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 ه       دكتوراماجستري       ملخص رسالة
 .العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية :عـنـوان الرسالة 

 .الطيارعبد العزيز  فهد علي :داد الطالـب إعـ
 .أحسن مبارك طالب/  الدكتور:ـراف ـإشـــ

 :جلنة مناقشة الرسالة
 مشرفاً ومقرراً     أحسن مبارك طالب/  الدكتور- ١    
     عضواً   معن خليل العمر / تورالدكاألستاذ  – ٢    
     عضواً    حممد حسن الصائغ /  الدكتور- ٣    
 .م٢٠٠٥ / ٥/  ٢٢هـ املوافق ١٤٢٦ / ٤/  ١٤ : شـةاقـتاريخ املن
 : تتحدد مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤل الرئيس التايل:ة البحثـمـشكل

 ".؟ املرحلة الثانويةالعوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالبما " 
 : تنبثق أمهية البحث يف اآليت:ثة البحـيــأمه

، والعوامل املؤدية لهالتعرف على العنف املدرسي يف املرحلة الثانوية، مهية أ - ١
 .نظراً خلطورته على اجملتمع واحمليط املدرسي املبين على التفاعل والتعاون

مناطها وأسباهبا والعوامل تقصي أيف نتائج وتوصيات تسهم التوصل إىل  - ٢
واخلروج حبلول حملاولة احلد منها ، املؤدية هلا وخاصة العوامل االجتماعية

 .واملهتمني هبذا األمروبالتايل إفادة املسؤولني أو القضاء عليها، 
 : يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:ثحداف البـأهـ

 . عند طالب املرحلة الثانويةاملدرسيالتعرف على األمناط السائدة يف العنف  - ١
 .دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسيالتعرف على  - ٢
 .املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسيدور التعرف على  - ٣
 .يف العنف املدرسي مجاعة الرفاقدور التعرف على  - ٤
 .سي يف العنف املدرالوضع االجتماعي لألسرةدور التعرف على  - ٥
 . يف العنف املدرسياملستوى التعليمي لألسرةدور التعرف على  - ٦
 .دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسيالتعرف على  – ٧

 : حاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:ثح الباؤالتـتس
 ؟ عند طالب املرحلة الثانويةاألمناط السائدة يف العنف املدرسيما  – ١
 ؟شئة األسرية يف العنف املدرسيدور التنما  – ٢
 ؟املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسيدور ما  – ٣
 ؟يف العنف املدرسي مجاعة الرفاقدور ما  – ٤
 ؟ يف العنف املدرسيالوضع االجتماعي لألسرةدور ما  – ٥
 ؟ يف العنف املدرسياملستوى التعليمي لألسرةدور ما  – ٦
 ؟ة يف العنف املدرسيدور البيئة املدرسيما  – ٧



 استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي، وطبق استبانة : ج البحثهمـن
من ، وتكونت  مبدارس شرق الرياضطالب املرحلة الثانويةعينة من على 

حماور سبعة ، باإلضافة إىل البيانات األساسية ومشلت وليةالبيانات األ
 وقد أظهرت أداة البحث لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا،

استمارة املقابلة الشخصية عن كما طبق الباحث . ثباتاً عالياً" االستبانة"
عينة  على "العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية"

 .دارسنفس املبملدراء والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني من ا
 :لقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج، ومن أمهها ما يلي  : ـائجتنم الأهـ

الصراخ "أبرزها ، وأمناط سائدة نوعاً ما يف العنف املدرسيوجود أفاد الطالب ب – ١
أمناط  بملدراء والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبينياوأفاد . "ورفع الصوت

 ."اجلدل الكالمي الذي يؤدي إىل العنف" بني الطالبالعنف األكثر شيوعاً 
أمهه ، وللتنشئة األسرية يف العنف املدرسيوجود دور متوسط بأدىل الطالب  – ٢

 ملدراء والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبينياوأدىل . "انعدام الرقابة الوالدية"
 ."سرة بالتربيةعدم اهتمام األ"أهم دور للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي ب
لمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف وجود دور متوسط لأفاد الطالب ب – ٣

وأفاد . "الفوارق االقتصادية واملعيشية بني طالب املدارس"، ويف مقدمته املدرسي
مستوى االقتصادي أهم دور لل بملدراء والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبينيا

ارتفاع العنف عند قليلي الدخل لعدم مباالهتم مبا حيدث "يف العنف املدرسي لألسرة 
 ."هلم

، جلماعة الرفاق يف العنف املدرسيوجود دور متوسط أدىل الطالب ب – ٤
ملدراء والوكالء اوأدىل . "حماولة كسب ود الرفاق"على رأسه و

يف العنف ماعة الرفاق أهم دور جل بواملعلمني واملرشدين الطالبيني
 ."لعنف والسلوك السيئ غالباً من الصحبة ورفاق السوءتعلم ا"املدرسي 

لوضع االجتماعي لألسرة يف العنف لإىل حٍد ما جود دور متوسط والطالب بفاد أ – ٥
ملدراء والوكالء واملعلمني اأفاد و. "كثرة املشاكل العائلية"أبرزه ، واملدرسي

عنف املدرسي يف الوضع االجتماعي لألسرة أهم دور لل بواملرشدين الطالبيني
وذلك ارتفاع معدل العنف لدى الطالب أصحاب الوضع االجتماعي املتدين "

 ."بسب الغرية
لمستوى التعليمي لألسرة يف العنف وجود دور متوسط لأدىل الطالب ب – ٦

اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة مما يؤدي إىل ضعف "أمهه ، واملدرسي
ملدراء والوكالء اىل وأد. "التحصيل الدراسي والرسوب املتكرر

يف مستوى التعليمي لألسرة أهم دور لل بواملعلمني واملرشدين الطالبيني
األسرة املتعلمة يكون األوالد أكثر ميوالً للعلم والعقل "العنف املدرسي 

 ."، والعكس صحيحوالتعلم بسبب األسلوب التربوي والتربية احلديثة
، ملدرسية يف العنف املدرسيلبيئة اوجود دور متوسط لالطالب بفاد أ – ٧

عدم وجود أماكن جمهزة للترويح وممارسة األنشطة "رأسه على و
أهم دور  بملدراء والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبينياأفاد و. "الرياضية

 ."عدم التعاون بني الطالب واملدرسني"يف العنف املدرسي بيئة املدرسية لل
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Research Problem: The thesis addresses the following question: 
What are the social factors that lead to violence among secondary school students? 
Research Importance:  

١. To be aware of the nature and magnitude of school violence in the secondary stage of 
education in terms of the factors producing it and to what extent does it jeopardize the safety 
and stability of the society and the school environment which are based on interaction and 
cooperation. 

٢. To end with outcomes and recommendations that would substantially contribute to the 
identification of violence patterns, causes and factors generating it with special emphasis on 
the social factors. Not that but the dissertation would suggest counter-violence solutions in 
the objectives of downsizing the phenomenon or even eradicate it. Decisions makers and 
concerned individuals and bodies are likely to benefit from these proposed solutions. 

Research Objectives: The Dissertation strives to realize the following targets: 

١. To identify the dominant patterns of  violence among secondary school students. 
٢. To determine the exact contribution of the family in the creation of school violence. 
٣. To be cognizant on the role played by the family financial status in the generation of school 

violence. 
٤. To identify the influences of on the appearance of school violence. 
٥. To see whether social status of the family is contributive to school violence or not? 
٦. To be ware of the relationship between educational level and school violence. 
٧. To identify the contribution of school environment in the appearance of violence. 

Research Questions: The research attempted an answer for the following questions: 

١. What are the dominant patterns of violence among secondary school student? 
٢. What role does family plays in the prevalence of school violence? 
٣. Has the financial status of the family any impact on school violences? 
٤. Do companion groups have any impact on the nature and magnitude of school violence? 



٥. Is the social status of the family contributive to the school violence or not? 
٦. Has the educational level any relationship with school violence? 
٧. Does the school environment lead to school violence? 
Research Methodology: The researcher adopted the descriptive analytical approach. Two 
questionnaires were designed in providing vital data. The first one was distributed to a 
population made up of secondary school students in Eastern Riyadh whereas the population for 
the second questionnaire was a sample selected from among headmasters, deputy headmasters, 
teachers, and students’ supervisors from the same secondary schools (in Eastern Riyadh). Data 
collected covered a wide spectrum of variables including basic data, personal data and data 
pertinent to various themes of the research. 

Important Results:  
١. Information provided  by students confirmed the dominance of some patterns of violence 

in schools. Instances include noise and loud voices. Headmasters, their deputies, 
teachers and supervisors reported that hot dilectal dialogues among students eventually 
lead to violent behavior. 

٢. Students referred to a fair (moderate) impact of family upbringing in the appearance of 
school violence. Absence of parental care and monitoring is given as an example. The 
other group i.e. headmasters, deputy headmasters etc., hold the idea that school violence 
is to a greater extent an outcome of the “no care” rendered to the student by their 
families. 

٣. Students told the interviewers that the financial status of families is only of moderate 
stance as regards school violence. Top among variables incorporated under financial 
status came the economic and living standards disparities among students. Their 
counterparts i.e., the headmasters etc., categorically emphasized the role of the financial 
status on the dominance of school violence. In support of their claim they referred to the 
high incidence of violent cases among low income students? 

٤. Students referred to fair role of companion groups on the prevalence of violent behavior. 
On the other hand the headmasters, deputy headmasters confirmed that role and rate it 
top importance. 

٥. Social level of the family was of only moderate significance as regards school violence 
from the standpoint of students. Family problems are given as an exemplary of such 
claim, the other group (headmasters, deputy headmasters etc., described the social 
position of the family as of top importance as far as violent behavior is concerned. 
Reference is made to the high violence occurrences among students desending from law 
social class family. 

٦. Low educational standards of families is held responsible, though only moderately, for 
the prevalence of violent behavior. That is the view of the students whereas the second 
group of the interviewers (headmasters, deputy headmasters etc.,) maintained that 
educational level is of outstanding contribution to the dominance of violent behavior. 

٧. Headmasters, their deputies, teachers and supervisors, are of the idea that school 
environment is an important factor in the determination of violence levels. Lack of 
cooperation between students and teachers is given in support of their opinion. On the 
contrary students only moderately attribute to school environment a role on the 
predominance of school violence. The non-availability of sports and social events 
facilities in schools provides a salient support for their claim.  

 



 

J

 
 إهــداء

 
 
 

 :أهدي هذا العمل إىل
 .والديَّ ووالدتي اللذين كان هلما األثر يف تشجيعي لطلب العلم*  

إىل اإلخــوة ســعود وســـليم وخالــد وعبـــدالعزيز ملتابعتــهم يل أثنـــاء     * 
 .الدراسة

إىل روح كرمييت أم دخيل وأدعـو اهلل أن يتغمـدها بواسـع رمحتـه ويسـكنها                 * 
 .فسيح جناته

يت وابــين علــي وبنــاتي حيــث كــان هلــم األثــر الطيــب يف إىل زوجــ* 
 .�فسي أثناء الدراسة

 ..إىل زمالئي وأقاربي وكل من اهتم بدراسيت* 
 ,,,,واهلل املوفق

 
 البـاحـــث

 فهد بن علي الطيار
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 شـكر وعرفان
 
 
 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد بـن عبـداهللا               
 :.اهللا وسالمه عليه أما بعدصلوات 

فأشكر اهللا تعاىل على أن من علي ويسر يل إمتام هذه الدراسة ـ جعل اهللا فيها النفع  
 .والفائدة ـ

 رئـيس قسـم العلـوم       أحسن مبارك طالـب   : مث أجزل الشكر لسعادة الدكتور    
جيهاته االجتماعية باجلامعة الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة وكان الهتمامه وتو          

 .بالغ األثر يف إمتامها بالشكل املأمول فأسأل اهللا أن جيزيه عين خري اجلزاء
 مدير مركز اإلشراف التربوي     موسى بن عيسى العويس   كما أشكر سعادة الدكتور     

 .بشرق الرياض لتسهيل مهميت الدراسية وسؤاله الدائم عين
مبنطقـة الريـاض        كما أتقدم جبزيل الشكر لسعادة مدير إدارة شـئون املعلمـني            

 . الهتمامه الشخصي يبسليمان بن علي املقوشي/ األستاذ
وسـعادة وكيـل وزارة     , معن خليل العمر  . د. كما أتقدم جبزيل الشكر لسعادة أ     

 . لقبوهلم مناقشة رساليتحممد بن حسن الصائغ. التربية والتعليم لكليات املعلمني د
عل اهللا أعماهلم اجلليلـة يف ميـزان        لكل هؤالء شكري وتقديري ودعائي هلم بأن جي       

 .حسناهتم وجيزيهم عنا خرياً إنه مسيع الدعاء
كما يسعدين أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية            

 .اليت تفضلت بقبويل وتعلمت يف رحاهبا
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 الباحث
 فهد بن علي الطيار
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 الفهــرس
الصفحة املوضــوع

 أ .إهــــداء
 ب .شـكر وتقدير
 ج .فهرس احملتويات
 و .فهرس اجلداول
 ك .فهرس األشكال
  .مدخل للدراسة: الفصل األول

 ٢ .     مقدمـة
 ٣ .مشكلة الدراسـة: أوالً  
 ٥ .أمهية الدراســة: ثانيـاً
 ٥ .أهداف الدراسـة: ثالثـاً
 ٦ .ؤالت الدراسةتسا: رابعـاً
 ٦ .مفاهيم ومصطلحات الدراسـة: خامساً
 ٩ .الدراسات السابقة: سادساً

 ٢٦ :اإلطار النظري للدراسة: الفصل الثاين
 ٢٧ .تعريف العنف: أوالً

 ٢٩ .تصنيف العنف: ثانياً

 ٣٤ .العوامل املؤدية إىل العنف: ثالثاً

 ٥٣ .ظاهرة العنف يف املدارس: رابعاً

 ٥٩ .ومظاهره,  أنواع العنف املدرسي:خامساً

 ٦٢ .موقف الشريعة اإلسالمية من ظاهرة العنف: سادساً
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 ٦٥ .االجتاهات النظرية املفسرة للسلوك العنفي: سابعاً

 ٧٩ .الوقاية والعالج لتفادي العنف: ثامناً
 

الصفحة املوضــوع

  .اإلجراءات املنهجية للدراسة: الفصل الثالث
 ٩٣ . الدراسةمنهج: أوالً 
 ٩٣ .حدود الدراسة: اًـثاني
 ٩٤ .جمتمع الدراسة: اًـثالث
 ٩٥ .عينة الدراسة: اًـرابع

 ٩٥ .أداة الدراسة: خامساً
١٠٢ .إجراءات تطبيق الدراسة: سادساً
١٠٣ .أساليب املعاجلة اإلحصائية: سابعاً

١٠٨ .عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة: الفصل الرابع
١٠٩ .املتغريات األولية:   أوالً
١٣٦ .متغريات الدراسة األساسية: اـًثاني
٢٠٦ .العالقة بني متغريات الدراسة: اًـثالث
  .خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياهتا: الفصل اخلامس

٢٢٢ .خـالصة الدراسة:  أوالً  

٢٢٥ .أهم نتائـج الدراسة: ثانياً  

٢٣٩ .توصـيات الدراسة: ثالثاً  

٢٤٢ :املراجــع

٢٥٥ :املالحــق
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 فهرس اجلداول
الصفحة اجلدول م
ارة من عبـارات حماور  ـمعامالت االرتباط بني درجـة كل عب١

 الستبانة ودرجة مجيع العبارات اليت حيتويها احملور الذي تنتمي إليها
٩٩ 

 رجة معامالت االرتباط بني درجة كل حمور من حماور أداة الدراسة ود٢
 )الدرجة الكليـة لالستبانـة(مجيع احملاور اليت حتتويها أداة الدراسـة 

١٠٠

١٠١ )االستبانة(معامالت االرتباط لتقدير ثبات أداة الدراسة ٣
١١٠  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للعمرتوزيع٤
١١٢  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للسنة الدراسيةتوزيع٥
١١٣  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد أفراد األسرةزيعتو٦
١١٥ األخواتوأفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للترتيب بني اإلخوة  توزيع٧
١١٧  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالدتوزيع٨
١١٩  التعليمية للوالدة أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالةتوزيع٩
 أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة االجتماعية احلالية توزيع١٠

 لوالدينل
١٢١

١٢٣  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد زوجات الوالدتوزيع١١
 أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للمستوى االقتصادي حلي توزيع١٢

 السكن
١٢٤

١٢٦ اد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لنوع السكن أفرتوزيع١٣
١٢٧  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً مللكية السكنتوزيع١٤
١٢٩  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدتوزيع١٥
١٣١  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدةتوزيع١٦
١٣٣ ن الطالب وفقاً للدخل الشهري لألسرة أفراد عينة الدراسة متوزيع١٧
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الصفحة اجلدول م
واملعلمني واملرشدين   والوكالءاملديرينة من ـة الدراسـ أفراد عينتوزيع١٨

 الطالبني وفقاً لتخصص العمل
١٣٥

 أفراد عينة الدراسة من الطالب جتاه األمناط السائدة يف العنف استجابات١٩
 املدرسي

١٣٨

  والوكالء واملعلمني واملرشديناملديريناد عينة الدراسة من استجابات أفر٢٠
 ةـود عنف طاليب يف املدرسـلطالبيني و جتاه وجا

١٤٣

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٢١
ة للعنف الطاليب يف ـط احلاالت األسبوعيـالطالبيني و جتاه متوس

 املدرسة

١٤٤

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديرينبات أفراد عينة الدراسة من استجا٢٢
 الطالبيني و جتاه أمناط العنف األكثر شيوعاً بني الطالب

 )متعدد اإلجابات(

١٤٦

حول دور التنشئة األسرية  استجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب و٢٣
 يف العنف املدرسي

١٤٨

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديرينمن استجابات أفراد عينة الدراسة ٢٤
 الطالبيني و حول دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي

 )متعدد اإلجابات(

١٥٣

الب و إزاء دور املستوى ـة الدراسة من الطـاستجابات أفراد عين٢٥
 االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

١٥٦

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٢٦
و إزاء وجود دور للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف  الطالبيني

 املدرسي

١٦٠

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٢٧
 الطالبيني و إزاء دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

١٦١
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 )متعدد اإلجابات(
 
الصفحة اجلدول م
الب و حيال دور مجاعة الرفاق ـاستجابات أفراد عينة الدراسة من الط٢٨

 يف العنف املدرسي
١٦٣

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٢٩
 الطالبيني و حيال دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي

 )متعدد اإلجابات(

١٦٧

دور الوضع االجتماعي  ات أفراد عينة الدراسة من الطالب و جتاهاستجاب٣٠
 لألسرة يف العنف املدرسي

١٦٩

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٣١
 ف املدرسيـرة يف العنـالطالبيني و جتاه دور الوضع االجتماعي لألس

 )متعدد اإلجابات(

١٧٤

اد عينة الدراسة من الطالب حول دور املستوى التعليمي استجابات أفر٣٢
 لألسرة يف العنف املدرسي

١٧٧

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٣٣
رة يف العنف ـتوى التعليمي لألسـالطالبيني و حول دور املس
 )متعدد اإلجابات( يـاملدرس

١٨٢

١٨٤  الدراسة و إزاء دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسياستجابات أفراد عينة٣٤
والوكالء واملعلمني واملرشدين  استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين٣٥

 الطالبيني و إزاء وجود دور للبيئة املدرسية يف العنف املدرسي
١٨٩

رشدين الطالبيني والوكالء واملعلمني وامل استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين٣٦
 )متعدد اإلجابات(و إزاء وجود دور للبيئة املدرسية يف العنف املدرسي 

١٩٠
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والوكالء واملعلمني واملرشدين  املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٣٧

الطالبيني و حول أهم العوامل اليت تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني 
 )متعدد اإلجابات( اليت ترجع إىل املدرسالطالب و

١٩٢

والوكالء واملعلمني واملرشدين  املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٣٨
الطالبيني و حول أهم العوامل اليت تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني 

 )متعدد اإلجابات( الطالب واليت ترجع إىل اإلشراف املدرسي

١٩٤

والوكالء واملعلمني واملرشدين  املديرين عينة الدراسة من استجابات أفراد٣٩
الطالبيني و حول أهم العوامل اليت تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني 

 )متعدد اإلجابات( الطالب واليت ترجع إىل املرشد الطاليب

١٩٦

والوكالء واملعلمني واملرشدين  املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٤٠
بيني و حول أهم العوامل اليت تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني الطال

 )متعدد اإلجابات( الطالب واليت ترجع إىل اإلدارة املدرسية

١٩٨

والوكالء واملعلمني  املديرين أفراد عينة الدراسة من أبرز مقترحات٤١

 واملرشدين الطالبيني للوقاية من العنف داخل املدرسة
 )متعدد اإلجابات(

٢٠٠

 ملدرسياأفراد عينة الدراسة من الطالب لعالج العنف  أبرز مقترحات٤٢

 )متعدد اإلجابات(

٢٠٢

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديريناستجابات أفراد عينة الدراسة من ٤٣
 الطالبيني لعالج حاالت العنف داخل املدرسة

 )متعدد اإلجابات(

٢٠٤

٢٠٧  استجابات أفراد عينة الدراسةحتليل التباين للكشف عن الفروق يف٤٤
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 من الطالب يف حماور استبانة الدراسة باختالف العمر
 

 
 
الصفحة اجلدول م
للمقارنات املتعددة بني املتوسطات بشأن الفروق ) LSD(اختبار نتيجة ٤٥

 يف استجابات
 أفراد عينة الدراسة من الطالب باختالف العمر

٢٠٨

روق يف استجابات أفراد عينة الدراسة من حتليل التباين للكشف عن الف٤٦
 الطالب يف حماور

 استبانة الدراسة باختالف السنة الدراسية

٢١٠

للمقارنات املتعددة بني املتوسطات بأن الفروق يف ) LSD(اختبار نتيجة ٤٧
  استجابات أفراد

 باختالف السنة الدراسيةعينة الدراسة من الطالب 

٢١٢

الفروق يف استجابات عينة الدراسة من الطالب للكشف عن حتليل التباين ٤٨
 يف حماور استبانة الدراسة باختالف عدد أفراد األسرة

٢١٤

للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة من حتليل التباين ٤٩
  بني اإلخوة واألخواتالطالب يف حماور استبانة الدراسة باختالف الترتيب

٢١٥

لمقارنات املتعددة بني املتوسطات بشأن الفروق ل) LSD(اختبار نتيجة ٥٠
بني اإلخوة واألخوات  عينة الدراسة من الطالب يف استجابات أفراد

 باختالف الترتيب

٢١٦

 أفراد عينة الدراسة من للكشف عن الفروق يف استجاباتحتليل التباين ٥١
 حلالة التعليمية للوالدحماور استبانة الدراسة باختالف االطالب يف 

٢١٧

للمقارنات املتعددة بني املتوسطات بشأن الفروق ) LSD(اختبار نتيجة ٥٢

  يف استجابات

٢١٨
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 باختالف احلالة التعليمية لآلباءأفراد عينة الدراسة من الطالب 
 أفراد عينة الدراسة من للكشف عن الفروق يف استجاباتحتليل التباين ٥٣

 الة التعليمية لألمحلا حماور استبانة الدراسة باختالفالطالب يف 

٢٢٠
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 فهرس األشكال
الصفحة الشكل م
 ١١٠  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للعمرتوزيع١
 ١١٢  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للسنة الدراسيةتوزيع٢
 ١١٣  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد أفراد األسرةتوزيع٣
اسة من الطالب وفقاً للترتيب بني اإلخوة  أفراد عينة الدرتوزيع٤

 واألخوات
١١٥ 

 ١١٧  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالدتوزيع٥
 ١١٩  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالدةتوزيع٦
احلالية  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة االجتماعية توزيع٧

 للوالدين
١٢١ 

 ١٢٣  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد زوجات الوالدتوزيع٨
 أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للمستوى االقتصادي حلي توزيع٩

 السكن
١٢٥ 

 ١٢٦  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لنوع السكنتوزيع١٠
 ١٢٨ وفقاً مللكية السكن أفراد عينة الدراسة من الطالب توزيع١١
 ١٢٩  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدتوزيع١٢
 ١٣١  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدةتوزيع١٣
 ١٣٣  أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للدخل الشهري لألسرةتوزيع١٤
واملعلمني  كالء والواملديرينة من ـة الدراسـ أفراد عينتوزيع١٥

 واملرشدين الطالبيني وفقاً لتخصص العمل
١٣٥ 
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 مدخـل إلى الدراسـة

 .ةـدمـقـم        الـ

 .ةـمشكلة الدراس: أوالً 

 .أهمية الدراســة: ثانياً

 .ةـأهداف الدراس: ثالثاً

  . تساؤالت الدراسة:رابعاً

 .مفاهيم الدراسـة: خامساً

 .الدراسات السابقة:سادساً
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  الفصـل األول
 مدخل الدراسة

 

 :مقدمـة

تعد املرحلة الثانوية مرحلة الكتمال النمو اجلسدي والعقلي للطالب لذلك حتتـاج            

 . هذه املرحلة إىل معاملة خاصة للطالب

) اللفظي والفعلي واجلسدي  (تكون مظاهر العنف    ) مرحلة املراهقة (يف هذه املرحلة    

 . لى املراهق يف تكوينه ويف بناء شخصيتهذات تأثري كبري ع

هذه العوامل واملتغريات هي اليت كانت وراء اهتمام ذوي االختصاص يف علم النفس             

والتربية وعلم اإلجرام لدراسة العوامل الكامنة وراء العنف لدى طالب املرحلة الثانوية من             

ـ          ظـاهرة العنـف    (اهرة    حيث األسباب والنتائج؛ لوضع احللول املناسبة ملعاجلة هذه الظ

وهي ظاهرة متشعبة تتغذى من مصـادر خمتلفـة         , )املدرسي لدى طالب املرحلة الثانوية    

واحملـيط  , واجلريان واألقارب واألصهار، واألصدقاء   , )النواة األساسية (ابتداًء من األسرة    

ترحـة  العام، مما يتطلب تضافر اجلهود التربوية والعملية وترابطها؛ حىت تكون احللول املق           

هلذه الظاهرة ذات نتائج تربوية ومردود إجيايب وخباصة يف جمال املخرجات التربوية، علـى              

 . املدى القريب والبعيد

إال أن التحديد املوضوعي والزماين واملكاين يفرض على الباحث أن تكون الدراسة            

الة مت ـ مقصورة ـ على طالب املرحلة الثانوية يف بعض املدارس املختارة، ويف هذه احل 
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اختيار مدارس شرق الرياض، وهذا ينسحب أيضاً على جمال احللول املقترحـة، حيـث              

سيعمد الباحث إىل االعتماد على آراء وبيانات إضافة إىل النظريات واألحباث العلميـة يف              

ما يتعلق بالتعليم والتربية من إشـراف تربـوي         , هذا اجملال، إضافة إىل املعلمني والطالب     

. والتركيز على املعلمني والتربويني باملدرسة بدءاً باإلدارة وانتهاء بالطالب        , وإرشاد طاليب 

إال أنه البد من التأكيد على دور األسرة والرفاق واألصدقاء يف ظهور وبـروز ظـاهرة                

العنف لدى الطالب بصورة خاصة والعنف يف اجملتمع بصورة عامة، ودور وسائل اإلعالم             

تنافس احملموم على إنتاج مواد إعالمية مادهتا اإلثارة والعنـف         خاصة املرئي  منها يف ظل ال      

وما يتم فيها من تداول ألنواع      , مبختلف أشكاله يف قنوات متعددة ويف ظل التقنية اجلديدة        

 .خمتلفة من العنف اللفظي وإشاعات بذيئة ألهداف خاصة تنشر على املأل
 
 

 :مشكلة الدراسة: أوالً 

 تشري إىل أن ظاهرة العنف يف مدارس املرحلـة الثانويـة            املؤشرات والبوادر العامة  

ففـي دراسـة    , إذ يالحظ الكثري من التربويني تفاقم هذه الظاهرة       , بالتعليم العام بازدياد  

اشـتركت يف إعـدادها،     )  مدرسة ٥٠٠(ألف طالب سعودي يف     ) ١٨٠(أجريت على   

هذه الدراسة تناولت   . )١(ـ  ه١٤٢٢وأعدهتا إدارات تعليمية يف وزارة التربية والتعليم عام         

قضية طالبية، وجاء السلوك العدواين بينـها بنسـبة         ) ٨٢٠(مشكلة سلوكية و  ) ٢٠٤١(

 وتأيت هذه النسبة يف املرتبة الثامنـة يف         ٪)٣٥,٢(أعلى لدى طالب منطقة الرياض بنسبة       

ـ              توى املشكالت اليت تعاين منها املنظومة التربوية يف اململكة العربية السعودية علـى مس

وجاءت نسبة مشكلة السلوك العدواين مرتفعـة يف        , املناطق واحملافظات اليت مشلها املسح    

                                           
 .١٩، ص"وزارة املعارف "دراسة بعنوان) ١٤٢٢(، رمضان،)٧٨(جملة املعرفة، العدد )١(
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 وتأيت  ٪)١٧,٥( مقارنة بنسبة أدىن يف املرحلة الثانوية        ٪)٤٤,٩(املرحلة املتوسطة بنسبة    

وكشفت دراسة أخرى نشرهتا جريدة الرياض يف       , ٪)٣٧(بينهما املرحلة االبتدائية بنسبة     

ـ ١٤٢٣/ ١٧/١١ادر يوم األحد    عددها الص ( ظهـور عـدد مـن املشـكالت             ) هـ

السلوكية لدى بعض الشباب السعودي يف مراحل التعليم املختلفة ومن بينـها السـلوك              

 . )١(العدواين أو العنيف

على مدى انتشـار العـدوى      ) م١٩٨٤, مهام(ويف دراسة سابقة ، يؤكد الباحث       

لدراسة الذين اشتركوا يف املضاربات هم مـن         من عينة ا   ٪)٥٠(حيث جاء يف دراسته أن      

 .)٢(طالب الصف األول الثانوي 

إن الدراسات واملعطيات السابقة الذكر تشري إذاً إىل انتشار ظاهرة العنف املدرسي،            

وأن وراءها عوامل اجتماعية أو متغريات اجتماعية أكثـر مـن العوامـل واملـتغريات               

 .األخـرى

دوانية عند بعض الطالب يؤثر سلباً على عالقـة         كذلك فإن ظهور السلوكيات الع    

ويؤثر على مستوى األداء املدرسـي عنـد        , اجملتمع املدرسي املبين على التفاعل والتعاون     

ويسبب مسعة سيئة للمـدارس     , هؤالء الطلبة الذين يتصرفون تصرفاً عدوانياً مع زمالئهم       

س اليت تسود فيها مثل تلك      اليت تكتنفها تلك السلوكيات وتصبح عوامل طاردة من املدار        

السلوكيات، وتصبح وصمة سيئة هلا على رغم أن هذه السلوكيات مل تكـن موجـودة               

 .سابقاً فيها، وبصورة عامة فإا أيضاً تسيء إىل مسعة التعليم الثانوي

                                           
) ١٢٦٣٠(العدد , جريدة الرياض, العقابية للطالبدراسة ميدانية تربز احلاجة إىل تطوير األساليب . سعد بن حممد. آل رشود )١(

 .١٢ص) ٣٩( ذو القعدة السنة ١٧األحد 
 .٧٨ص,١:سني وجيم يف علم النفس االجتماعي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط) ١٩٨٤(طلعت,مهام )٢(
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يهمين استقصـاء هـذه الظـاهرة االجتماعيـة             ) مشرف تربوي (وحبكم عملي   

ف عليها هبـدف تشـخيص أسـباهبا وحماولـة طـرح                    املرضيـة يف املدارس اليت أشر    

 .العالج املناسب هلا

العوامل االجتماعيـة   : "وهو ما دفع الباحث إىل اختيار هذا املوضوع جماالً لدراسته         

 ".املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية
 
 :أمهية الدراسة: ثانياً

وهلا وخباصـة يف معرفـة العوامـل        تنبع أمهية الدراسة من أمهية الظاهرة اليت تتنا        

 .االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدارس شرق الرياض

كما تنبع أمهية الدراسة كوا حماولة لتقدمي املزيد من اإلسهامات العلمية اليت ميكن              

حلل من خالل ما ميكن أن تنطوي عليه من حلول ونتائج           , أن تؤدي إىل حل هذه الظاهرة     

 .هذه الظاهرة ال سيما بعد بروز ظاهرة العنف يف مؤسستنا التربوية

وتفيد الدراسة من خالل ما ميكن أن تتوصل إليه من نتائج وتوصيات يف املساعدة               

للحد من ظاهرة العنف يف مؤسستنا التربوية وخاصة املدارس التابعة إىل مركز اإلشـراف              

 .التربوي يف شرق الرياض أو التخفيف منها

 :أهداف الدراسة: ثالثاً
هتدف الدراسة يف جمملها إىل حماولـة التعـرف علـى العوامـل             : اهلدف الرئيس 

يف مـدارس   ) بـنني (االجتماعية اليت تقف وراء العنف لدى طالب املرحلة الثانوية العامة           

 :شرق الرياض من خالل ما يلي

 .معرفة أمناط العنف املمارس عند طالب املرحلة الثانوية - ١

 .ة دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسيمعرف - ٢
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 .معرفة دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي - ٣

 .معرفة دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي - ٤

 .معرفة دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي - ٥

 .معرفة دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي - ٦

 .درسية يف العنف املدرسيمعرفة دور البيئة امل - ٧
 

 :تساؤالت الدراسة: رابعاً

 ما العوامل االجتماعية وراء العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية العامة؟

 :واإلجابة عن هذا التساؤل تظهر من خالل التساؤالت الفرعية اآلتية

 ة؟ما األمناط السائدة يف العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية العام - ١

 ما دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي؟ - ٢

 ما دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي؟ - ٣

 ما دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي؟ - ٤

 ما دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي؟ - ٥

 ما دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي؟ - ٦

 لعنف املدرسي؟ما دور البيئة املدرسية يف ا - ٧
 

 :مفاهيم الدراسة: خامساً

 : العوامل االجتماعية- ٥/١

 هو اجملموعة اليت يرتبط بعضها ببعض واليت تنظم يف نسق معني حيث تؤدي              :العامل

  .)١(يف جمموعها إىل إحداث نتيجة 

                                           
 .٦٠الكويت ص دار السالسل للنشر والتوزيع ٣أسباب اجلرمية وطبيعة السلوك اإلجرامي ط) ١٩٨٤(عدنان ,  الدوري)١(
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من العوامـل ذات الطـابع االجتمـاعي مثـل البيئـة واألصـدقاء                      : أو جمموعة 

ي وكلها عوامل تسهم يف تكوين الدافع والسلوك اإلجرامي لـدى أحـد                  واملدرسة واحل 

 .)١(أفراد اجملتمع

 .هي اليت تنشأ أساساً من العالقات االجتماعية السائدة يف اجملتمع: أو

العوامل اليت يتناوهلا مفهـوم     : وميكننا تعريف املفهوم اإلجرائي للعوامل االجتماعية     

التنشئة األسرية يف العنف ودور الرفقة والـزمالء يف العنـف           دور  : الدراسة إجرائياً وهي  

ودور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنـف ودور الوضـع          , داخل املدرسة وخارجها  

 .االجتماعي لألسرة يف العنف ودور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف

 . سيضع الباحث تعريفاً علمياً وآخر إجرائياً للعنف:العنف

ذلك السلوك املقترن باستخدام القوة الفيزيائية وهـو        : "العلمي للعنف هو  فالتعريف  

النظريات املختلفـة   والعنف كما عرف يف     ،   احلامل للقسوة واملانع للمودة    الفَْيُروسذلك  

, كل تصرف يؤدي إىل إحلاق األذى باآلخرين، قد يكون األذى جسمياً أو نفسـياً             : هو

 اآلراء بالقوة وإمساع الكلمات البذيئـة مجيعهـا         كالسخرية واالستهزاء من الفرد وفرض    

 .)٢(" أشكال خمتلفة للظاهرة نفسها

هو أي فعل عدواين يكمن خلفه جمموعـة مـن العوامـل            : "وأما تعريفه اإلجرائي  

 ".الداخلية واخلارجية وميارس جتاه اآلخرين وينتج عنه قتل أو أذى، أو تدمري للمتلكات

 

 

 
                                           

العوامل االجتماعية وعالقاهتا بالسلوك اإلجرامي أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية رسالة ) ١٤٢٣(سعد ناصر ,  أبومحيد)٢(
 .٦ص, ماجستري غري منشورة

,  )٢٠٠١(مارس ). ١٤٢١(ذو احلجة ) ٦٩(الرياض ع , ضرب األطفال يشوه أدمغتهم جملة املعرفة) ٢٠٠١(جاكسون , بروك )١(
 . ١٠٢ص
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 :ة طالب املرحلة الثانوي– ٥/٢

هي املرحلة الدراسية اليت تعترب حلقة الوصل بني املـرحلتني املتوسـطة واملرحلـة              

ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات دراسية ويلتحق باملرحلة الثانوية الطالب الذين           , اجلامعية

أوا املرحلة املتوسطة بعد اجتيازهم امتحان الكفاءة املتوسطة وتكون أعمارهم عادة مـن              

 سنة والطالب الذي يتخرج من املرحلة الثانوية العامة مينح شهادة تسـمى             ,)١٨ إىل   ١٥(

 .)١(شهادة الثانوية العامة 

 .والتعريف اإلجرائي املقصود به هنا هو العنف يف املرحلة الثانوية للطالب البنني

هي املدارس الثانوية التابعة ملراكز اإلشراف التربوي       : مدارس شرق الرياض الثانوية   

منطقة املسـتودعات   :جنوباً. طريق خريص :مشاالً: وحدوده املكانية هي  , الرياضيف شرق   

 .اية أحياء النسيم: شرقاً. الدائري الشرقي:غرباً. حبي السلي

 - املنـار    -أحياء الروايب   : وتشمل منطقة شرق الرياض بعض األحياء السكنية هي       

وعدد املدارس  . د, ج  , ب  , أ  : بفئاته.  النسيم - الفيحاء   - السعادة   - السالم   -الريان  

هبـا ألفـان    , الثانوية يف شرق الرياض أربع وعشرون مدرسة منها عشر مدارس أهليـة           

هبا سبعة آالف وتسعمائة    , ومخسمائة وسبعة ومخسون طالباً وأربع عشرة مدرسة حكومية       

وهبذا يكون إمجايل طالب هذه املدارس عشرة آالف وأربعمائـة          . ومخسة وعشرون طالباً  

 .)٢(واثنني ومثانني طالباً

ويضم شرق الرياض أحياء متباينة ما بني راقية ومتوسطة وشعبية كما تضم فئـات              

كما يتباين فيها حجم األسـرة       , متباينة من السكان ما بني عالية الدخل ومتوسطة وقليلة        

عمق مما يعطي الدراسة مشولية و    , ودرجة التعلم واملستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف     

 .ويوفِّر هلا اخلروج بنتائج أدق, أكرب
 

                                           
رسالة ماجستري غري منشورة , قضايا يف التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية) ١٤١٤. (عبدالرمحن عبدالوهاب.  البابطني)١(

 .٣٥ص, جامعة امللك سعود
 .٢٥ - ٢٤ص) ١٤٢٥(دليل التعليم العام . إدارة التربية والتعليم )٢(
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 الدراسات السابقة: سادساً

نتيجة لقيام الباحث بالبحث والتقصي عن دراسات سابقة تقارب هذه الدراسة أو            

فقد وجد كماً ال بأس به من هذه الدراسات،         , تقترب من أهدافها أو تتحدث عن العنف      

 :كانت على النحو اآليتو, وقد قام الباحث باختيار بعض تلك الدراسات
 
 دراســة إدارة اخلــدمات االجتماعيــة والنفســية يف وزارة التربيــة بدولــة - ١

مظاهر السلوك العـدواين لـدى طـالب املـرحلتني          ) " م١٩٩٤"  (الكويت

 ".املتوسطة والثانوية

 : وكان اهلدف من الدراسة

 العوامـل   التعرف على حجم ونوعية مظاهر السلوك العدواين لدى الطالب وحتديد         

 . اليت تتفاعل وتؤثر يف إحداث تلك املظاهر

وقد قام هبا بعض الطالب واألخصائي االجتمـاعي، وقـد اسـتوفيت بيانـات              

تلك الدراسة من طريق املقابلة، واستخدم الباحثون عينـة طبقيـة غـري نسـبية متثـل                 

ومت , بطريقـة احلصـر الشـامل     ) الُشـرط (فيها احلاالت السلوكية وحاالت املخـافر     

 )١(.اختيار العينة بطريقة عشوائية

 : وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

أن النسبة الغالبة من الطالب ذوي املشكالت يف املرحلتني املتوسطة والثانوية كانوا             - ١

 . سنة أي أم ممن ميرون مبرحلة املراهقة) ١٦(ممن تزيد أعمارهم عن 

 مل يتعد مستوى تعليمهم عـن       أن أكثر من نصف أولياء أمور الطالب املنحرفني        - ٢

 . جمرد املعرفة مببادئ القراءة والكتابة

                                           
، مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية،         )١٩٩٤(جتماعية والنفسية    دراسة ميدانية، إدارة اخلدمات اال     )١(

  .وزارة التربية، الكويت
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مما يـؤدي إىل ضـعف      , تتجه أسر الطالب املنحرفني بوجه عام حنو كرب احلجم         - ٣

 .  الفرصة أمام األبناء لالستفادة من الرعاية والضبط والتوجيه األسري

 قد ال حتاط    – الشرطة    واليت تصل إىل خمافر    -أن كثرياً من احلاالت السلوكية للطالب      -  ٤

 .ومن مث ال تتاح لألخصائي االجتماعي الفرصة للتعامل معها, املدرسة هبا علماً

, أن املشكالت الرئيسة لدى الطالب هي مشكالت الشغب والتمرد والتخريـب           - ٥

ومجيعها ترجع إىل الشعور باإلحباط وخباصة      , ومشكالت العدوان البدين واللفظي   

 .يف سن املراهقة

ه الدراسة مع دراسيت يف كوا تناولت دراسة مظاهر السلوك العـدواين            وتتفق هذ 

لدى طالب الثانوية، وختتلف عنها يف أا تناولت طلبة املتوسط والثانوي، بينما تقتصـر              

دراسيت على طلبة الثانوية، وهي تفيدين يف دراسة العوامل االجتماعية لدى طالب املرحلة             

  . الثانوية العامة
استطالع بعض العوامل الذاتية والبيئية     ) "م١٩٩٦(فايزة خليفة وآخرون     دراسة   - ٢

 ".الدافعة للعنف مبدارس منطقة جابر العلي الثانوية بالكويت

 : وهدفت هذه  الدراسة إىل حتقيق ما يلي
 الثانوية من الصف األول الثانوي إىل الثالث الثـانوي          استطالع آراء طلبة املرحلة    - ١

 . لكامنة وراء ظاهرة العنفبقسميه حول العوامل ا
 . ستوى الذايت والبيئياملحتديد األسباب اليت تدفعهم للميل حنو الرتعة العدوانية على  -  ٢
تقدمي املقترحات والتوصيات اليت ميكن أن تكون باعثاً على نشر الـوعي لـدى               - ٣

 .  للحد من العوامل الباعثة للسلوك العنيفاجملتمع  الطاليب واجملتمع بشكل عاٍل
 مت هلذه الدراسة تصميم استمارة الستطالع آراء الطلبة حنو ظاهرة العنف يف اجملتمع               وقد

إىل وتضمنت هذه االستمارة جماالت مرتبطة بالعوامل اليت تبعـث          ,  الطاليب للمرحلة  الثانوية   
 . والثقافية اإلعالمية, واألسرية, الذاتية: ومتثلت هذه اجملاالت يف, السلوك االنفعايل العنيف
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 الذكور يف صفوف األول الثانوي يف منطقة        - ووجدت عينة مقصودة من الطالب    
  )١(.طالباً) ١١٦(وبلغ عدد أفراد العينة -جابر العلي 

 : وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

تبني أن نسبة الذين يشعرون بامللل والرغبة باملشاجرة مع اآلخرين جاءت عاليـة              - ١

عاماً مقابل اخنفاضها عند فئات األعمار األقل       ) ١٨(بشكل واضح عند فئة عمر      

حيـث إن الطالـب يف      , سنة) ٢١(يف حني تنخفض النسبة عند عمر     , من ذلك   

كمـا أن   , ايات املرحلة الثانوية تبدو عليه كمراهق مالمح السرور واالرتيـاح         

املعلمني يف املراحل املتقدمة ال يلجأون إىل استخدام الضرب والشتم الذي نتج عنه             

 . قلة مظاهر العنف

 .  وجود عالقة إجيابية بني قلة الدخل الشهري لألسرة ومستوى العنف- أيضاً-تبني -  ٢

 . وجود عالقة عكسية بني استقرار احلالة االجتماعية ومستوى العنف - ٣

وهذه الدراسة تتوافق مع دراسيت يف كوا تدرس أسباب العنف واألسـباب البيئيـة              

وهي تتشابه مع دراسيت يف التطبيق علـى        , نف يف املدارس  والعوامل الذاتية الدافعة للع   

 .طالب املرحلة الثانوية
 

            وزارة التربيـة بدولـة الكويـت         يف ث التربوية واملنـاهج   ودراسة مركز البح   -٣

 ."السلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية)  "م١٩٩٨(

 :  ومتثلت أهداف هذه الدارسة يف

ه لدى طلبة املرحلة الثانوية     رهر السلوك العدواين ومعدالت انتشا    الكشف عن أهم مظا    -١

 . وحتديد املناطق اليت يتزايد فيها مثل هذا السلوك, يف املناطق التعليمية اخلمس

                                           
، استطالع بعض العوامل الذاتية والبيئية الدافعة للعنف مبدارس املرحلة الثانوية بالكويت، دراسـة              )١٩٩٦( خليفة، فايزة وآخرون     )١(

 .الجتماعية والعمل بالكويتميدانية، وزارة الشؤون ا
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دراسة أهم العوامل النفسية واالجتماعية اليت ترتبط بالسلوك العدواين لدى هؤالء            -٢

 .  ميكن أن ترفع من معدالتهغالباً ـ العوامل اليتـ وهي , الطلبة الذكور

  )١(.دراسة العالقة بني السلوك العدواين والقلق -٣

, مقياس السـلوك العـدواين    : واستخدم الباحث يف هذه الدراسة ثالث أدوات هي       

ومت اختيار عينة من الكويتيني الذكور مـن        , ومقياس القلق ,  البيانات االجتماعية  ةواستبان

بواقع مدرستني إحدامها متثـل النظـام       ,  التعليمية اخلمس  طلبة املرحلة الثانوية يف املناطق    

ويبلـغ  , ومن طلبة الصف الثاين والثالث الثانوي     , واألخرى نظام املقررات  , الثانوي العام 

 . طالباً) ٦٩٦(عينة العدد طالب 

 :وكان من أهم ما توصلت إليه تلك الدراسة

وكل من العمر واإلصـابة      بني السلوك العدواين     وجود ارتباط إجيايب دال إحصائياً     -١

, والتـدخني , ومشاهدة أفالم العنف  , واإلصابة بأمراض نفسية  , بأمراض جسمية 

 . وارتكاب خمالفات قانونية

 . ارتفاع معدالت انتشار مظاهر السلوك العدواين لدى عينة الطلبة -٢

 ,الصالة بانتظام : هناك ارتباط سالب دال إحصائياً بني السلوك العدواين وكل من          -٣

 .  وعدم وجود خالفات بني الوالدين,اع مستوى تعليم األبوارتف

, النشـاط املدرسـي   : ال توجد عالقة جوهرية بني السلوك العدواين وكل مـن          -٤

 .  تعليم األممستوى و, وجود األب أو األم على قيد احلياةواهلوايات و

, وتتشابه تلك الدراسة مع دراسيت يف أا تدرس أسباب العنف لدى طالب الثانوية            

 .وميكن االستفادة منها يف دراسة إجابات عينة االستبانة واستخراج النتائج املطلوبة

                                           
  .، السلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية، وزارة التربية، الكويت)١٩٩٨(دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج )١(
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 ".عوامل انتشار العنف يف املدارس) "م١٩٩٨( دراسة محادة سعيد- ٤

 :اهلدف من الدراسة

ومظاهر هذا العنف والـدور     ,  هو التعرف على عوامل انتشار العنف بني الشباب       

ية واألسرة ومجاعة األقران ووسائل اإلعالم يف تعليم أو إكساب          الذي تلعبه اإلدارة التعليم   

 . الشباب منطاً من السلوك العنيف

, وجمتمع الدراسة هي املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية بقسميها العام أو الفين          

 . واستخدم الباحث املنهج املقارن يف دارسة عوامل انتشار العنف يف املدارس
 

 :الدراسةوأهم نتائج 

تشري  الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني مشاهدة أفالم العنف يف وسائل اإلعالم               - ١

 . وبني جرائم العنف

وإمنا هناك أمناط عدة متنوعة من      , تشري الدراسة إىل أنه ال يوجد منط واحد للعنف         - ٢

   )١(.العنف

 الدراسية  وقد حبثت تلك الدراسة عوامل العنف لدى الشباب بشكل عام يف املراحل           

 .  املختلفة، وميكن االستفادة من العوامل اليت تسبب العنف لدى طالب الثانوية يف دراسيت
 

 

 

 

 

                                           
، عوامل انتشار العنف يف املدارس، دراسة ماجستري غري منشورة، معهـد الدراسـات              )١٩٩٨( سعيد، محادة عبد السالم أمحد،       )١(

  .حوث، مصروالب
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) املضـاربات (ظاهرة السلوك العدواين    ) " هـ١٤٢٠( دراسة عبد اهللا السعدوي      -٥

 ".يف املدارس الثانوية يف مدينة الرياض

 : وهدفت الدراسة إىل

ة واالجتماعية املميزة للطالب ذوي اخلربة يف املضاربة         التعرف على اخلصائص النفسي    -أ

 . باملدارس الثانوية مبدينة الرياض

 التعرف على العوامل املدرسية املرتبطة بسلوك املضاربة داخل املـدارس الثانويـة             -ب

 . مبدينة الرياض

 حتليل وتقومي هذه اخلصائص النفسية واالجتماعية والعوامل املدرسية وحتديـد           -جـ

 . كثر ارتباطاً منها بسلوك املضاربةاأل

, ومت اختيار العينة بطريقة عشـوائية     , استخدم الباحث استبانة جلمع بيانات دراسته     

طالباً اشتركوا يف حوادث مضاربات وسبق هلم أن أوقفوا         ) ١٣٠(حيث ميثل عينة الدارسة     

ـ     ) ١٩٠(و, يف مراكز الشرطة أو دور املالحظة      اربات ومل  طالباً اشتركوا يف حوادث مض

  )١(.طالب جمموعة سوية ضابطة) ٢١٠(و, يتم توقيفهم

 : وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

 .  ممن سبق هلم التوقيف هم من الصف األول الثانوي٪)٥٠(أن  - ١

 .  من عينة املضاربة ينتمون إىل الصف األول الثانوي)٪ ٤٦(أن  - ٢

سب حبملراكز الصيفية والثقافية     واملضاربة ال يشتركون يف ا     قيف التو يتأن أغلب عين   - ٣

 . من أفراد العينتني على التوايل)٪٦٤( و)٪٨٦(إفادة 

                                           
يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض، دراسة ميدانية       ) املضاربات(، دراسة ظاهرة السلوك العدواين      )١٤٢٠( السعدوي، عبداهللا صاحل،     )١(

  .مبدينة الرياض، وزارة املعارف
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وبنسب قريبة من ذلك    ,  من عينة التوقيف ترتاد األسواق العامة      ٪)٨٠(أن حوايل  - ٤

ال ) ٪٥٧(بينما جند أن الغالبية من أفـراد عينـة األسـوياء            , جملموعة املضاربة 

 . يتجولون يف األسواق إطالقاً

وكذلك نصـف   , يتجولون حول املدارس  )  ٪٦٥(البية أفراد عينة التوقيف     أن غ  - ٥

 . أفراد عينة املضاربة

يف , ٪)٦٠(ويغلب على آباء جمموعة التوقيف األمية فقد  بلغت نسبة األميني فيهـا               - ٦

 من األميني   ٪)٣٨(و,  من األميني يف أباء جمموعة املضاربة      ٪)٤٣(حني بلغت نسبة    

 .ءيف آباء جمموعة األسويا

, وتتشابه هذه الدراسة مع دراسيت يف أا قد طُبقتِّ على طالب املراحـل الثانويـة         

، بينما تتناول دراسيت العوامل االجتماعيـة       )املضاربات(وتناولت ظاهرة السلوك العدواين     

 .املؤدية إىل العنف لدى طالب املرحلة الثانوية

" الثانوية حنو العنـف   اجتاهات طالب املرحلة    ): "هـ١٤٢١( دراسة آل رشود     - ٦

 )١(:دراسة ميدانية على طالب املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض

 :مشكلة الدراسة

يعد السلوك العنيف من أخطر املشكالت اليت هتدد أمن واستقرار اجملتمع وأفـراده             

وخاصة يف املدارس، حيث أصبحت جرائم العنف خالل السنوات األخرية أمراً مثرياً للقلق             

 الفتة للنظر واالهتمام وذلك لتزايد حجم هذه الظاهرة كمـا أشـارت إليهـا               و مشكلة 

 .البحوث والدراسات التربوية وإحصاءات وزارة الداخلية

 :أمهية الدراسة

 :تتمثل أمهية الدراسة يف كوا
                                           

جسـتري يف العلـوم     رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول علـى درجـة املا         )  ١٤٢١( آل رشود، سعد بن حممد بن سعد،       )٢(
 .١٣٤ص, االجتماعية،ختصص الرعاية والصحة النفسية، الرياض
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دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

 تتعرف على  اجتاهات الطالب حنو العنف ملساعدة املؤسسات التربوية واالجتماعية         -١

 .ة على السلوك العنيفيف حماولة للسيطر

 تفيد املؤسسات التربوية وأجهزة األمن من نتائج الدراسة يف وضـع اسـتراتيجية              -٢

 .ملواجهة العنف يف املرحلة الثانوية

 :أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة إىل

 التعرف على اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف داخل املدرسة وخارجها مع             -١

 .وكذلك يف وسائل اإلعالم, الرفاق والزمالء

 :أسئلة الدراسة

 ما اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف داخل املدرسة وخارجها ويف وسائل             -١

 اإلعالم؟

  ما اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف باختالف خصائصهم الدميوجرافية؟-٢

 :حدود الدراسة

 :والبشرية واملكانية والزمنية اآلتيةتقتصر هذه الدراسة على احلدود املوضوعية 

اقتصرت هـذه الدراسـة علـى معرفـة اجتاهـات طـالب             : البعد املوضوعي  - ١

 .املرحلة الثانوية حنو العنف

طبقت الدراسة علـى طـالب املرحلـة الثانويـة البـنني مـن              : البعد البشري  - ٢

 .الصفوف الثالثة للمرحلة الثانوية

 الفصـل الدراسـي الثـاين مـن عـام                  طبقت الدراسـة امليدانيـة يف     : البعد الزمين  -  ٣

 ).هـ١٤٢٠(
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طبقت الدراسة على املدارس احلكوميـة الثانويـة العامـة للبـنني            : البعد املكاين  - ٤

 .يف مدينة الرياض

 :بعض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

 .أن كثرياً من أفراد عينة الدراسة أكدوا على خطورة مشكلة العنف - ١

ومصادقة الرفـاق مـن العوامـل الرئيسـة املـؤثرة يف            أن النظام داخل البيت      - ٢

 .سلوك الطالب داخل املدارس

 .االيار األسري، والعنف اإلعالمي، وتأثري الرفاق: أن أسباب العنف - ٣

 من عينة املعلمني اقترح إدخـال آبـاء الطـالب يف فصـول              ٪)٨٠(أن حوايل  - ٤

وأيضـاً  , بنـائهم تعليمية لتعليمهم كيفية حتسني مهاراهتم األبويـة لتقـدميها أل         

 .تعليم الطالب كيفية التغلب على مشكالهتم

 .أن التقليل من الضغط النفسي واالكتئاب لدى الطالب يؤدي إىل تقليل العنف - ٥

وتتشابه هذه الدراسة مع دراسيت من أـا تـدرس كـل عوامـل ومسـببات                

ـ                ل العنف لدى طالب املرحلة الثانوية، وميكـنين االسـتفادة منـها يف معرفـة العوام

 .االجتماعية املؤدية إىل العنف لدى طالب املرحلة الثانوية

 :الدراسات األجنبية

وهي دراسة هتدف إىل معاجلـة      " العنف والشباب ) "١٩٨١,Tom( دراسة توم    - ١

 .التعامل مع العنف داخل فصول املدارس العامة يف الواليات املتحدة األمريكية

 :  وكان اهلدف من الدارسة

 .  السلوكية داخل الفصول الدراسية وطريقة التعامل معهاتقومي املشكالت
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واستخدم الباحث مجع البيانات وعرض فيها جمموعة مـن املواقـف الـيت يـتم               

 )١(. فيها مواجهة العنف

 :وقد توصل الباحث إىل النتائج اآلتية

أن الطبيعة التنافسية العالية بني أفراد املؤسسات التعليميـة مـن أهـم العوامـل                - ١

 . سهمت يف وجود العنف داخل املدارساليت أ

 . أن قلة خربة بعض املعلمني من العوامل اليت أسهمت يف وجود العنف داخل الفصول -  ٢

 . أن تقليل أحداث العنف داخل املدارس يأيت من طريق تقليل مستوى اإلحباط لدى الطالب -  ٣

وضعت الدراسة بعض التوجيهات واالقتراحـات لتغـيري اجتاهـات املـديرين             - ٤

 . علمني اليت تساعد على تقليل العنف داخل املدارسوامل

وميكن االستفادة من هذه الدراسة يف التعرف علـى ظـاهرة العنـف املدرسـي               

 . عاملياً، واالستفادة من خربات الدول املتقدمة يف معاجلة هذه الظاهرة
 

ـ  ) "م١٩٩٣( دراسة اجلمعية األمريكية للصحة النفسية بواشنطن      -٢ ة العوامـل االجتماعي

 ".والفردية اليت تؤدي إىل عنف الطالب يف الواليات املتحدة األمريكية

 : وكان اهلدف من الدراسة

التعرف على العوامل البيولوجيـة والعائليـة واملدرسـية والعاطفيـة واملعرفيـة             

واالجتماعية والثقافية اليت تسهم يف وجود سلوك عنيف لـدى الطـالب حـىت يـتم                

 . مواجهة جرائم العنف

                                           
 (١) Yonker,Tom.(١٩٨١) ,How to cope with violence in a public school classroom.U.S.A Oregon. 
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استندت هذه الدراسة إىل كل ما عرفه علماء الـنفس مـن العوامـل الـيت                وقد  

 . تسهم يف وجود عنف لتقدمي النصائح والتوجيهات اليت تساعد على تقليل العنف

 : وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

أن التدخل املتكرر أثناء الطفولة ومرحلة املدرسة عند وجود سلوك عنيف ووضع             - ١

 . ذا السلوك يؤدي إىل نتائج جيدة يف التقليل من هذه الظاهرةحل ملواجهة ه

 . وجود عالقة إجيابية بني شرب الكحول واملخدرات والعنف - ٢

 . أن وسائل اإلعالم من العوامل اليت أسهمت يف وجود العنف - ٣

أن تقدمي برامج تعليمية وبرامج تسـاعد يف زيـادة الـوعي الثقـايف املتنـوع                 - ٤

 )١(.لعداءتسهم يف تقليل التعصب وا

كما تتشابه تلك الدراسة مع سابقتها يف معرفة دوافـع العنـف لـدى الطـالب                

حيـث ميكـن االسـتفادة منـها يف معرفـة خمتلـف             , يف الواليات املتحدة األمريكية   

 . الدوافع واألسباب الداعية للعنف املدرسي
 

معرفة اجتاهات طالب املـدارس الثانويـة حنـو         ) "Crump( دارسة كرميب  - ٣

 ".دام العنفاستخ

 : وهدفت الدارسة إىل

  )٢(.التعرف على االجتاه العام للطلبة حنو العنف حىت يتم مواجهته - ١

                                           
(١) American Psychological Association, Washington, D.C. (١٩٩٣) violence and Youth U.S.A    
(٢) Crump,jr. Alfonso Wadsworth. (١٩٩٣) high school students Attitudes Toward the use of violence, 

A Dissertation submitted to Mississippi state University,١٩٩٣  
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استخدم الباحث أداة املقابلة جلمع بيانات دراسته من خـالل اسـتبانه حتتـوي               - ٢

وقام الباحـث باختيـار العينـة متعـددة الطبقـات           , سؤاالً) ٣٨٠(على        

حيـث كـان عـدد جمتمـع الدارسـة                , لدارسةالختيار املنازل اليت مشلتهم ا    

ومـن هـذه    , مـرتل ) ٨٠٠٠(وعينـة الدارسـة بلغـت       , مرتالً) ٦٧٢٦٦(

مرتالً لديهم شـبان تنطبـق علـيهم الشـروط          )٢٣٦٠(املنازل املختارة كان    

 . اخلاصة باملشاركة يف هذه الدارسة

 : توصلت الدارسة إىل النتائج التالية

تصادي لألسـرة يـؤدي دوراً مهمـاًً يف تشـكيل           أن املستوى االجتماعي واالق    - ١

وأن الشـباب الـذين ينتمـون لألسـر ذات      , االجتاهات حنو استخدام العنـف    

املستوى االجتماعي واالقتصادي املتوسط أقل توجهاً السـتخدام العنـف مـن            

 . الشباب الذين ينتمون إىل أسر فقرية أو ذات دخل حمدود

ان الذين يسكنون يف املناطق احلضرية أكثر       عدم وجود داللة إحصائية على أن الشب       - ٢

حيـث وجـد    , توجهاً حنو العنف من الشبان الذين يسكنون يف املناطق الريفيـة          

الباحث عدم اختالف يف النسب املئوية بني الشباب الذين يسـكنون يف منـاطق              

 . حضرية أو مناطق ريفية من حيث التوجه حنو العنف

, الشعور باإلحباط  واالجتاهات حنو العنـف      وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني        - ٣

 . فكلما كان الشباب أكثر إحباطاً كان أكثر اجتاهاً الستخدام العنف

 . أن الذكور أكثر توجهاً الستخدام العنف من اإلناث - ٤

أن الشباب البيض أقل توجهاً حنو العنف من غريهـم مـن األجنـاس األخـرى             - ٥

  .اليت تعيش يف الواليات املتحدة األمريكية
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وميكن االستفادة منـها يف     , وهذه الدراسة تتشابه يف توجهها مع الدراسات السابقة       

وعن إمكانية إجياد حلول عاملية عامـة ميكـن         , معرفة أسباب العنف لدى طالب الثانوية     

 . االستفادة منها يف الدراسة احلالية

 

 :التعليق على الدراسات السابقة

 األسـباب والعوامـل الـيت تـدفع         لقد أوردت أغلب الدراسات السابقة بعـض       - ١

الطالب إىل العنف يف املدارس، وهـذا بالتأكيـد سـيفيد الباحـث يف التعـرف                

 .على أكثر األسباب اليت تؤدي للعنف

اتفقت غالب الدراسات السابقة على حتميل األسرة وطريقة التربيـة سـبب ميـل               - ٢

 بغية التثبت من    الطالب إىل العنف، وهذا جيعل الباحث يعطي هذا الرأي أمهية أكثر          

 .األسباب الفعلية هلذه املشكلة

نتيجة التقدم التقين وتغري املفاهيم االجتماعية فقد اختلف كثري من العوامـل الـيت               - ٣

واليت كانت تعترب أسباباً جوهرية يف ميل طالب املرحلـة          , أوردهتا الدراسات السابقة  

 .الثانوية للعنف

لك العوامل واملتغريات احلديثة الـيت      وقد رأى الباحث أن يوضح يف هذه الدراسة ت        

حدثت يف اجملتمع نتيجة لكثرة  وتنوع األفكار والقيم الدخيلة على جمتمعنا، من خـالل               

روافد متعددة كالغزو الفضائي الذي يبث األفكار اليت ال تنسجم مع قيمنا وعاداتنا وغريه              

العنف عند الطـالب إىل     مما أثرت يف إحداث تغيري يف بعض العوامل وبالتايل حيتاج عالج            

رؤية أوسع ودراسة من خمتلف اجلوانب لتلك التغريات وأسباهبا، بغية وضع اليـد علـى               

 .الداء، ومعرفة مسبباته وبالتايل التوصل إىل احللول املناسبة له
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       ومدى االستفادة من   , جممل االختالفات والتشابه بني الدراسات السابقة ودراسيت

احلالية عن العوامل االجتماعية املؤدية إىللعنف لـدى        تلك الدراسات يف الدراسة     

 :طالب املرحلة الثانوية

ـ دراسة إدارة اخلدمات االجتماعيـة والنفسـية يف وزارة التربيـة يف دول              ١

وتتفق هذه الدراسة مع دراسيت يف كوا تناولت دراسـة          ): م١٩٩٤" (الكويت

نها يف أا تناولت طلبـة      مظاهر السلوك العدواين لدى طالب الثانوية، وختتلف ع       

املتوسط والثانوي، بينما تقتصر دراسيت على طلبة الثانوية، وهي تفيدين يف دراسة            

 . العوامل االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية

وقـد مت هلـذه الدراسـة    ): م١٩٩٦( ـ دراسة فايزة خليفـة وآخـرون    ٢

يف اجملتمـع    تصميم استمارة السـتطالع آراء الطلبـة حنـو ظـاهرة العنـف              

وتضـمنت هـذه االسـتمارة جمـاالت مرتبطـة          ,  الطاليب للمرحلة  الثانوية   

: ومتثلـت هـذه اجملـاالت يف      , بالعوامل اليت تبعث السلوك االنفعايل العنيـف      

وهذه الدراسـة تتوافـق مـع دراسـيت         .  واإلعالمية ,الثقافيةواألسرية  والذاتية  

الذاتيـة الدافعـة للعنـف يف       يف كوا تدرس أسباب العنف البيئية والعوامـل         

 .التطبيق على طالب املرحلة الثانويةيف  وهي تتشابه مع دراسيت ,املدارس

        ث التربوية واملناهج يف وزارة التربيـة يف دولـة الكويـت            ودراسة مركز البح  ـ  ٣

وجود ارتباط إجيايب دال إحصائيا     : من أهم ما توصلت لـه تلك الدراسة       ):م١٩٩٨(

واإلصـابة  , واإلصابة بـأمراض جسـمية    : العمر: كل من يف  لعدواين  على السلوك ا  

. وارتكـاب خمالفـات قانونيـة     , والتدخني, ومشاهدة أفالم العنف  , بأمراض نفسية 

 ال توجـد    وأنـه , ارتفاع معدالت انتشار مظاهر السلوك العدواين لدى عينة الطلبة        و
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وجود , اهلوايات مع , النشاط املدرسي : عالقة جوهرية بني السلوك العدواين وكل من      

 .  تعليم األماألب أو األم على قيد احلياة إضافة إىل اعتبار مستوى 

             ا تدرس أسباب العنـف لـدى طـالبوتتشابه تلك الدراسة مع دراسيت يف أ

وميكن االستفادة منها يف دراسـة إجابـات عينـة االسـتبانة            , املرحلة الثانوية 

 .واستخراج النتائج املطلوبة

أشارت الدراسة إىل أنه ال يوجد منـط واحـد   ): م١٩٩٨(محادة سعيد ـ دراسة  ٤

 .  وإمنا هناك أمناط عدة متنوعة من العنف, للعنف

               وقد حبثت تلك الدراسة يف عوامل العنف لدى الشباب بشكل عام يف املراحـل

الدراسية املختلفة، وميكن االستفادة من العوامل اليت تسبب العنف لدى طـالب            

 .  وية يف دراسيتاملرحلة الثان

وألن هـذه  ": اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنـف : " ـ دراسة آل رشود ٦

فقـد  , الدراسة قد اقتصرت على معرفة اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنـف           

طبقت الدراسة على طالب املرحلة الثانوية البنني من الصـفوف الثالثـة للمرحلـة              

لدراسة مع دراسيت من أا تدرس كافة عوامل ومسببات العنف          وتتشابه هذه ا  . الثانوية

لدى الشباب، وميكنين االستفادة منها يف معرفة العوامل االجتماعية املؤدية إىل العنف            

 .لدى طالب املرحلة الثانوية

وتتشابه هذه الدراسة مع دراسـيت      ): هـ١٤٢٠(ـ دراسة عبد اهللا السعدوي      ٥

وتناولت ظاهرة السلوك العـدواين  , ب املراحل الثانويةيف أا قد طُبِّقَت على طال 

، بينما تتناول دراسيت العوامل االجتماعية املؤدية إىل العنـف لـدى      )املضاربات(

 .طالب املرحلة الثانوية
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       م  ١٩٨١(وتفيد الدراسات األجنبية كدراسة تومTom," ( و "العنف والشباب

، ودارسة كرميـب       )م١٩٩٣(ندراسة اجلمعية األمريكية للصحة النفسية بواشنط     

)Crump" (         يف معرفة اجتاهات طالب املدارس الثانوية حنو استخدام العنـف "

كل ذلك يفيد الباحث يف تعرف أسباب العنف املدرسي لدى طالب الثانويات،            

وال سيما أن تلك الدراسات قد طبقت على طالب املرحلـة الثانويـة وميكـن               

 العاملية اليت تؤدي إىل السلوك العنيـف لـدى          االستفادة منها يف معرفة األسباب    

 . طالب الثانويات

يف أن الدراسات السـابقة طبقـت يف        , وختتلف هذه الدراسات عن الدراسة احلالية     

 .بينما تطبق الدراسة احلالية يف اجملتمع السعودي, جمتمعات أجنبية
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 الفصل الثـاين
 

 ري للدراسةاإلطـار النظ
 :متـهـيد

تزداد يوماً تلو   , وظاهرة اجتماعية مثرية للقلق   , يعد العنف سلوكاً احنرافياً مكتسباً    

واآلثـار  , والعوامل الكامنة وراء ظهورها واستفحاهلا    , وتتعدد مظاهرها وأشكاهلا  , اآلخر

إلسـاءة  بإهانتهم جسدياً أو ا   , خاصة إذا متت ممارسة العنف ضد األطفال      , املترتبة عليها 

حيـث تـؤدي هـذه      , تكون بعيدة املدى  , فعندئذ حتدث آثار نفسية سيئة    , إليهم لفظياً 

, كما تؤدي إىل تدمري خاليا املخ     , املمارسة العنيفة إىل تشكيل عقل الطفل على حنو خمتلف        

 .)١(حبيث يصعب جتاوز هذه اآلثار املدمرة بسالم 

 العـام باالهتمـام     وقد جاء االهتمام بظاهرة العنـف نتيجـة تطـور الـوعي           

خاصة بعدما تطورت نظريات علـم الـنفس الـيت          , بالطفولة يف مطلع القرن العشرين    

وأمهيـة هـذه    , أصبحت تفسر سلوكيات اإلنسان يف ضوء مرحلة الطفولـة املبكـرة          

كمـا ترافـق هـذا      , وتأثريها على حياتـه فيمـا بعـد       , املرحلة يف َتكَوُّن ذات الفرد    

ملؤسسات واحلركات اليت تـدافع عـن حقـوق اإلنسـان           االهتمام مع نشوء كثري من ا     

وقيـام منظمـة األمـم املتحـدة بصـياغة          , وحقوق الطفل بصفة خاصة   , بصفة عامة 

ومـن هـذه    , وحقوق الطفـل خباصـة    , املواثيق العاملية اليت هتتم حبقوق اإلنسان بعامة      

املواثيق اتفاقية حقوق الطفل اليت دعـت إىل ضـرورة محايـة األطفـال مـن مجيـع                  

 .أشكال اإلساءة واالستغالل والعنف الذي قد يتعرضون إليه

,      ظهرت ظاهرة العنف يف جمتمعنا العريب بصـورة واضـحة         , ويف اآلونة األخرية  

وهو ما أوضحته الدراسـات     , ال سيما يف املؤسسات التعليمية من ِقَبل أفراد من الطالب         

                                           
 .١٠٢ص, ١٤٢١, ذو احلجة, )٦٩(ع , املعرفة, ضرب األطفال يشوه أدمغتهم). ٢٠٠١(جاكسون ,  بروك)١(
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 الثانوية حـول مشـكلة      واليت أجراها على املدارس   , )هـ١٤٢٠, السعدوي(كدراسة  

 من عينة الدراسة الذين اشـتركوا يف        ٪)٥٠(وقد أظهرت الدراسة أن نسبة      , املضاربات

كمـا أشـارت دراسـة                 , )١(املضاربات هم مـن طـالب الصـف األول الثـانوي            

إىل أن أسباب انتشار العنف بني طالب املراحل الثانوية قد ترجع           , )هـ١٤١٣, اخلراشي(

 املراهقة اليت تتسم مبجموعة من التغريات النفسية واجلسمية والعقليـة نتيجـة             إىل مرحلة 

وقد يفشـل   , حتتاج إىل حل  , مما تؤدي إىل ظهور مشكالت    , مواجهتهم خلربات جديدة  

 .)٢(مما جيعله يسلك طرقاً غري سوية حلل تلك املشكالت, بعضهم يف حل مشكالته

والعوامـل  , وتصـنيفه , ف العنف يعرض الباحث تعري  , وانطالقاً من كل ما سبق    

وموقـف الشـريعة    , وأنواعه, وأشكاله, وأسبابه, وماهية العنف يف املدارس   , املؤدية إليه 

وأخرياً إجراءات  , واالجتاهات النظرية املفسرة للسلوك العنفي    , اإلسالمية من ظاهرة العنف   

 :وكل ذلك على النحو التايل بيانه, الوقاية والعالج
 

 :عنفتعريف ال: أوالً

المه : وعنَّف فالناً, مل يرفق به فهو عنيف: عنف به وعليه يعنف ُعْنفاً وَعنافَة   ":لغةً

 .)٣(" أخذه يُعْنف: واْعَتَنَف األمَر, َعُنَف عليه: وأعنفه, بعنف وشدة وعتب عليه

ويظهـر مـن    . )٤("والتعنيف مبعىن التعبري باللوم   , والُعنف بضم النون ضد الرفق    "

 .وهو ضد الرفق, للعنف أن العنف هو املغاالة يف الشدةالتعريف اللغوي 

 :ويذكر الباحث من هذه التعريفات ما يلي,  تعددت تعريفات العنف:اصطالحاً

                                           
 .١٧٣ص, يف املدارس الثانوية) املضاربات(دراسة ظاهرة السلوك العدواين ). ١٤٢٠(عبداهللا صاحل , سعدوي ال)١(
رسالة , املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى طالب املرحلتني واملتوسطة مبدينة الرياض). ١٤١٣(سليمان عمر ,  اخلراشي)٢(

 .٤ص,  لتربيةجامعة امللك سعود كلية ا, ماجستري غري منشورة
 .٦٣٨ص. ساحة الصلح للنشر: بريوت. حميط احمليط). ١٩٩٧(بطرس ,  البستاين)٣(
 .٤٥٨ص. دار الفكر للطباعة. خمتار الصحاح ـ لبنان). ١٩٧٣(حممد بن أيب بكر ,  الرازي)٤(
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االستعمال غري القانوين لوسائل القسر املادي والبـدين        : (العنف بأنه ) رضا(عرَّف  

ة حيمل معـىن التـوتر      على أنه يف جوانبه النفسي    , ابتغاء حتقيق غايات شخصية أو مجاعية     

أبرزها هذا العـامل    , ُتسهم يف تأجيجها داخل الفرد أو اجلماعة عوامل كثرية        , واالنفجار

عـامل التناقضـات السياسـية      , احلديث املنقسم على نفسه والذي يعيش فيه إنسان اليوم        

 .)١()واالقتصادية والعقائدية

سلوك أو فعل يتضـمن     هو كل ما يصدر من الطالب من        : (بأنه) العريين(وعرَّفه  

, إيذاء اآلخرين ويتمثل يف االعتداء بالضرب والسب أو إتالف ممتلكات عامة أو خاصـة             

وكأي فعل آخر ال بد وأن يكون لـه        , وهذا الفعل مصحوباً بانفعاالت االنفجار والتوتر     

 .)٢()هدف يتمثل يف حتقيق مصلحة معنوية أو مادية

 القانوين لوسائل القسر املادي أو البدين ابتغاء        االستعمال غري : (بأنه) التري(وعرَّفه  

 .)٣()حتقيق غايات شخصية أو مجاعية

 .)٤()السلوك الذي يقصد به إيذاء اآلخرين بدنياً أو مادياً: (بأنه) الزهراين(وعرَّفه 

, امليل إىل االعتداء والتشاجر واالنتقام واملشاركة واملعاندة      : (بأنه) الصرييف(وعرفته  

والتلذذ يف نقد اآلخرين وكشف أخطائهم وإظهارهم مبظهر الضـعف أو           , ديوامليل للتح 

والنوبات , والتشهري وإحداث الفنت  , والتنغيص وتعكري اجلو  , واالجتاه حنو التعذيب  , العجز

 .)٥()الغضبية بصورها املختلفة املعروفة

                                           
 .١٤٧ص, بريوت, امساجمللد اخل, جملة عامل الفكر. ظاهرة العنف يف اجملتمعات املعاصرة). ١٩٨٦(حممد جواد ,  رضا)١(
دراسة تطبيقية . دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعودية). ١٤٢٤(حممد الصاحل ,  العريين)٢(

 .١٤ـ ١٣ص, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, رسالة دكتوراه غري منشورة, على مديري املدارس مبدينة الرياض
 .٤٣ص, )١٦(ع , اجمللة العربية للدراسات األمنية. العدوان والعنف والتطرف). ١٤١٤(مصطفى عمر ,  التري)٣(
 .٤٠ص, السنة الرابعة عشر, )١٦٠(ع, الرياض, جملة األمن واحلياة. السلوك العدواين لدى األطفال). ١٤١٦(سعد سعيد ,  الزهراين)٤(
جامعة . القاهرة, رسالة ماجستري غري منشورة. ى األطفال الذكور وعالقاهتا بعمل األممظاهر العدوان لد). ١٩٩٠(إميان سعيد ,  الصرييف)٥(

 .١٤ص, معهد الدراسات العليا للطفولة, عني مشس
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, متلكـات ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو امل       : (بأنه) حلمي(وعرَّفه  

 .)١()أو التدخل يف احلرية الشخصية, كما أنه الفعل أو املعاملة اليت حتدث ضرراً جسيماً

قيم أو مشاعر أو اعتقادات تشجع الناس علـى         : ( بأنه Moyer) موير(وعرَّفه  

 .)٢()وذلك باالعتداء عليهم أو على ممتلكاهتم, إيقاع الضرر باآلخرين

 : أن العنفوباستقراء التعريفات السابقة يتضح

 فهو سلوك عدواين, تعد على حقوق اآلخرين. 

 أن السلوك العنفي هو سلوك شاذ وغري سوي. 

 أنه سلوك حتركه جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية. 

 :ميكن تعريف العنف بأنه, وبناء على ما سبق

ميارس جتـاه   , تكمن خلفه جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية      , فعل عدواين "

 ".وينتج عنه أذى أو قتل أو تدمري للمتلكات, آلخرينا
 

 :تصنيف العنف: ثانياً

 :من خالل اعتبارات عدة إىل, يصنف العنف

 : من حيث أسلوب العنف وطريقته-أ  

 :يقسم العنف حبسب هذا االعتبار إىل

 : العنف البدين أو اجلسدي- ١

 اآلخرين إلحـداث األمل  يقصد بالعنف البدين السلوك العنفي املوجه حنو الذات أو    

 .)٣(أو األذى أو املعاناة للشخص اآلخر 

                                           
 .٩ص, دار قباء, القاهرة, العنف األسري) ١٩٩٩(إجالل ,  حلمي)١(
 .٣٨ص, مرجع سابق, اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف). ١٤٢١(سعد حممد سعد .  آل رشود)٢(
 .٣٨ص,  املرجع السابق)٣(
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, وشـد الشـعر   , والركـل , أو الـدفع  , ومن أمثلة العنف البـدين الضـرب      

وهذا النوع من العنف يرافقه غالباً نوبات مـن الغضـب الشـديد ويكـون               , والعض

 .)١(موجهاً ضد مصدر العنف والعدوان 

لعنف اليت عرفها اإلنسـان منـذ أن أحـس          ويعد العنف البدين من أقدم أنواع ا      

 .بوجوده ككائن متميز لـه فكره املستقل وإرادته النافذة

ويرى الباحث أن   , )٢(وقد يكون العنف البدين يف صورة التهديد باستخدام العنف          

 .إذ التهديد يكون باللفظ ال بالفعل, هذه الصورة تندرج ضمن العنف اللفظي

 : العنف اللفظي- ٢

فوسيلة العنف  , فإن هذا النوع من العنف يكون باللفظ      , ح من تسميته  وكما يتض 

هنا هي الكالم ـ وكالعنف البدين ـ يهدف هذا النوع من العنف إىل التعـدي علـى     

وعادة ما يسبق العنف    , حقوق اآلخرين بإيذائهم من طريق الكالم واأللفاظ الغليظة النابية        

ن القصد منه يف هذه احلالة الكشـف عـن          ويكو , )٣(اللفظي العنف الفعلي أو اجلسدي    

 .)٤(قبل اإلقدام على توجيه العنف اجلسدي ضدهم , قدرات وإمكانات اآلخرين

 : العنف الداليل أو الرمزي- ٣

وذلـك  , وهذا النوع من العنف يسـميه علمـاء الـنفس بـالعنف التسـلطي         

تمثلـة يف   وامل, للقدرة اليت يتمتع هبا الفرد الذي هو مصدر هـذا النـوع مـن العنـف               

استخدام طرق تعبريية أو رمزية حتـدث نتـائج نفسـية وعقليـة واجتماعيـة لـدى                 

                                           
 .١٨١ص. ١ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. االضطرابات السلوكية واالنفعالية). ٢٠٠٠(خوله أمحد ,  حيىي)١(
املركز , نشورةرسالة ماجستري غري م. جرائم العنف عند األحداث يف اململكة العربية السعودية). ١٩٩٣(أمحد حممد ,  اخلريف)٢(

 .١٦ص, اململكة العربية السعودية, الرياض, العريب للدراسات األمنية والتدريب
إدارة . وزارة التربية. األساليب التربوية احلديثة يف التعامل مع ظاهرة العنف الطاليب الكويت). ١٩٩٧(حسني حممد ,  الطاهر)٣(

 .٢ص. التطوير والتنمية
 .١٨مرجع سابق ص.  العنفجرائم. أمحد حممد,  اخلريف)٤(
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وهو يشمل التعـبري بطـرق غـري لفظيـة عـن            , )١(املوجه إليه هذا النوع من العنف       

كأحتقار اآلخرين أو توجيه اإلهانة هلم كاالمتناع عـن النظـر إىل الشـخص الـذي                

 .تدل على ازدرائه وحتقريهأو النظر إليه بطريقة , يكن لـه العداء

 : العنف املباشر- ٤

املـدرس  : مثل, وهو العنف املوجه حنو املوضوع األصلي املثري لالستجابة العدوانية       

, )٢(أو اإلداريني أو الطالب أو أي شخص يكون مصدراً أصلياً يثري االستجابة العدوانيـة               

صـلي املـثري لالسـتجابة      وهنا الشخص العدواين يوجه عدوانه مباشرة إىل املوضوع األ        

 .العدوانية

 : العنف غري املباشر- ٥

وليس إىل املوضوع األصـلي     , هو العنف املوجه إىل أحد رموز املوضوع األصلي       

وال يستطيع هـذا  , فمثالً عندما يثري املدرس طالباً يتسم بالعنف, املثري لالستجابة العدوانية  

عندئذ قد يوجه عنفـه إىل      ,  األسباب الطالب توجيه عنفه إىل املدرس ذاته ألي سبب من        

 .)٣(شيء خاص هبذا املدرس أو حىت إىل ممتلكات املدرسة 

أمـا  , هو تقسيم للعنف حبسب الوسيلة    , وتقسيم العنف إىل بدين ولفظي ورمزي     

فهو تقسيم حبسب طريقة العنف ومـا       , وعنف غري مباشر  , تقسيم العنف إىل عنف مباشر    

أو حنـو أحـد رمـوز       , صلي املثري لالستجابة العدوانية   إذا كان موجهاً حنو املوضوع األ     

 .املوضوع األصلي
 
 
 

                                           
 .٣٩ص, مرجع سابق. اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد,  آل رشود)١(
, رسالة ماجستري غري منشورة. العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب). ١٤٢٤(على عبدالرمحن ,  الشهري)٢(

 .٩١ص, اململكة العربية السعودية, الرياض, جامعة نايف العربية للعلوم األمينة
 .١٢٢ص, مركز النشر جبامعة القاهرة: القاهرة. علم النفس االجتماعي). ١٩٩٤(طريف ,  شوقي)٣(
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 : )١(يقسم حبسب هذا االعتبار إىل : ب ـ من حيث مشروعية العنف

 : العنف املشروع- ١

العنف املشروع هو العنف الذي يستند إىل أساس من املشروعية كالعنف الـذي             

ذا النوع من العنف قد يستخدمه رجال       وه, يستخدم للدفاع عن الوطن واحملارم والعرض     

وحفظ أمنهم وسالمتهم ضد من     , الشرطة يف أدائهم ملهامهم يف الدفاع عن حقوق الناس        

 .حياولون االعتداء على هذه احلقوق أو اإلخالل باألمن والنظام

 : العنف غري املشروع- ٢

وهو العنف الذي ال يسـتند إىل سـند مشـروع والـذي خيـالف القـوانني                 

وباجلملـة هـو السـلوك العنيـف غـري          , م والقيم واألعراف والعادات والتقاليد    والنظ

, الضـرب والقتـل واإليـذاء     : ومثالـه , السوي الذي جاوز حدود التسامح اجملتمعـي      

 .وهذا النوع يشمل مجيع أنواع العنف

 :)٢(يقسم العنف إىل , ج ـ ومن حيث فردية أو مجاعية العنف

 : العنف الفردي- ١

وهذا النوع من العنف هو الغالب يف جمـاالت  , وجه من فرد إىل آخر هو العنف امل  

 :وينقسم األفراد الذين يرتكبون هذا النمط من العنف إىل ثالث فئات هي, احلياة اليومية

 هم األفراد املتسلطون والذين ميثل العنف لديهم جزءاً أساسياً من سلوكياهتم            :الفئة األوىل 

 .لتحقيق غاياهتم ومطالبهم

حيث يستخدمون العنف بغرض    ,  وهم األفراد الذين يعانون من عقدة النقص       :فئة الثانية ال

ويفسر هذا الوضع على أنه نـوع مـن         , سد هذا النقص الذي يشعرون به     

 .وبني العنف, العالقة التعويضية بني تقييم الذات املنخفض
                                           

 ٢٢ص, مرجع سابق. جرائم العنف عند األحداث يف اململكة العربية السعودية. أمحد حممد,  اخلريف)١(
 .٩٢ـ ٩١ص, مرجع سابق. دارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالبالعنف يف امل. علي عبدالرمحن,  الشهري)٢(
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وتستخدم هـذه الفئـة     ,  هم األفراد الذين يتسمون أساساً بالعنف واألنانية       :الفئة الثالثة 

 .)١(العنف كوسيلة عقابية يف حالة عدم استجابة اآلخرين ملطالبهم 

 : العنف اجلمعي- ٢

ويقوم عادة على شعور ثابت برفض الوضع       , هو عنف تقوم به جمموعة من األفراد      

ومبا أن العنف هو الوسيلة الوحيدة املؤدية إىل اهلدف من وجهـة نظـر      , القائم ومناهضته 

نظراً ألن املسؤولية   , لذلك فالفرد يتصرف هنا حبرية أكثر يف أفعال العنف        , فرادهؤالء األ 

 .تضيع بني أفراد اجلماعة

 :)٢(أن للعنف ثالثة أنواع هي , ويرى علماء اإلعالم

 : العنف املنظم- ١
      وهو العنف الذي تلجأ إليه اجلماعات املتصارعة واملختلفـة يف األهـداف            

 .حقيق هذه األهداف وتلك املصاحلواملصاحل كوسيلة لت

 : العنف التلقائي- ٢
وذلـك  ,      وهو العنف الذي ميارسه األفراد الذين يشعرون بعقـدة الـنقص          

فهـو  , كوسيلة يلجأون إليها للتعويض عن هذا النقص الـذي يشـعرون بـه            

وسيلة تعويضية أو وسيلة لتفريغ العـدوان وإزاحتـه إىل جمـال آخـر عنـدما                

 .قيقي ال ميكن مهامجتهيكون اهلدف احل

 : العنف املرضي- ٣
     مرتكبو هذا النوع من العنف هم أشخاص يشكون يف الغالـب مـن مـرض               

عادة مـا   , لذلك فإن املريض الذي يرتكب هذا النمط من العنف        , جسدي أو عقلي  

ويرى الباحـث أن    , قبل أن يرتكب سلوكه العنيف    , يرى منظراً أو يسمع صوتاً ما     
                                           

 .٢٤ص, مرجع سابق. جرائم العنف عند األحداث يف اململكة العربية السعودية. أمحد حممد,  اخلريف)١(
 .٨٥ص, )الثانية( السنة ,)٧(ع , مكتب التربية العريب لدول اخلليج, الرياض". العنف يف األعالم). "١٤٠٣( رسالة اخلليج العريب )٢(
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العنـف  "والعنف املرضى ميكن مجعهما حتت مسمى واحـد هـو           , ئيالعنف التلقا 

 .ألن األشخاص الذين يرتكبون العنف التلقائي يعانون من مرض نفسي ما, "املرضي

. )١(ويرى علماء النفس أن العنف إما أن يكون عنفاً بدنياً أو شـفوياً أو تسـلطياً         

, ان مباشراً أو غري مباشـر     ويرى الباحث أن العنف سواء ارتكبه فرد أو مجاعة وسواء ك          

 :وسواء كان مشروعاً أو غري مشروع ال خيرج عن ثالثة أنواع هي

  ومن أمثلتـه  , الذي يوجه إىل جسم الشخص املوجه إليه العنف       : العنف اجلسدي :

 .وحنومها, واإليذاء, الضرب

  والذي يتم باللسان أو التلفظ بألفاظ تتسم بالشدة املبـالغ فيهـا    : العنف اللفظي ,

 .وحنومها, والشتم, كالقذف, مثل يف االعتداء على اآلخرينوتت

  والذي يتم بتصرفات ذات داللة واضحة على إهانة من توجه إليه           : العنف الرمزي

 .وحنو ذلك, هذه التصرفات ومن أمثلته النظر إىل شخص ما باحتقار
 
 :العوامل املؤدية إىل العنف: ثالثاً

,  يف اجملتمع هي عوامل متعددة ومتداخلـة      العوامل اليت تسهم يف رفع درجة العنف      

, ولكن هناك بعض العوامل اليت تسهم بدرجة أكرب من غريها يف إحداث السلوك العنفـي              

, واملدرسـة , األسـرة : ومن هذا املنطلق جاء التركيز على بعض العوامل االجتماعية مثل         

وحىت , دث منذ والدته  باعتبارمها من املؤسسات االجتماعية اليت هلا ارتباط وثيق حبياة احل         

وتعد الوعـاء   , فاألسرة هي املؤسسة االجتماعية األوىل اليت تستقبل الطفل       , مرحلة الكرب 

وهي هبذا متارس عمليـات     , التربوي األول الذي تتشكل من خالله شخصيته االجتماعية       

 ويـأيت دور املدرسـة    , وانصهاره يف البوتقة االجتماعية   , تربوية هادفة لتحقيق منو الفرد    

واليت يقضي فيها الطفل اجلـزء      , باعتبارها املؤسسة االجتماعية الثانية اليت تستقبل الطفل      

                                           
 .٢ص, مرجع سابق, األساليب التربوية احلديثة يف التعامل مع ظاهرة العنف الطاليب. حسني حممد,  الطاهر)١(
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ويتلقى فيها املعرفة وأصول التربية اليت تسهم يف تكوين شخصيته وحتديد           , األكرب من وقته  

ويأيت دور املدرسة مكمالً لدور األسرة ومدعماً لـه أو ينبغي          , وعالقته باجملتمع , اجتاهاته

ال سيما وأن املدرسة هي اجملتمع األكرب األول الذي يلجه الطفل بعـد             ,  يكون كذلك  أن

ويف املدرسة ومن خالل اندماج احلدث مـع أقرانـه          , جمتمعه األول الصغري وهو األسرة    

, يبدأ يف تكوين عالقات مع األشخاص الذين يتفقون معه يف امليول واألهـداف            , وزمالئه

وتتكون اجتاهاته إما إجياباً وإما , ك تقوى الروابط واملشاركات   ومع استمرار ذل  , ويتأثر هبم 

وبالتايل تكون سلوكياته إما مندجمة مع اجملتمع ومتفقة مع سلوكياته أو تتكون لديه             , سلباً

 .)١(تعلمه العنف أو انطباعه بالسلوك العنفي املكتسب : مثل. السلوكيات املنحرفة

العملية اليت يتم هبا ومن طريقهـا انتقـال         ": وإذا كانت التنشئة االجتماعية تعين    

والطريقة اليت يتم هبا تشكيل األفراد منذ طفولتهم حىت ميكنـهم  , الثقافة من جيل إىل جيل    

ويدخل يف ذلك ما يلقنه اآلباء واملربـون ورجـاالت          , املعيشة يف جمتمع ذي ثقافة معينة     

م وسلوكيات ومعلومـات    اجملتمع ومؤسساته األخرى من لغة ودين وعادات وتقاليد وقي        

فإن ذلك يعين أن هناك مؤسسات اجتماعية أخرى غري األسـرة           , )٢("وخربات ومهارات 

, واملدرسة هلا تأثريها يف إكساب الطفل أو احلدث سلوكيات عنيفة أو عدم إكسابه إياها             

 .واحلي الذي يترىب فيه احلدث وغريمها, اإلعالم: ومن هذه املؤسسات

في ـ وعلى حنو ما مر ـ قد يكون من النوع املرضـي أي    وإذا كان السلوك العن

وكانت اإلحصاءات قد أثبتت وجود     , يرجع إىل مرض أو علة لدى الشخص الذي ميارسه        

فإن معىن كل ما سبق      , )٣(عالقة بني العنف واحلالة االقتصادية اليت يعيشها بعض األفراد          

                                           
. أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية. العود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية). ١٤٢٣(صاحل بن حممدآل رفيع ,  العمري)١(

 .٨٧ـ ٨٢ص, الطبعة األوىل. ملكة العربية السعوديةامل. الرياض
 .٤٠ص. مكتبة لبنان: بريوت. معجم املصطلحات للعلوم االجتماعية). ١٩٨٦(أمحد زكي ,  بدوي)٢(
 .١٨٧ص, ١ط. دار الشروق: عمان. علم املشكالت االجتماعية). ١٩٩٨(معن خليل ,  عمر)٣(
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وارتفاع وتريهتا يف   , يات العنيفة أن هناك عوامل متعددة ومتشابكة تسهم يف إجياد السلوك        

 :وفيما يلي يعرض الباحث أمهها, اجملتمع

 : العوامل الذاتية- ١
ومن أهم العوامل الذاتيـة     , وهي العوامل اليت جتد مصدرها يف الفرد ذاته       

 :)١(املؤدية إىل العنف ما يلي 

 الشعور املتزايد باإلحباط. 

 ضعف الثقة بالنفس. 

 اهقةطبيعة مرحلة البلوغ واملر. 

 االضطرابات االنفعالية والنفسية وضعف االستجابة للـمعايري االجتماعية. 

     واليت حتول  , والتحرر من السلطة الضاغطة عليهم    , الرغبة يف االستقالل عن الكبار

 .دون حتقيق رغباهتم

 عدم املقدرة على مواجهة املشكالت اليت يعاين منها الفرد. 

  ٢(تكوين السلوكيات العنيفة كذلك ومن العوامل الذاتية اليت تسهم يف(: 

 .الرغبة يف احلصول على ممنوعات أو حمرمات أو أشياء يصعب قبوهلا 

 .العجز عن إقامة عالقات اجتماعية صحية 

 .الشعور بالفشل أو احلرمان من العطف 

 .عدم قدرة الفرد على التحكم يف دوافعه العدوانية 

وأن العالقة بينهما   , ألنانية يف الفرد  فالعنف هو صورة األنا وا    , ارتفاع نسبة األنا   

فالتهمة الشخصية كالوصف بالنذالة أو     , فكلما زادت األنا زاد العنف    , مطردة

                                           
اجلمعية املصرية : القاهرة. العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهتهاألثر الذي يولده ). ١٤٢٥(جناة ,  السنوسي)١(

 .٦ـ ٥ص. العامة حلماية األطفال باإلسكندرية
 .٣٢ -٣١ص, مرجع سابق. دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعودية. حممد الصاحل,  العريين)٢(
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كلها عوامل تزكي األنا العدوانية عند الفرد , أو التقليل من شأن اآلخر, التحقري

اليت ال بد حني تتواجد عوامل وحمفزات أن تستيقظ لدى          , وتزيد من حساسيتها  

 .دافع باجتاه العنف أو السلوك العنفيأول 

ويعد اإلدمان على املخدرات من األسباب اليت تؤدي        : اإلدمان على املخدرات   

, ألن املدمن يعاين من اضطرابات نفسية هي اليت دفعته إىل اإلدمان          , إىل العنف 

 :)١(ومن هذه االضطرابات 

 .عدم القدرة على التكيف مع الواقع -

 . والقلق واالضطراب النفسيعدم الشعور باالطمئنان -

هذا , وكما سبق فإن هذه االضطرابات من العوامل اليت قد تؤدي إىل العنف            -

باإلضافة إىل أن كثرة تناول املشروبات الكحولية تؤدي بذاهتا إىل التأثري على            

 .)٢(سلوك املتناول حبيث يعرض نفسه ملخالفة النظم والقوانني 

   ويكسب الفرد قيماً سامية رفيعة     , لسلوك ويقومه الدين يهذب ا  : ضعف الوازع الديين

ألنه يغرس يف الفرد قيم اإليثار      , ومن بينها العنف  , تنأى به عن السلوكيات املنحرفة    

وكلها قيم تباعد متاماً بني الفرد والعنف الذي ينبين      , واحلب والتسامح والرفق والرمحة   

 .وجوهرة ضد الرفق والرمحة والتسامح, على األنانية

 أن االحنراف والعنف يزيـدان     ) "والعصرة, أبواخلري( أثبتت الدراسات كدراسة     وقد

وتفسري هذه العالقة ال حيتاج إىل تفصيل إذ        , كلما قلت ممارسة الفرد للفروض الدينية     

, وحتثه على السلوك الشريف   , إن التعاليم الدينية تغرس يف نفس الفرد قواعد األخالق        

 .)٣(" االحنرافوتبعده عن دروب الزيغ والعنف و

                                           
 .٢١٩ـ ٢١٨ص, ١ط, دار الشروق, عمان. علم املشكالت االجتماعية). ١٩٩٨(ليل معن خ,  عمر)١(
 .٢١٩ص,  املرجع السابق)٢(
 .٣٤١ص. مكتبة شباب اجلامعة: االسكندرية. احنراف األحداث يف التشريع العريب واملقارن). ١٩٧٤(منري ,  أبواخلري؛ والعصرة)٣(
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 : التنشئة األسرية- ٢

يكاد جيمع علماء االجتماع والنفس االجتماعي على أن األسرة هـي املؤسسـة             

االجتماعية األوىل املسؤولة عن تكوين شخصية الطفل من النواحي العقليـة والوجدانيـة             

يـة  وإذا كان لبعض املؤسسـات االجتماع     , واألخالقية واجلسمانية واالجتماعية والنفسية   

فإنه دور ثانوي ألنه يأيت يف مرحلـة زمنيـة          , األخرى دور يف عملية التنشئة االجتماعية     

 .)١(الحقة على السنوات التكوينية األوىل اليت يعيشها الطفل يف أحضان أسرته 

اجلماعة اإلنسانية األوىل اليت ميارس فيها الطفـل        : (األسرة بأا ) الغريب(وتعرف  

وكثرياً , ولذلك فهي مسؤولة عن إكسابه أمناط السلوك االجتماعي  , أُوىل عالقاته اإلنسانية  

 .)٢()من مظاهر التوافق أو سوء التوافق ترجع إىل نوع العالقات اإلنسانية يف األسرة

مجاعة اجتماعية بيولوجية نظامية من رجل وامرأة تقوم بينهما رابطـة           : ((أو هي 

إشباع احلاجات  :  تقوم هبا هذه اجلماعة    ومن أهم الوظائف اليت   , زواجية مقررة وأبنائهما  

وتنشـئة  , وهتيئة املناخ االجتماعي الثقايف املالئـم     , وممارسة العالقات اجلنسية  , العاطفية

 .)٣())وتوجيه األبناء

ملا هلا من دور مؤثر وفعـال يف االحنـراف          , وقد اهتم كثري من الباحثني باألسرة     

أمهية حيوية يف عملية التنشـئة االجتماعيـة        وذلك ملا حتتله األسرة من      , والسلوك العنفي 

إذ عن طريقها تغرس يف نفس الصغري خالل سنوات طفولته املبكرة أمناطاً ومنـاذج              , للفرد

 .)٤(ردود أفعاله واستجاباته جتاه التفكري واإلحساس والقيم واملعايري 

حول الوضع األسري جملموعة من املنحـرفني       ) شو وماكاي (ففي دراسة لكل من     

ومقارنتها مبجموعة أخرى ضابطة مـن غـري        , منحرفاً بوالية شيكاغو  ) ١٦٧٥(دها  عد
                                           

 .٨٢ص. مرجع سابق. ود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعيةالع). ١٤٢٣(صاحل بن حممد آل رفيع ,  العمري)١(
 .٣١ـ ٣٠ص. مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. العالقات اإلنسانية يف حياة الصغري). ١٩٨٢(رمزية ,  الغريب)٢(
 .١٧٦ص. ةدار املعرفة اجلامعي: القاهرة. مصطلحات العلوم االجتماعية). ١٩٨٥( خنبة من أساتذة علم االجتماع )٣(
 .٨٣ص. مرجع سابق. العود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل بن حممد آل رفيع,  العمري)٤(
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مـن  ) ٪٤٢,١(وجد أن   , من منطقة اإلقامة والسكن نفسها    , )٧٢٧٨(املنحرفني عددها   

 .)١(من غري املنحرفني ) ٪٣٧,١(املنحرفني جاءوا من أسر متصدعة باملقارنة بـ 

, )م١٩٥٣(عـام   ) يلدون والينورجلوك ش(ويف دراسة قام هبا العاملان األمريكيان       

إما بسبب الطالق   , أثبتت نتائج هذه الدراسة أن األطفال اجلاحنني ال يعيشون مع الوالدين          

وأن , وأن األطفال اجلاحنني يتسمون بعدم احتـرامهم لوالـديهم        , أو اهلجر بني الوالدين   

وانعدام , عف الرقابة وض, البيوت اليت يعيش فيها األطفال اجلاحنون تتسم بتفككها القيمي        

وأن عائلة الطفل اجلانح أكرب نسـبياً مـن         , وجود وسائل التسلية والترويح داخل األسرة     

 .)٢(عائلة الطفل غري اجلانح 

يف بريطانيا عن العالقة بني احلرمان      ) م١٩٧٦(عام  ) فريكونني(ويف دراسة أجراها    

حـدثاً  ) ٥٣(و,  عادوا للجرمية  حدثاً) ٦٥(واختار عينة من    , والعود إىل اإلجرام  , الوالدي

دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة ارتبـاط موجبـة بـني            , ارتكبوا اجلرمية ألول مرة   

وتبني كذلك أن وفاة األب تـؤثر بقـوة يف ارتكـاب            , احلرمان الوالدي والعود للجرمية   

 .)٣(احلدث للجرمية 

ينقصـها  "اطئة  وتشري بعض الدراسات إىل أن عملية التنشئة األسرية قد تكون خ          

أو تقوم على اجتاهـات     , واملسؤولية االجتماعية , تعلم املعايري واألدوار االجتماعية السليمة    

التسلط والقسوة والرعاية الزائدة والتدليل واإلمهال والرفض والتفرقة يف         : والديه سالبة مثل  

, شـقاء وبـني األشـقاء وغـري األ      , وبني الكبار والصغار  , املعاملة بني الذكور واإلناث   

 .)٤(" والتذبذب يف املعاملة

                                           
العود إىل االحنراف يف . صاحل بن حممد آل رفيع, اجلرمية واالحنراف من املنظور االجتماعي؛ والعمري). ١٤٢٣(السيد ,  رمضان)١(

 .٨٥ص, سابقمرجع . ضوء بعض العوامل االجتماعية
.      منشورات ذات السالسل: الكويت. الكتاب األول. أسباب اجلرمية وطبيعة السلوك اإلجرامي). ١٩٨٤(عدنان ,  الدوري)٢(

 .٢٩٥ـ ٢٩٤ص
 .٨٥ص. مرجع سابق. العود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل,  العمري)٣(
 .٤٠٧ص. ٢ط. عامل الكتب: القاهرة. لنفسيالتوجيه واإلرشاد ا). ١٩٨٠(حامد ,  زهران)٤(
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أن هـؤالء   "يف دراسة هلما حول األحداث اجلاحنني       ) هيل وبرونر (ويرى كل من    

إذ , األحداث اجلاحنني مل يتسن ألحدهم قط أن يتقمص شخصاً ميثل يف نظره الوالد الصاحل  

 أعلى لـه   بل قاما بدور مل يقبله الطفل مثالً      , مل يقم األب أو األم بدور يعجب به الطفل        

 .)١(النعدام الصلة الطيبة والطبيعية بينهما 

واهتمـت  , ومن هذا املنطلق فقد أكدت مجيع األديان السماوية على أمهية األسرة          

ويف ذلك حكمة إهلية مطلقة هي احملافظة على بين البشر من كل ما قد يؤذيـه                , بتكوينها

ية يعرفها اإلنسان يف حياتـه منـذ        فاألسرة هي أهم وأول رابطة اجتماع     , مادياً أو معنوياً  

 .)٢("وطوال حياته يف الدنيا, الوالدة

ورغَّب , وقد اعترب اإلسالم األسرة هي املكان الطبيعي الذي يولد فيه الطفل ويترىب           

يف إقامتها لتؤدي وظائفها ويف مقدمتها إمداد اجملتمع باألعضاء اجلدد وتنشئتهم يف جو من              

 :قال تعاىل, األمن والطمأنينة

 

 

وأثر هذا الـدور يف     , ويقدر اإلسالم دور األسرة القوي يف تكوين شخصية الفرد        

, ما من مولود إال يولد على الفطـرة       : "قال رسول اهللا    , استقامة سلوكه أو اعوجاجه   

 .)٣("فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

 :)٤(ما يلي , ومن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة

 ك األسريالتفك. 
                                           

 .٦٧ص, القاهرة, )٣, ٢(ع , اجمللة اجلنائية القومية. سيكولوجية اجملرم العائد). ١٩٨٥(أمحد عزت ,  راجح)١(
. سلسلة علمية تصدرها جلنة متخصصة. الكتاب الثاين. كتاب الوعي األمين. التفكك العائلي, )١٩٩٢(علي؛ وآخرون ,  احلوات)٢(

 .١٧ص, ٢ط. مطابع العدل. طرابلس. ياليب
باب , يف كتاب القدر, ومسلم, )١٣٥٨(رقم , هل يصلي عليه, باب إذا أسلم الصيب فمات, كتاب اجلنائز,  صحيح البخاري)٣(

 ).٢٦٥٨(رقم , معىن كل مولود يولد على الفطرة
 .٦ص, مرجع سبق. هلية يف مواجهتهاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األ. جناة,  السنوسي)٤(

 ).٧٢: اآلية, سورة النحل(
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 التدليل الزائد من الوالدين. 

 القسوة الزائدة من الوالدين. 

 عدم متابعة األسرة لألبناء. 

 الضغوط االقتصادية. 

 : املدرسة- ٣
وهلـا دور مهـم يف      , املدرسة هي املؤسسة االجتماعية الثانية اليت تستقبل الطفل       

ومـع  , غار هم زمـالؤه   ففيها يقضي التلميذ يومه مع ص     , عملية التنشئة االجتماعية لـه   

كبارهم كاملدرسني واملوظفني واإلداريني واملشرفني واالجتماعني واألخصائني النفسـيني         

ومن هنا جند   , باإلضافة إىل تلقيه التعليم   , ويف املدرسة ميارس الصغري أنشطة عدة     , وغريهم

يـاً  أن املدرسة تسهم يف العمل على تكامل شخصية الصغري تعليميـاً وتربويـاً واجتماع             

وملا كان بعض الصغار األسوياء قد يتعرضون لتصرفات عدوانية من جانب أقراٍن            , ونفسياً

فإن اجلميع من أسوياء وغري     , وهؤالء يتعرضون للعقاب من إدارة املدرسة     , هلم غري أسوياء  

ويستوجب , أسوياء يبدءون اإلحساس بأن هناك قواعد للضبط االجتماعي داخل املدرسة         

 .)١(من اجلميع األمر مراعاهتا 

ويتضح ارتباط املدرسة باالحنراف ومنه العنف من خالل تأثريهـا يف شخصـية             

وقد تفشل املدرسة   , ومن حيث تأثريها يف البيئة احمليطة من جانب آخر        , احلدث من جانب  

ومنها , يف أداء وظائفها كمؤسسة اجتماعية تربوية لعوامل متعددة منها ما يتعلق باحلدث           

أو , ومنها ما يتعلق باملواد الدراسية وموضوعاهتا     , ومنها ما يتعلق مبعلمه   , ئهما يتعلق بزمال  

فاملدرسة قد تكون سبباً من أسـباب التمـرد          , )٢(ما يتعلق بالنظام املدرسي بصفة عامة       

واليت تتمثل يف سلطة أوامر املدرسـني       , فالقيود اليت تفرض عليهم   , والعصيان من الشباب  

                                           
,      سلسلة علمية تصدرها جلنة متخصصة, كتاب الوعي األمين الرابع. احنراف األحداث). ١٩٩١(مصطفى؛ وآخرون ,  التري)١(

 .١٠٧ـ ١٠٦ص
 .٨٩مرجع سابق ص. العود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد,  العمري)٢(
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وخاصة , ن ذلك شعور الشباب باخلضوع واالستسالم والنقص      ومن شأ , ومديري املدارس 

 .)١(يف مرحلة املراهقة واليت يتأكد فيها إثبات الذات والرغبة يف التمرد والعصيان 

فالطالب يف املدرسة إن مل يتوفر لـه قسط من احلرية وقدر من املسـاحة الـيت                

ورمبا , اب باإلخفاق والتوتر  فإنه قد يص  , تسمح لـه بالتعبري عن نفسه والشعور باملسؤولية      

 .)٢(وقد يعد ذلك نقطة حتول للطالب إىل طريق االحنراف واجلنوح , القلق وعدم التكيف

واالحنـراف  , وقد أثبتت الدراسات اليت قام هبا الباحثون وجود عالقة بني املدرسة          

الدراسة اليت قام هبـا معهـد اخلدمـة االجتماعيـة           , ومن هذه الدراسات  , ومنه العنف 

) ٪٤,٥(واليت أوضحت نتائجها أن     , عن األحدث املارقني  , )م١٩٧٣(اإلسكندرية عام   ب

وذلك يؤكد حقيقة فشل املدرسـة      , من مجلة األحداث املارقني قضوا ستة أعوام باملدرسة       

 .)٣( فكمؤسسة تربوية يف محاية األحداث من االحنرا

تمـاعي والتنشـئة    وقد يرجع فشل املدرسة يف أداء دورها يف عملية التطبيع االج          

وهذا يولد لدى الطالـب     , االجتماعية إىل ازدحام املدرسة واكتظاظ الصفوف بالطالب      

كما قد ال تتوفر باملدرسة األماكن اليت       , نوعاً من التوتر والضيق ألن ذلك حيد من حريته        

, مما يؤدي بالطالب إىل التحرك عشوائياً     , حيتاجها الطالب كاملقاصف واملكتبات وغريها    

كما أن عدم توفر    ,  ما جيعلهم يتصرفون بعدوانية وعنف عند احتكاك بعضهم ببعض         وهو

املالعب اجملهزة واملناسبة ملمارسة األعمال الرياضية جتعل الطالب يعيشون يف حالة مـن             

ال سيما أم ال يستطيعون التصرف حبرية داخـل املدرسـة الـيت             , التوتر واالضطراب 

 .)٤( وتعليمات يتفاعلون فيها وفق سلطة وأنظمة

                                           
دار غريب للطباعة والنشر : القاهرة. الشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي). ١٩٩٦(صاحل , يد؛ وأبوعبادةعبداجمل,  منصور)١(

 .٧٥ص. والتوزيع
 .٧٦ص, مرجع سابق. العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. علي عبدالرمحن,  الشهري)٢(
 .١٦٢ص. املكتب اجلامعي احلديث: اإلسكندرية. اعي ورعاية املنحرفنياالحنراف االجتم). ١٩٨٩(حممد سالمة ,  غباري)٣(
 .٧٧ص, مرجع سابق. العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. علي عبدالرمحن,  الشهري)٤(
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وقد يرجع فشل املدرسة يف أداء دورها يف عمليـة التنشـئة االجتماعيـة علـى                

سـريل  (فقـد وجـد   , وهو ما أثبتتـه األحبـاث   , وجود الصحبة السيئة داخل املدرسة    

مـن احلـاالت   ) ١٨(من خالل أحباثه عـن األحـداث أن هنـاك    ) Burt. Cبريت 

يئـة املدرسـية األثـر الواضـح علـى          موضوع الدراسة كان للصحبة السيئة داخل الب      

مـن احلـاالت    ) ٪٣٤(أن  ) Healyهيلـي   (بينمـا وجـد     , احنراف األحداث منها  

وأن   , موضوع الدراسة كان للصحبة السيئة األثر البـارز علـى سـلوكهم املنحـرف             

 .)١(من احلاالت كانت الصحبة السيئة العامل الرئيس الحنرافهم ) ٪٥٠(

 أداء دورها يف عملية التنشـئة االجتماعيـة إىل          وقد يرجع سبب فشل املدرسة يف     

ونقـص يف   , ونقص يف أعداد املعلمني   , وجود نقص يف اإلمكانيات املوجودة يف املدرسة      

 .)٢(العناية الفردية بالطالب 

وقد يرجع سبب فشل املدرسة يف أداء دورها يف عملية التربيـة االجتماعيـة إىل               

إذا كانت هذه العالقة قائمة على القهـر والعقـاب          ف, طبيعة العالقة بني املعلم والطالب    

 .)٣(فإا قد تؤدي إىل االحنراف , والتسلط

إذا كانت  , وقد يرجع سبب فشل املدرسة يف أداء دورها إىل اإلدارة املدرسية ذاهتا           

فإذا كانت اإلدارة املدرسية تتسـم بالتعقيـد        , غري قادرة على توفري اجلو املالئم للطالب      

وعدم االهتمام بدراسة مشكالت    , وضعف املتابعة , اب الرقابة جتاه الطالب   وغي, اإلداري

 .فإن كل ذلك قد يؤدي إىل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب, الطالب

 

 

                                           
 ٩٢ـ ٩١ص. مرجع سابق. العود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد,  العمري)١(
 .٩٣ـ ٩٢ص. رجع السابق امل)٢(
 .٥٣٨ص, ١املكتبة العصرية ط: بريوت. دروين, اجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون). ١٩٩٥(عبدالرمحن ,  ابن خلدون)٣(
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 :)١(تلخص أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل املدرسة يف) السنوسي(فإن , وباجلملة

 :أسباب ترجع إىل املدرسني وهي

 ةغياب القدوة احلسن. 

 عدم االهتمام مبشكالت التالميذ. 

 غياب التوجيه واإلرشاد. 

 ضعف الثقة يف املدرسني. 

 ممارسة اللوم املستمر من قبل املدرسني. 

 :أسباب ترجع إىل جمتمع املدرسة وهي

 ضعف اللوائح املدرسية. 

 عدم كفاية األنشطة املدرسية. 

 زيادة كثافة الطالب الفصول الدراسية. 

 :سكن حالة احلي وامل- ٤
وخـدمات  , فاحلي الذي تتوافر فيه قيم جمتمعية     , للحي دور مهم يف التنشئة االجتماعية     

وإشباع احلاجات والرغبات ميثل حياً سوياً ويهيء للفرد جواً يكسبه الشعور           , لتغذية هذه القيم  

 .ومن بينها السلوك العدواين, باحترام النظام والقانون والبعد عن السلوكيات املنحرفة

ومن , ربط كثري من الدراسات بني طبيعة احلي وأثره على سلوك املقيمني فيه           وقد  

الذي درس تأثري احلي على مخسة إخوة أشقاء كـانوا          , )شو(أهم هذه الدراسات دراسة     

احلي الذي سكنوا فيه بأنه منطقة      ) شو(وقد وصف   , معروفني بتارخيهم اإلجرامي الطويل   

وتشجيع السلوك اإلجرامي عن طريـق      , االجتماعيُجَنح توفرت فيه أسباب عدم التنظيم       

مما جعل هذا احلي بيئة فاسدة انتجت       , وإضفاء طابع الرجولة والبطولة عليه    , احترام اجملرم 

 .)٢(هؤالء اجملرمني 

                                           
 .٦ص, مرجع سابق. األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. جناة,  السنوسي)٤(
 .٢٩٨منشورات ذات السالسل ص: الكويت. املشكلة والسبب. جناح األحداث. )١٤٠٥. (عدنان,  الدوري)١(
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 :)١(األحياء اليت غالباً ما تكون مصدراً للجناح إىل ) الطخيس(وقد صنف 

 يه الرذيلةوالذي تنتشر ف, احلي املزدحم بسكانه الفقراء. 

 ًحبيث تصبح السرقات البسيطة جزءاً من احلياة اليومية, احلي الفقري جدا. 

 ًوالذي توجد فيه فوارق طبيعية, احلي املغلق طبيعيا. 

 ومن مساته اخلليط السكاين غري املتجانس, احلي الذي يعيش فيه غري املتزوجني. 

 احلي الذي يغلب على سكانه األقليات املتميزة. 

 ي تكثر فيه اجلرائم اجلنسية وطرق االبتزازاحلي الذ. 

 ويكون ملجأ الختفاء اجملرمني, وهذا عادة ما يكون أقرب إىل الريف, احلي النائي. 

وبني من يقيم يف الريف أو      , وختتلف درجة العنف وأنواعه بني املقيمني يف احلاضرة       

وازدياد جـرائم   , دينةويربط كثري من العلماء والباحثني بني التمدن والسكن بامل        , البادية

ويرجع البعض السبب يف هذه الزيادة إىل كثافة عدد السكان يف هـذه             , وحاالت العنف 

وطبيعة احلياة يف املدينة واليت من شأا أن تيسر للخارجني على القـانون سـبل               , املناطق

ة كما أن الشباب جيد يف املدين     , واالختفاء عن أعني السلطات   , التهرب من رجال البوليس   

 .)٢(وقضاء أوقات الفراغ بطريقة يأباها القانون والنظام , أبواباً كثرية للهو غري الربئ

ويظهر مما سبق أن املدينة احلضرية وبنيتها االجتماعية وما يسودها مـن عـادات              

بتركزهم يف مناطق   , وسوء توزيع السكان فيها   , وتركز السكان هبا  , وتقاليد وسلوكيات 

, كل ذلك يؤدي إىل اختالف القيم والعادات السائدة       , ق األخرى معينة على حساب املناط   

وكل هذه العوامل جتعل    , وحاالت الضبط االجتماعي  , ووهن وضعف الترابط االجتماعي   

 .احلياة يف املدينة ذات أثر يف التحفيز للعنف

                                           
 .١٣٧ص. دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض. دراسات يف علم االجتماع اجلنائي). ١٤١٤(إبراهيم ,  الطخيس)١(
 .٣٤٨ ـ٣٤٦ص. ١ط. منشأة املعارف: اإلسكندرية. احنراف األحداث). ١٩٦١(منري , والعصرة,  أبو اخلري)٢(



 دية للعنف لدى طالب المرحلة الثانويةالعوامل االجتماعية المؤ

-٤٦-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

فالسـكن يف   , وال شك يف أن نوع احلي لـه تأثريه على نوع السكن وحالتـه            

سيكون مسكناً متواضعاً أو فقرياً يشتكي من نقص يف وسـائل           , واملتدنيةاألحياء الشعبية   

ففي دراسة قـام    , وبالتايل سيكون هلذا املسكن تأثريه على سلوك ساكنيه       , الراحة والترفيه 

أوضحت نتائج هـذه    , عن العالقة بني منط السكن وكمية العنف      , )هـ١٤١٨, التري(هبا  

جاءت يف خانة العنف    ) ٪٤٥,٥(طنني يف مرتل عريب     الدراسة أن أعلى النسب املئوية للقا     

) ٪٥٠(كما جاءت أعلى النسب املئوية للقاطنني يف منازل جيدة واليت جتـاوزت             , العايل

بينما وقعت أصغر النسب يف خانة العنـف العـايل          , هي األخرى يف خانة العنف العايل     

 .)١(للمقيمني يف شقق

أوضحت نتـائج   , رائم العنف يف فرنسا   عن ج , )بريفني(ويف الدراسة اليت أجراها     

هذه الدراسة أن غالبية جرائم العنف ترتكب بواسطة أفراد ينتمون إىل أسر ذات دخـل               

 .)٢(وتسكن األحياء األكثر فقراً , حمدود

احملددات االجتماعية لتوزيع اجلرمية على     : حول) اخلليفة(ويف الدراسة اليت أجراها     

دلت نتائج  ,  أنواعاً عدة من اجلرائم مبا فيها جرائم العنف        واليت مشلت . أحياء مدينة الرياض  

وجـرائم  , هذه الدراسة على أن هناك اختالفاً بني أحياء هذه املدينة يف اجلرمية بصفة عامة             

, حيث ظهر منها تباين كبري بني األحياء يف حدوث جرائم العنـف           , العنف بصفة خاصة  

مث حـي   , يليه حـي عليشـة    , )٪١٦,٦(وكان يف مقدم هذه األحياء حي النسيم بنسبة         

 .)٣(فحي الدخل احملدود , السويدي

 

                                           
.     ١ط. اململكة العربية السعودية. الرياض. أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية. العنف العائلي). ١٤١٨(مصطفى عمر ,  التري)١(

 .١١٢ص
جامعة نايف العربية للعلوم , جرائم العنف وأساليب مواجهاهتا يف الدول العربية) ١٤٢٥. (عباس أبو شامة,  عبداحملمود)٢(

 .٤٣ص. الرياض,األمنية
 .٦٩ص, مرجع سابق, العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. علي عبدالرمحن.  الشهري)٣(
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 : مجاعة الرفاق- ٥

شخص ميكن أن نلتقي به على أسـاس املسـاواة          : "الرفيق باملعىن االجتماعي هو   

وبالنسبة للطفل ميكن حتديد الرفيق من الناحية السلبية باعتبـاره          . النسبية باعتباره صديقاً  

ومن الناحية اإلجيابية فهو يعين     , وليس من املعلمني  ,  أحد األبوين  وليس, ليس من الراشدين  

 .)١("ويف حاالت معينة يكون من نفس النوع نفسه, طفالً آخر يقترب منه يف السن

اتصـال  : (عرف مجاعة الرفاق بأـا    ) Turnerترينر  (بأن  ) العمري(وقد ذكر   

, االقتصادي اتصـاالً مباشـراً    مجاعة متقاربة يف امليول واألهداف واملستوى االجتماعي و       

 .)٢() وتربطهم عالقة حمبة متبادلة وقيم ومعايري متشاهبة وسلوك متوافق

وتعد مجاعة الرفاق من اجلماعات األولية اليت هلا تأثريها علـى الشخصـية بعـد               

التشابه والتجانس بني أفرادهـا     , ومما يقوي من تأثري هذه اجلماعة على الشخصية       , األسرة

وكل ذلك يؤدي إىل تقوية وتعزيز قدرهتا       , مر واألهداف وامليول واالجتاهات   من حيث الع  

وقد وجد بعض الباحثني أن مجاعة الرفاق قد تكـون          , وتأثريها على تشكيل سلوك الفرد    

إذ أثبتـت   , خصوصاً بالنسـبة للجـاحنني املنحـرفني      , البديل لألسرة يف بعض األحيان    

ن حدثاً يقضي مع اجلماعة وقتاً أطـول مـن     الدراسات أن احتمال اجلنوح يتضاعف لو أ      

ذلك أنه حتت تأثري اجلماعة يقـل        , )٣(والعكس صحيح   , الوقت الذي يقضيه مع األسرة    

ومن مث تظهر مجيع    , التفكري املنطقي وتضعف عملية الضبط الذايت اليت تتحكم يف العدوان         

 .)٤(االندفاعات العدوانية املكبوتة باجتاهاهتا املختلفة 

                                           
 .٤٣٠ص. املعهد العايل للخدمة االجتماعية. وزارة املعارف. اإلسكندرية. األسرة ومشكالهتا). ١٩٦٧(حممود ,  حسن)١(
 .٩٣ص, مرجع سابق. راف يف ضوء العوامل االجتماعيةالعود إىل االحن. صاحل حممد,  العمري)٢(
 .٣٦ص. مركز أحباث مكافحة اجلرمية: الرياض. جنوح األحداث وحمدداته يف اململكة العربية السعودية). ١٩٩٠(شرف الدين ,  امللك)٣(
 .١٦٢ص. مكتبة دار املعارف: القاهرة. احنراف الصغار). ١٩٦٠(سعد ,  املغريب)٤(
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ارت معظم الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع الرفاق وعالقتـهم          وقد أش 

باالحنراف إىل أن معظم املنحرفني املقبوض عليهم واملودوعني يف املؤسسات اإلصـالحية            

 .)١(كانوا على عالقة بأصدقاء آخرين منحرفني 

 :)٢(أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل الرفاق يف) السنوسي(وتلخص 

 لسيطرة على اآلخرينالرتعة إىل ا. 

 الشعور بالفشل يف مسايرة الرفاق. 

 اهلروب املتكرر من املدرسة. 

 الشعور بالرفض من قبل الرفاق. 

 : وسائل اإلعالم- ٦

بعد ظهور الفضائيات اليت ختترق اجلدران اآلمنة رغماً عنها ببثها املسموم للعنـف             

تعلـيم السـلوكيات العنيفـة      زاد تأثري وسائل اإلعـالم يف       , بأشكاله ومظاهره املختلفة  

ويبلغ هذا التأثري أشده على األطفال واملراهقني حبكـم طبيعـة           , وانتشارها يف اجملتمعات  

 .املرحلة العمرية اليت يعيشوا

إىل نتائج األحباث امليدانية اليت قامت هبا منظمة اليونسـكو          ) عبدالعال(وقد أشار   

 :)٣(واليت متثلت يف , هقنيللتعرف على تأثري السينما على األطفال واملرا

          أن مشاهدة العنف املتلفز قوَّت نزعة العنف لدى األطفال وحرضتهم على إخراجها

 .وأن ذوي املزاج العدواين من األطفال ينجذبون إىل الربامج العنيفة, وجتليتها

                أن عالقة الطفل مع مجاعة من أصدقائه تسهم بدورها يف حتديد ردود فعله إثـراء

فالطفل الذي تكون عالقته مع أصدقائه الذين       , زيون اليت تصور العنف   برامج التلف 
                                           

 .٩٥مرجع سابق ص. االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية, العود. حل حممدصا,  العمري)١(
 .٦ص. مرجع سابق. األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. جناة,  السنوسي)٢(
انة العامة جمللس وزراء الداخلية األم: تونس. جرائم العنف وأمناطها ووسائلها واحلد من انتشارها). ١٩٩٣(عادل ,  عبدالعال)٣(

 .٢٧ص. العرب
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هم يف سنه كثرياً ما يعوضها حبياة خيالية تساعده فيها بيئة العنف والتهيج احلـاد               

الذي يتفاعل معها يف التلفاز على نسيان األلوان املختلفة من الفشل الذي واجهـه              

ويـرتع إىل اسـتعمال     , وما هو واقعي  وخيلط بني ما هو خيايل      , يف حياته الواقعية  

 .الطرق اليت تعلمها من التلفاز حباً يف الظهور أمام زمالئه

, إىل أن الصحافة تؤثر تأثرياً بالغاً يف انتشار اجلرميـة         ) العريين(وقد أشارت دراسة    

وقد تبالغ  , ألا تعلم األفراد أساليب وأمناط ارتكاب اجلرائم      , وحماكاة السلوكيات العنيفة  

, يما تنشره من إثارات حول أخبار العنف األمر الذي يظهر العنف كسلوك عادي مقبول             ف

وهذا يشـجع علـى     , كما أا قد تصور اجملرمني وكأم يقومون بأعمال بطوليه خارقة         

كما أشارت الدراسة إىل أن العديد من       , اعتبار اجملرمني مناذج حية أمام األطفال واملراهقني      

لية والبوليسية وقصص املغامرات والبطوالت تعد سبيالً إىل االحنرافات         الكتب واجملالت اهلز  

 .)١(السلوكية والعدوانية 

) ١٧(كشفت دراسة تتبعية ملـدة      , وعن أثر الربامج العنيفة وأثرها يف املشاهدين      

مراهق إىل أن هناك عالقة بني كم الربامج التلفزيونية العنيفـة الـيت             ) ٧٠٠(مشلت  , عاماً

كمـا  , والسلوك العنيف الذي يسلكه هؤالء حينما يصبحون يافعني       , راهقنييشاهدها امل 

أظهرت الدراسة أن املراهقني الذين يشاهدون برامج تلفزيونية عنيفة ملدة تزيد على ساعة             

وأن مشاهدة  , يصبحون عنيفني يف سنوات منوهم التالية     , يومياً خالل فترة املراهقة املبكرة    

لفترة تتراوح من ساعة إىل ثالث ساعات يومياً ترفع معدل السلوك           املراهق للربامج العنيفة    

 .)٢(العدواين لديه 

وعن أثر اإلنترنت يف بروز ظاهرة العنف ـ خاصة يف املدارس ـ يؤكد هذا األثر   

من معلميه وزمالئه يف مدرسة مبدينة إيرفورت       ) ١٧(جرمية الطالب األملاين الذي قام بقتل       
                                           

 .٣٠ -٢٨ص, مرجع سابق, دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعودية. حممد الصاحل,  العريين)١(
 .٨٦ص, ابقمرجع س. العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. علي عبدالرمحن,  الشهري)٢(
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اتضح أنه معجـب بلعبـة علـى        , حص سرية حياة هذا الطالب    ومن خالل تف  , األملانية

كلما زاد عدد القتلى الذين تتناثر دماؤهم بلون أمحر         , اإلنترنت متثل عملية قتل اإلرهابيني    

كما اتضح أن هذا الطالب كان يعشق أفالم        , أثبت الالعب مهارته الفائقة   , يغطي الشاشة 

 .)١(سيلفستر ستالون اليت يبيد فيها أعداءه 

إن املشاهدة املستمرة للعنف والقسوة يف وسائل اإلعالم تؤدي على املدى الطويل            

وإىل قبول العنف كوسيلة استجابية ملواجهة بعض الصراعات        , إىل تبلد اإلحساس باخلطر   

 .)٢(أو ممارسة السلوك العنيف ذاته 

 ):الفقر والغىن( احلالة االقتصادية لألسرة - ٧

وممـا  , يشية غري املتوازنة يف معيشتها ودخلها وعملـها       الفقر هو مثرة الظروف املع    

يزيد عدم توازا عيش الفقراء يف املدن الصناعية واحلضرية اليت تستقطب أصحاب رؤوس             

وهذا يعين أن هذه املدن تضم مستويني متناقضني من املعيشة فضالً عن            , األموال وفاقديها 

عل من مناطق سكن الفقراء أمـاكن       وكل ذلك جي  . وجود البطالة واملتقاعدين عن العمل    

 .)٣(لتفريخ اجلرائم واالحنرافات السلوكية بألواا املختلفة 

أسرة ألحداث  ) ٩٢٥(من خالل دراسة على     ) شلدون واليانور جلوك  (وقد وجد   

من هؤالء األسر ظروفهم    ) ٪٦٨,٢(وأن  , عالة على اجملتمع  ) ٪٨,١(أن بينهم   , منحرفني

 .)٤(يتمتعون بظروف اقتصادية ميسورة ) ٪٢٣(وأن , االقتصادية يف حدها األدىن

                                           
 ..٨٦ـ ٨٥ص) ٢٠٠١(يوليو , )هـ١٤٢٣(ربيع اآلخر ) ٨٥(ع , الرياض,  جملة املعرفة)١(
 .١٤ص, مرجع سابق. األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. جناة,  السنوسي)٢(
 .١٩٣ص. مرجع سابق. علم املشكالت االجتماعية. معن خليل,  عمر)٣(
اجلامعة , دراسة مقارنة):  التدابري- املسؤولية اجلزائية -عوامل االحنراف (األحداث املنحرفون ). ١٩٨٤(علي حممد , جعفر )٤(

 .٦٥ص, ١املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ط, اللبنانية
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يف أحباثه عن اجلرمية وجنوح األحداث يف مدينـة شـيكاغو أن            ) شو(بينما وجد   

يرجع سلوكهم املضاد للمجتمع إىل سـوء األحـوال         , نسبة كبرية من األحداث اجلاحنني    

 .)١(االقتصادية واالجتماعية وسوء ظروفهم املعيشية

الـذي حبـث يف مسلسـل العنـف اليـومي           ) م١٩٩٧, وركنيوي(وأما مؤمتر   

فقد أشري فيـه إىل أن آخـر األرقـام الرمسيـة            , الذي تعاين منه املدن الكربى يف العامل      

أظهرت أن عدد اجلرائم وحوادث العنف ارتفعت ثـالث مـرات خـالل السـنوات               

اء ألـف قتيـل جـر     ) ١٥٠(فقد بلغ عـدد القتلـى       , القليلة املاضية يف الدول الغربية    

كمـا بلـغ عـدد      , جرائم القتل اليت جرت أخرياً يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيـا          

ألـف حماولـة    ) ٨٨(وما يقـرب مـن      , ألف حماولة ) ٢٦٥(حماوالت االغتصاب حنو    

وتتخـذ األعمـال العنيفـة شـكل        , سطو كبرية على بنوك وحمالت جتاريـة كـربى        

وميثـل ذلـك    , دين علـى اجملتمـع    عصابات مؤلفة من جمموعات من املراهقني واملتمر      

نوعاً من أنواع اهلروب من الواقع الضاغط على هذه الشـرحية الكـربى مـن النـاس                 

وذلك لعدم وجود أنظمـة أكثـر عـدالً         , اليت تعاين من الفقر والقهر واملعاناة والبؤس      

, وختفف من هوة الفـارق الكـبري بـني الفقـر والغـىن            , تلغي التمايزات االجتماعية  

عدد هؤالء الفقراء واملشردين الذين وجـدوا يف التمـرد والعنـف تعـبرياً              وختفف من   

 .)٢(عن وضعهم ومعاناهتم 

حول العنف العائلي ضمن نتائجها إىل وجود ارتباط موجب         ) التري(وتشري دراسة   

, والقيمة املوجبة تشري إىل كون العالقة بني املتغريين طرديـة         , بني الدخل والعنف العائلي   

وهـذا  . لعنف هي أعلى بني أفراد األسر اليت تتمتع مبستوى دخل أعلـى           فكأن حاالت ا  

 .)٣(عكس نتائج بعض الدراسات اليت سبق اإلشارة إليها 

                                           
 .١٩٣ص. ر ملكان النشردون ذك. القاهرة. اجملرمون). ١(رقم . الفئات اخلاصة وأساليب رعايتها). ١٩٦٧(سعد ,  املغريب)١(
 .١٨٧ـ ١٨٦ص, مرجع سابق. علم املشكالت االجتماعية. معن خليل,  عمر)٢(
 .١٤٠ـ ١٣٩ص, مرجع سابق. العنف العائلي). ١٤١٨(مصطفى عمر ,  التري)٣(
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وجود خالف بني نتائج الدراسات حول عالقة الفقر بالسلوكيات         , ومعىن ما سبق  

 .االحنرافية واليت من بينها السلوك العنفي

 : البطـالة- ٨

واالكتئـاب  , كالفصام العقلـي  , فرازات نفسية سلبية خطرية   تؤدي البطالة إىل إ   

كما تـؤدي   , وعدم القدرة على العمل واإلنتاج    , املزمن والذي يسبب اليأس واالنعزالية    

 .البطالة إىل خلق الشخصية العدوانية املضادة للمجتمع

 وتؤيدهم اإلحصاءات اجلنائية على مستوى      -وقد أشار العديد من علماء اإلجرام       

 أن كثريين من مرتكيب جرائم العنف ال ينتمون فقط إىل أسـر متدنيـة الـدخل            -امل  الع

 .)١(بل ويعانون أيضاً من حالة البطالة, االقتصادي

وقد عرف اجملتمع والقائمون على أمنـه وعلمـاء الوقايـة مـن اجلرميـة دور                

املـدن  (فـتم اللجـوء ملـا يعـرف بـربامج           , مشكلة البطالة يف تنامي حالة العنـف      

ومـن ضـمن بـرامج الوقايـة        , أي النموذجية من ناحية األمن والسالمة     , )لنموذجيةا

اليت قاموا هبا اختيار فئات خاصة مـن الشـباب للتعامـل معهـم وتطبيـق الـربامج                  

 :وضمت هذه الفئات, الوقائية عليهم منذ البداية

 الشباب العاطل عن العمل. 

 ًالشباب املستهترين واملتخلفني دراسيا. 

 األحداث الذين ليس لديهم شيء يفعلونه يف إجازات الصيفالشباب و. 

  ٢(الشباب واألحداث املعروفني باجلنوح والتسكع واجلرمية(. 

ويظهر منها أا عوامل متعددة ومعقدة      , تلك هي أهم العوامل املؤدية إىل االحنراف      

 . اآلخرأكثر من بعضها, وأن لبعضها تأثرياً على إحداث السلوك االحنرايف, ومتشابكة
                                           

 .٤١ص, مرجع سابق. جرائم العنف وأساليب مواجهتها يف الدول العربية). ١٤٢٥(عباس أبو شامة ,  عبداحملمود)١(
 .٧٩ص. ١ط. دار الطليعة للنشر: بريوت. الوقاية من اجلرمية). ٢٠٠١(أحسن ,  طالب)٢(
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 : ظاهرة العنف يف املدارس: رابعاً

, فهي مؤسسة تربوية اجتماعية رمسيـة     , متثل املدرسة أمهية كربى يف حياة الطالب      

ولكنها قد ختفق يف أداء هذا      , هلا دورها يف عملية التنشئة االجتماعية للفرد كما سبق بيانه         

 .الدور ألسباب متعددة

ففي الواليات املتحدة   , هرة العنف املدرسي  وقد عاىن الكثري من اجملتمعات من ظا      

من الطالب عن مدارسهم شهرياً بسبب اخلوف مـن تعرضـهم           ) ٪٨(األمريكية يتغيب   

, كما يتعرض للعنف أكثر من ربع مليون طالب شهرياً        , للعنف من قبل الطالب اآلخرين    

حلة من طلبة املر  ) ٪٦٠(كما أن   , معلم هتديدات باستخدام العنف   ) ١٢٥٠٠٠(ويواجه  

 .)١(وقاموا بإطالق النار على شخص ما , الثانوية ميلكون أسلحة

إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية بـوزارة التربيـة        (ويف الكويت أثبتت دراسة     

حول مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسـطة    ) م١٩٩٤, بدولة الكويت 

شكالت الشغب والتمرد والتخريـب     والثانوية أن املشكالت الرئيسة لدى الطالب هي م       

ومجيعها ترجع إىل الشعور باإلحباط الذي يعاين منه الطالب يف          , والعدوان البدين واللفظي  

مركز البحوث التربوية واملناهج بوزارة التربيـة       (؛ كما أثبتت دراسة     )٢(هاتني املرحلتني   

ارتفـاع  , انويـة حول السلوك العدواين لدى طلبة املدارس الث      ) م١٩٩٨(بدولة الكويت   

 .)٣(معدالت انتشار مظاهر السلوك العدواين لدى عينة الدراسة 

                                           
املشكالت السلوكية لدى طالب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الذكور يف األردن , )١٩٩٧(نزيه , عبداهللا؛ ومحدي, عويدات) ١(

 .٢٩٨ص, )٢(ع , )٢٤(اجمللد , م١٩٩٧, عمان, جملة دراسات العلوم التربوية. والعوامل املرتبطة هبا
مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني ). ١٩٩٤(إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية بوزارة التربية بدولة الكويت ) ٢(

 .وزارة التربية, الكويت, دراسة ميدانية: املتوسطة والثانوية
مركز البحوث : وزارة التربية, الكويت,  لدى طلبة املدارس الثانويةالسلوك العدواين). ١٩٩٨(مركز البحوث التربوية واملناهج ) ٣(

 .التربوية واملناهج
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, حول عوامل انتشار العنف يف املدارس     ) م١٩٩٨, سعيد(ويف مصر أثبتت دراسة     

 .)١(وجود أمناط متعددة للعنف يف املدارس 

حول اجتاهـات طـالب     ) هـ١٤٢١(خلصت دراسة آل رشود     , ويف السعودية 

إىل تأكيد أفراد عينة الدراسة على خطورة مشـكلة العنـف           ,  حنو العنف  املرحلة الثانوية 

 .)٢(وانتشارها لدى طالب املرحلة الثانوية 

شيوع ظاهرة العنف املدرسي يف     , وتستلم يف الدراسات السابقة واليت سبق ذكرها      

لى وأنه أضحى ميثل مشكلة حقيقية ترتب آثاراً سلبية على الفرد واجملتمع ع           , كل اجملتمعات 

 .حد سواء

ويتضح ارتباط املدرسة بالعنف من خالل تأثريها البالغ يف شخصية احلدث مـن             

فاملدرسة تعـد مؤسسـة     , ومن حيث تأثريها يف البيئة احمليطة به من ناحية أخرى         , ناحية

, وقد يرجع ذلك إىل عوامل متعددة     , ولكنها قد تفشل يف حتقيق وظائفها     , تربوية اجتماعية 

ومنها ما يتعلق بـاملواد الدراسـية       , ومنها ما يتعلق بزمالئه   , حلدث نفسه منها ما يتعلق با   

 .)٣(أو ما يتعلق بالنظام املدرسي بصفة عامة , وموضوعاهتا

 

 

 

                                           
معهد , القاهرة, مصر, رسالة ماجستري غري منشورة. عوامل انتشار العنف يف املدارس). ١٩٩٨(محاده عبدالسالم , سعيد) ١(

 .الدراسات والبحوث
 .١٣٤ص, مرجع سابق, ثانوية حنو العنفاجتاهات طالب املرحلة ال. سعد حممد, آل رشود) ٢(
.        مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. نقد تفسريي منهجي لتفسري السلوك اإلجرامي. اجلرمية واجملتمع). ١٩٨١(حممد , عارف) ٣(

 .١٣٦ -١٣٥ص
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ميكن عرض أهم األسباب اليت تقف وراء ظـاهرة العنـف يف            , ومن تلك املقدمة  

 :املدارس كما يلي

 : سلطوية اجملتمع املدرسي- ١

تمع املدرسي إىل خلق جيل غري قادر على مواجهة مشكالته          يؤدي التسلط يف اجمل   

 .األمر الذي يؤدي إىل شيوع اإلحباط والعلل النفسية اليت تقود إىل السلوكيات العنيفة

فإا تفرض جمموعـة    , فحىت تستطيع املدرسة أن تقوم بدورها التعليمي والتربوي       

 يف فرض القواعـد والتعليمـات       فإذا جتاوزت املدرسة احلد املعقول    , من القواعد والنظم  

فإن ذلك قد يـؤدي إىل      , وفرضت أسلوباً صارماً ال يتفق واحلد الطبيعي لألمور       , والنظم

ويعد اهلروب من املدرسة اخلطوة األوىل      , واهلروب منها ائياً  , نفور الطالب من املدرسة   

 .)١(حنو اإلخنراط يف سلوكيات منحرفة 

وال جيـد لــه     , حلرية والشعور باملسؤولية  فحيث ال يتوافر للطالب قسط من ا      "

ففي مثل هذا اجلو يصـاب الطالـب   , مكاناً ينمو فيه منواً يتفق وطبيعته وحاجات اجملتمع     

باإلخفاق والقلق والقصور والرتوع إىل بعض األعمال غري االجتماعيـة إلثبـات ذاتـه              

 .)٢(" والتعويض عن قصوره

 :لفردية للطالب التواجد ضمن جمتمع ال يراعي الفروق ا- ٢

يف كثري من األحيان تقدر املدرسة الطالب الناجح وال تعري أي اهتمـام للطالـب    

, وحبسب نظرية الدوافع  . أو الطالب غري املتجاوب مع املدرسة     , صاحب صعوبات تعليمياً  

إذ أنه بواسطة العنف يتمكن الفرد الذي       , فإن اإلحباط هو الدافع الرئيس من وراء العنف       

, فكثرياً ما يكون العنف ناتج عن املنافسة والغرية       . أن يثبت قدراته اخلاصة   , زيشعر بالعج 

كذلك فإن الطالب الذي يعاقب من قبل معلميه باستمرار يفتش عن شخص ما ميكن أن               

 .يصب غضبه عليه

                                           
 .٣٢١ص, مرجع سابق. دراسات يف علم االجتماع اجلنائي). ١٤١٤(إبراهيم عبدالرمحن , الطخيس) ١(
 .٢٢٢ص, دار النهرضة العربية: القاهرة. أسس الصحة النفسية). ١٩٥٥(عبدالعزيز , القوصي) ٢(
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 : البيئة املدرسية- ٣

ومن املتوقع أن تقـوم املدرسـة       , تظهر بوادر االحنراف لدى الطالب يف املدرسة      

وقد ال تتمكن املدرسة من القيام هبذه املهـام يف   , عض املهام ملعاجلة بوادر االحنراف هذه     بب

هذه احلالة لوجود نقص يف اإلمكانات والقدرات الالزمة لكشف بوادر االحنراف والقيام            

كما قد يعزى انتشـار العنـف يف        , مبا ينبغي للحيلولة دون التردي يف مهاوي االحنراف       

والنقص يف إعداد املعلـم والـنقص يف العنايـة الفرديـة            , اإلمكاناتاملدرسة إىل نقص    

واالزدحام يف املدارس مما يولد لدى الطالب نوعـاً مـن التـوتر والضـيق               , بالطالب

 .)١(وكل ذلك يدفع إىل السلوكيات العدوانية , واالضطراب

 : اإلخفاق الدراسي- ٤

ـ          ويرجـع  , رفاهتماإلخفاق الدراسي لـه انعكاساته على سلوك الطـالب وتص

اإلخفاق الدراسي ألسباب متعددة منها ما يتعلق بالقصور العقلي إذا مل تـراع الفـروق               

ومنها ما يتعلق بعدم الرغبة وعدم االنسـجام مـع الـربامج            , الفردية يف العملية التعليمية   

وقد تدفعه إىل ممارسـة بعـض       , وكل هذه األمور تؤثر على شخصية الطالب      , الدراسية

نف كاهلروب من املدرسة أو إبداء ردود فعل مضادة للمجتمع نتيجة للشـعور             أشكال الع 

 .)٢(وحماولة العنف مع الذات كاالنتحار يف بعض األحيان , بالنقص

 : سلوكيات املدرسة- ٥

إن قسوة املعلم   . دور املعلم واملدير واإلدارة املدرسية يف خلق املشكلة       : ويقصد هبا 

طرق التدريس ويف غريها قد يعرض هؤالء الطـالب إىل          وسوء معاملته للطالب سواء يف      

أن أربع حاالت   , )م١٩٩٥, رشوان(فقد اتضح من بعض الدراسات كدراسة       , االحنراف

                                           
 .٧٧ص, مرجع سابق. العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. علي عبدالرمحن, الشهري) ١(
. ٣٥ص. مرجع سابق. باململكة العربية السعوديةدور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس . حممد صاحل, العريين) ٢(

 .٢٣٢ـ ٢٣١ص, مرجع سابق. دراسات يف علم االجتماع اجلنائي. إبراهيم عبدالرمحن, والطخيس
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أن اضطهاد املدرسني هلم أو سوء معاملة املدرسـني         : قرروا) ٪١(من أفراد العينة وبنسبة     

 .)١(هو السبب يف هروهبم من املدرسة مث ارتكاب اجلرمية 

, تضي وض املدرس بدوره أن يكون لديه إملـام بطبيعـة الـنفس البشـرية              ويق

فإنه قد ثبت من األمور اليت هلا صلة وثيقـة          , وباألساليب الصحيحة للتعامل مع الطالب    

وعجزهم عن فهم   , جهل املعلمني بالطبيعة البشرية   , بعدوانية الطالب أو هتيئته حلياة اجلرمية     

 .)٢(النفوس الناشئة للطالب 

وتغيري املدير ودخول آخـر     , دور مدير املدرسة يف زيادة العنف يعد دور إمهال        و

ختلق مقاومة عند الطالب لتقبل ذلـك       , بطرق تربوية أخرى وتوجهات خمتلفة عن سابقه      

 .وكل ذلك لـه آثار سلبية على سلوكيات الطالب, التغيري

 دورها يف الرقابـة     وال تؤدي , وإذا كانت اإلدارة املدرسية تتسم بالتعقيد اإلداري      

, فإن لذلك دوراً يف دفع الطالب إىل العنف       , ودراسة مشكالهتم , ومتابعتهم, على الطالب 

كما أن كثرياً من املؤسسات التربوية تفتقر إىل جلان تأديبية فاعلة وإىل وجود جلان تتـابع                

ات داخـل   وإىل وجود نظم وطرق معتمدة ملعاجلة املسائل التأديبية ومسائل اخلالف         , الطلبة

وكذلك عدم وجود طرق عمل ولوائح حتدد طرق وأساليب االتصال          , املؤسسات التربوية 

وبـني الطلبـة وأوليـائهم      , بني األساتذة واملسؤولني واإلداريني يف املؤسسات التربوية      

وهذه األمور تترك بالتـايل لالجتـهادات       , واملسؤولني واإلداريني يف املؤسسات التربوية    

وهذه اللجان متارس دوراً وقائيـاً وآخـر         , )٣(يب مرة وختطئ مرات     الشخصية اليت تص  

وبالتايل فـإن   , عالجياً يتمثل يف معاجلة أوجه القصور يف عالقة الطالب واملعلم أو املدرسة           

 .غياب اللجان والوحدات املتخصصة يعد سبباً لفشل املدرسة يف أدائها لدورها
                                           

 .١٨٥ص, املكتب اجلامعي احلديث, اإلسكندرية, دراسة يف علم االجتماع اجلنائي: اجلرمية). ١٩٩٥(حسني , رشوان) ١(
 .٣٨ص, مرجع سابق, دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعودية. حممد الصاحل, العريين) ٢(
,      )١٠(اجمللد , الشارقة, جملة الفكر الشرطي. العنف يف املؤسسات التربوية والدور الوقائي لإلعالم). ٢٠٠١(أحسن , طالب) ٣(

 .١٠٨ص, )٣(ع 
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-٥٨-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

 : الصحبة السيئة داخل املدرسة- ٥

يعد من العوامـل    , ذكر الباحث أن وجود الصحبة السيئة داخل املدرسة       سبق أن   

وأن الدراسات قد أثبتت وجود العالقة بني الصحبة السـيئة داخـل            , املؤدية إىل العنف  

 .املدرسة والعنف

والصحبة السيئة غالباً ما تتكون يف شكل مجاعات حبيث تعطي الطالب الذي ابتلـي              

واجلـدير  , ويتبىن بعض مظـاهر العنـف     ,  طريق االحنراف  هبذه الصحبة الشجاعة ليسري يف    

بالذكر أن الصحبة السيئة ال يتم التأثر هبا إال بالنسبة للمـراهقني الـذين يتـوافر لـديهم                  

وإذا كان صحيحاً أن الطالب اجلديد قـد ميلـك اسـتعداداً سـابقاً              , االستعداد لالحنراف 

االجتماعية فإنه صحيح كـذلك أن املدرسـة        لالستجابة حنو امليول العنيفة املنبعثة من بيئته        

 .املقصرة يف أداء رسالتها تكون السبب األول الذي يدفع بالطالب حنو سلوك عدواين عنيف

, فيسخر منه زمـالؤه يف املدرسـة      , وقد يكون الطالب به عيوب خلقية ظاهرة      

ـ            , وصحبته السيئة  ذي وهذا قد جيعله يأيت بتصرفات شاذة عنيفة للتعويض عن الـنقص ال

 .خاصة إذا مل يكن لديه ثقة بنفسه, استشعره جراء استهزاء أقرانه وصحبته السيئة به

 .وجيب على الطالب أن يتخري من يصاحب, إن القرين قد يكون كحامل املسك أو نافخ الكري

 :يتضح أن أسباب العنف داخل املدرسة هي, وبكل ما سبق

راعي الفروق الفردية للطـالب     والتواجد ضمن جمتمع ال ي    , تسلط اجملتمع املدرسي  

 .والصحبة السيئة داخل املدرسة, والبيئة املدرسية واإلخفاق الدراسي وسلوكيات املدرسة
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-٥٩-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

 
 :ومظاهره, أنواع العنف املدرسي: خامساً

 
 :  العنف املدرسي ال خيتلف يف ماهيته وأشكاله عن العنف بصفة عامة-أ  

وقـد  ,  يكون عنفاً مباشـراً أو غـري مباشـر                 لذلك فالعنف املدرسي قد   

كما قـد يكـون عنفـاً بـدنياً أو لفظيـاً أو             , أو عنفاً مجاعياً  , يكون عنفاً فردياً  

تظهـر لـدى الطـالب يف املؤسسـات التربويـة           , وباإلضافة إىل ذلك  , رمزياً

 :)١(بصفة عامة ثالثة أنواع أخرى من العنف هي

 : العنف الناتج عن استفزاز- ١

حبيث يسعى الطالب عن طريقه إىل الدفاع       , نف الذي يسبقه دافع   وهو الع 

 .عن نفسه ضد هذا الدافع الذي قد يكون هتديداً أو غريه

 : العنف إلثبات الذات- ٢

حيث حياول الطالب يف هذه املرحلة      , يظهر هذا العنف يف مرحلة املراهقة     

لطـالب إىل   كما يهدف هذا النوع من العنف الذي ميارسه بعـض ا          , إثبات ذاته 

 .السيطرة والتسلط على اآلخرين وإزعاجهم أو إغاظتهم

 : العنف املوجه إىل رموز املوضوع األصلي- ٣

هو العنف ذاته غري املباشر الذي يوجه إىل أحـد          , وهذا النوع من العنف   

, وليس إىل املوضوع األصلي املثري لالستجابة العدوانيـة       , رموز املوضوع األصلي  

الطالب توجيه العنف إىل املوضوع األصلي املـثري لالسـتجابة          فعندما ال يستطيع    

عندما ال  : فمثالً, فإنه يوجه عنفه جتاه أحد رموز هذا املوضوع األصلي        , العدوانية

                                           
 .٩٠ص, مرجع سابق. نف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالبالع. علي عبدالرمحن, الشهري) ١(
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-٦٠-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

فإنه يوجهه إىل سيارته    , لسبب أو آخر  , يستطيع الطالب أن يوجه عنفه إىل املدرس      

 .وهكذا, أو أحد ممتلكات املدرسة

 :يقسم العنف املدرسي إىل, ر العنفب ـ وحبسب اجلهة مصد

 : عنف من خارج املدرسة- ١ 
كالعنف اآليت من خارج املدرسة     , وهو العنف الذي مصدره جهة خارج املدرسة      

تأيت إىل املدرسة من    , كشلة بلطجية , على أيدي جمموعة من البالغني ليسوا طالباً وال أهايل        

, يت من قبل فرد أو جمموعة من األهايل       وكالعنف اآل , أجل التخريب أو اإلزعاج أو خالفه     

فيقومون باالعتداء علـى نظـام املدرسـة واإلدارة         , يأتون إىل املدرسة دفاعاً عن أبنائهم     

 .واملعلمني مستخدمني أشكال العنف املختلفة كالشتم والتهجم والضرب وخالفه

 : عنف من داخل املدرسة- ٢
 :وقد يكون

  املضاربات(عنفاً بني الطالب أنفسهم.( 

 عنفاً بني املعلمني أنفسهم. 

 عنفاً بني املعلمني والطالب. 

 عنفاً موجه ضد ممتلكات املدرسة. 

فقد أشار التقرير   , وتعد املضاربات من أنواع العنف الشائع يف املدارس ويف غريها         

بأن نسبة املضاربات من    , السنوي الذي أصدرته دار املالحظة بالرياض عن منطقة الرياض        

جاءت يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة                     , )هـ١٤٠٨(يت ارتكبها األحداث عام     بني اجلنح ال  

ويشري التقرير إىل الضرب جاء بصورة تشاجر واعتداء باأليدي أو باستعمال           , )٪١٤,٤٠(

 .)١(آالت حادة أو قذف حبجارة أو غريها 

                                           
: ارتكز فيها الباحث على معلومات وفرهتا دار املالحظة االجتماعية بالرياض على موقع) جنوح األحداث: (دراسة مسحية بعنوان) ١(

http://www.thata- pag=١. pop= ٤٨. php?oftion=Content-task=view-id=٣sy-
Com/arabic/index. 
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-٦١-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

, معنياخلالف حول موضوع    : وتنشأ املضاربات بني املراهقني ألسباب عدة منها      

وهذا اخلالف يولد العداوة وإثارة األعصاب اليت تدفع إىل حل املوقف أو التعامـل معـه                

وسعي بعض املراهقني إىل رد قيمته واعتباره بسبب كلمات جارحـة           , باستخدام األيدي 

كمـا تنشـأ    , وجهت إليهم للرد عليها بطريق القوة فذلك ما ينسجم مع عقلية املراهق           

وقد تكون  , ني بسبب املناقشة احلادة ألي موضوع من املوضوعات       املضاربات بني املراهق  

املدرسة هي السبب يف نشوء املضاربات إذا اتبعت سياسة من شأا التفريق بني الطـالب               

يف املعاملة مما يولد الكراهية لدى البعض وهذه الكراهية قد تدفعه إىل النيل من الشـخص                

وغري , قد تنشأ املضاربات للشعور بالضعف والنقص     كما  , الذي ُميزِّ عليه للتقليل من شأنه     

 .ذلك من األسباب

 :ج ـ مظاهر سلوك العنف جتاه املدرسة

 :)١(تتخذ السلوكيات العنيفة داخل املدرسة مظاهر متعددة منها 

 سب املدرسني أو املدير. 

 التهكم والسخرية من املدرسني أو من ميثل السلطة يف املدرسة. 

 ابعة إلقاء الدرستعطيل املدرسني عن مت. 

 رفض اخلضوع للسلطة املدرسية. 

 إتالف أثاث املدرسة. 

 إتالف أدوات النشاط املدرسي. 

 التمرد على الواقع التعليمي. 

 إحداث شغب بني احلصص املدرسية. 

 تشويه حوائط املدرسة. 

 االعتداء على الرفاق باملدرسة. 

 .إىل غري ذلك من مظاهر العنف اليت حتدث داخل املدرسة
                                           

 .٨ـ ٧مرجع سابق ص. األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. جناة, السنوسي) ١(
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-٦٢-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

 :موقف الشريعة اإلسالمية من ظاهرة العنف: دساًسا

وعدم التعدي على النفس وعلـى      , ى اإلسالم عن االعتداء على حقوق اآلخرين      

كما أرسى جمموعة من القيم العليا والقواعد األخالقية اليت تـدعو إىل احلفـاظ     , اآلخرين

 .)١(وحتقيق اخلري للفرد واجلماعة على حد سواء , على حقوق اآلخرين

العديد من اآليات اليت حترم االعتداء      ) القرآن الكرمي (وقد ورد يف كتاب اهللا اخلالد       

 :وتدعو إىل مكارم األخالق ومن ذلك, على النفس أو اآلخرين

 :قوله تعاىل

 .وفيها دعوة إىل رعاية حرمة األعراض والنهي عن التعدي عليها

 :وقوله تعاىل

 

 .وعدم السخرية هبم, م االستهزاء باآلخرينوفيها دعوة إىل عد, )١١: احلجرات(

 :وقوله تعاىل

 

 :                                                                           وقوله تعاىل

 ).١٤٨: من اآلية, النساء(

فإنـه  ,           وإذا كان الباحث يرى أن العنف إما أن يكون جسدياً أو لفظياً أو رمزياً             

نظرة فاحصة يف اآليات القرآنية اليت سبق إيرادها يتضح أن اإلسالم يرفض العنف املادي              وب

 :يف كل صورة وأشكاله ومن األدلة على ذلك

 :قوله تعاىل

إىل صيانة األعراض وعدم التعدي عليها      , وهي دعوة قرآنية  , )١٥١: اآلية, سورة األنعام (

 .بالزنا وخالفه
                                           

 .١١٣ص, ١ط. مكتبة وهبة: القاهرة. اإلسالم والضبط االجتماعي). ١٤٠٦(سلوى علي , سليم) ١(

 )١٥١: اآلية: األنعام(

 ).٦٨:الفرقان(



 دية للعنف لدى طالب المرحلة الثانويةالعوامل االجتماعية المؤ

-٦٣-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

 :وقوله تعاىل

 

 

لسابقتان تدالن على حترمي العنف اجلسدي أو البدين وسواء كان بالقتل           واآليتان ا 

 .أو الزنا أو أي فعل من شأنه أن يلوث العرض ويهدر حرمته

 : كما حرم اإلسالم وى عن كل صور العدوان اجلسدي وغريه قال تعاىل

 

 ).١٩٠اآلية: سورة البقرة(

فإنـه  ,  أشكاله ومظـاهره   وكما يرفض اإلسالم العنف البدين أو اجلسدي بكافة       

 :يرفض العنف اللفظي بكل أشكاله ومظاهره أيضاً ومن األدلة على ذلك

 ).١٤٨: النساء:                                                         (قوله تعاىل

خيرب تعاىل أنه ال حيب اجلهر بالسوء من القول         : (قال السعدي يف تفسري هذه اآلية     

, مجيع األقوال السيئة اليت تسوء وحتزن     : ك وميقته ويعاقب عليه ويشمل ذلك     يبغض ذل : أي

ويدل , فإن ذلك كله من املنهي عنه الذي يبغضه اهللا        , كالشتم والقذف والسب وحنو ذلك    

 .)١()مفهومها إنه حيب احلسن من القول كالذكر والكالم الطيب اللني

 : وقوله تعاىل

 ).٦٣: الفرقان(

أي سـاكنني متواضـعني هللا      : (... ي يف تفسري هذه اآليـة     يقول الشيخ السعد  

" وإذا خاطبهم اجلاهلون  "فهذا وصف هلم بالوقار والسكينة والتواضع هللا ولعباده         , وللخلق

                                           
 .٢١٢ص. ١ط. مؤسسة الرسالة. مي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكر). ١٤٢١(عبدالرمحن بن ناصر , السعدي) ١(

 ).٦٨:الفرقان(
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-٦٤-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

ويسـلمون  , أي خاطبوهم خطاباً يسلمون فيه من اإلمث      " قالوا سالماً .. "أي خطاب جهل  

 .)١()من مقابلة اجلاهل جبهله

واألدلة , فقد حرمه اإلسالم وى عنه هو اآلخر      ,  أو الرمزي  وأما العدوان الداليل  

 :قوله تعاىل: على ذلك

 

 

 ).١١:سورة احلجرات، اآلية( 

وهذا أيضاً من حقوق املؤمنني بعضهم      : (يقول الشيخ السعدي يف تفسري هذه اآلية      

وفعل دال علـى حتقـري األخ       , وقول, بكل كالم " ال يسخر قوم من قوم    "على بعض أن    

وعسى أن يكون   , وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه     , فإن ذلك حرام ال جيوز    , لماملس

فإن السخرية ال تقع إال من قلـب        , املسخور به خرياً من الساخر كما هو الغالب والواقع        

حبسب امرئ من  ":وهلذا قال النيب , ُمتحٍل بكل خلق ذميم , ممتلئ من مساوئ األخالق   

أي ال يعب بعضـكم علـى       , "وال تلمزوا أنفسكم  : "مث قال , "الشر أن حيقر أخاه املسلم    

 .)٢()وكالمها منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار, واهلمز بالفعل, واللمز بالقول, بعض

ليس هذا , وينهى عنه, يتضح أن اإلسالم حيرم العنف أياً كان نوعه, وبكل ما سبق  

 باألخالق السامية احلسنة    بل إن اإلسالم يدعو إىل نقيض العنف أي إىل التخلق         , فحسب

صـل مـن    : " قال رسول اهللا    , من الرفق والعطف والتسامح ومقابلة السيئة باحلسنة      

وأهد , عد من ال يعودك   , وقل احلق ولو على نفسك    , وأحسن إىل من أساء إليك    , قطعك

وخـالق  , اتق اهللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها : "وقال أيضاً , "من ال يهدي لك   

 .)٣("ناس خبلق حسنال
                                           

 .٥٨٦ص, املرجع السابق) ١(
, كتاب األدب, وأبو داود, )٢٥٦٤(رقم , باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره, كتاب الرب والصلة واآلداب, صحيح مسلم) ٢(

 ).١٩٢٧(رقم ,  املسلم على املسلمباب ما جاء يف شفقة, كتاب الرب والصلة, والترمذي, باب يف الغيبة
 )..١٩١١(ويف السرية الصحيحة رقم , )٣٧٦٩(صحيح األلباين يف صحيح اجلامع رقم ) ٣(
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-٦٥-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

 :االجتاهات النظرية املفسرة للسلوك العنفي: سابعاً

ويعرض الباحث  , وجدت اجتاهات ونظريات عدة حاولت تفسري السلوك العنفي       

 :أمهها ما يلي

 :  االجتاه النفسي- ١

حيث يرى العامل   , ينبع هذا االجتاه من فرضية مفادها أن اإلحباط يؤدي إىل العنف          

وأن , أن العنف غريـزة فطريـة  ) sigmund Freudيجموند فرويد س(االسكتلندي 

وأن الغرائز هي اليت حتدد االجتـاه       , اإلنسان يولد ولديه صراع بني غريزيت احلياة واملوت       

 .)١(الذي يأخذه السلوك 

فإن الشخصية اإلنسانية تنطوي أساساً علـى عناصـر ثالثـة           ): فرويد(وحبسب  

 :)٢(متصارعة ومتناقضة وهي 

  وتعين الدوافع القوية اليت تبحث عن اإلشباع بأي طريقة): هي(أو ) هو(الـ. 

  وهي عبارة عن الصور املثالية والفضائل األخالقية الـيت نتعلمهـا يف            : األنا العليا

 .وهي مبثابة الوازع املثايل الذي يؤدي إىل الضبط الداخلي, الصغر

 ألنا العليا يف اإلسـراف يف      وهي الذات يف صورها العاقلة اليت تكبح مجاح ا        : األنا

يف اإلسراف يف امللذات والشهوات من ناحيـة     ) هي/ هو(والـ  , املثالية من ناحية  

وقـع  , واألنـا العليـا  ) هي/ هو(فإذا عجزت األنا عن تقومي كل من الـ         , ثانية

فيتجه الفرد  , ويف هذا الصراع إما أن تتغلب األنا العليا       , اإلنسان يف صراع داخلي   

وبـذلك يتجـه الفـرد إىل       ) هـي / هو(وإما أن تتغلب الـ     , والتعبدإىل الزهد   

 .السلوكيات املنحرفة والعدوانية

                                           
 .٢٩ص. ١ط. مركز الكتاب للنشر: مصر. سيكولوجية العدوان والعنف يف الرياضة). ١٩٩٨(حممد حسن ,  عالوي)١(
 .٩٢ـ ٩١ص. ١ط. دار الطليعة: بريوت.  اإلصالحيةاجلرمية والعقوبة واملؤسسات). ١٤٢٣(أحسن ,  طالب)٢(



 دية للعنف لدى طالب المرحلة الثانويةالعوامل االجتماعية المؤ

-٦٦-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

قـد  , أن اإلحباط ) فرويد(يرى  , ومن منطلق التركيز على مرحلة الطفولة املبكرة      

وهنا يبدأ يف   , حيدث للطفل عندما حيدث ما يؤخر أو يعطل أو يتحكم يف إشباع حاجاته            

وتعتمد درجة حتمل الفرد لإلحباط بعـد نضـوجه         , طم ما يراه أمامه   تفاعله العدواين وحي  

على درجة التحكم والضبط واملرونة     , وتفاعله على الطريقة العنيفة اليت مارسها يف طفولته       

 .اليت اكتسبها من البيئة احمليطة به

حيث يرى  , وقد ثار حول هذه النظرية الكثري من اجلدل وعارضها بعض الباحثني          

فهي بعيدة عن   , ن هذه النظرية مل تنجح يف وضع مناذج تفسريية صاحلة ومقنعة          أ, )طالب(

وأحياناً أخرى تقدم تفسـريات     , الواقع وغري صاحلة لتفسري بعض أمناط السلوك اإلجرامي       

كما يرى آخـرون بأـا يصـعب         , )١(عامة غري مقنعة وغري مناسبة يف الزمان واملكان         

, ن منذ والدته وهو يف مجاعة يتعلم منذ اللحظة األوىل         ألن اإلنسا , تعميمها على اإلنسان  

 .)٢(ويكتسب عن طريقها دوافع توجهه 

 : االجتاه البيولوجي- ٢

وهو تعبري طبيعي عن عـدد مـن        , يرى هذا االجتاه أن العنف من طبيعة اإلنسان       

ألن , اينوأن التعبري عن العنف الزم الستمرار اجملتمع اإلنس       , غرائز العدوانية املكبوته لديه   

ومن أهم  , ونظم اجملتمع حيركها من الداخل هذا الشعور بالعدوان       , كل العالقات اإلنسانية  

والذي يعتقد باجلربية البيولوجية يف مقابل احلرية واالختيار يف         , )ملربوزو(رواد هذا االجتاه    

وقد افترض وجود استعدادات أو مكونات بيولوجية حمددة لدى بعض األفـراد            , السلوك

علهم قابلني للوقوع يف براثن اجلرمية واالحنراف أكثر من غريهم ممن ليس لديهم تلـك               جت

 .)٣(االستعدادات البيولوجية 

                                           
 .٩٢ص,  املرجع السابق)١(
 .٢١ص, مرجع سابق. سيكولوجية العدوان والعنف يف الرياضة. حممد حسن,  عالوي)٢(
 .٥٧ـ ٥٤ص, مرجع سابق. اجلرمية والعقاب واملؤسسات اإلصالحية. أحسن,  طالب)٣(
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بعدة دراسات على جثث اجملـرمني مـن نـزالء السـجون            ) ملربوزو(وقد قام   

نشـرها يف كتابـه     " اجملـرم بـالوالدة   "وانتهى من دراساته إىل وضع نظريته       , يف إيطاليا 

لديـه خصـائص    , افترض فيها أن اجملرم وحـش بـدائي       , م١٨٩٦سنة  ) رمالرجل اجمل (

ممـا جيعلـه ال يتبـع قـوانني         , جعلته يبقى على حالته البدائية    , جسمية ونفسية وبدائية  

 .)١(وينساق وراء نزعاته الشرسة , ونظم جمتمعه

وعدم دقـة نتـائج     , )ملربوزو(وقد كشفت الدراسات العلمية عدم صحة فروض        

على حني تبني أن نزالء السجون ال خيتلفون عن الناس العـاديني يف الصـفات               , دراساته

وال يوجد دليل على أم ولدوا خبصائص عضوية تدفعهم إىل اجلرمية           , واخلصائص اجلسمية 

 .)٢() ملربوزو(كما زعم 

كما يصبح  , فإن العنف يصبح جزءاً أساسياً من طبيعة اإلنسان       , ووفق هذه النظرية  

ألنه لو صح ذلك فال ينبغي أن حناسب اإلنسان على          , وهذا القول حمل نظر   , اًسلوكاً وراثي 

وفيه تعارض صـارخ مـع الشـريعة        , كما أن هذا القول جيايف املنطق والعقل      , إجرامه

ألنه لو كان اإلنسان مدفوعاً إىل إجرامه بعوامل موجودة يف طبيعته وتكوينـه             , اإلسالمية

فإن معىن ذلك أن ال حياسب على أعماله        , مه بالوراثة أو كان مدفوعاً إىل إجرا    , اجلسدي

 .وهذا خطأ كبري, ألنه أتى أفعاالً جمرباً على إتياا, يوم القيامة

 : االجتاه االجتماعي- ٣

يرجع هذا االجتاه العنف والسلوكيات اإلجرامية بصفة عامة إىل عوامل اجتماعية            

 :ومن هذا االجتاه, مكتسبة

 

                                           
 .٥٠ـ ٤٩ص, )١٣(جملد   , )٢(ع, جملة العلوم االجتماعية.  العدوانسيكولوجية). ١٩٨٥(كمال إبراهيم ,  مرسي)١(
 .٥٠ص,  املرجع السابق)٢(
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 .Edwin sutherland):سذرالند(لفارقة لـ  نظرية املخالطة ا-أ 

 .إحدى نظريات املدرسة االجتماعية يف تفسري السلوك اإلجرامي

فإن السلوك اإلجرامي هو سلوك متعلم يتعلمه الفـرد         , )سذرالند(فبحسب رأي   

وكلما زادت درجة التقارب بني الفرد وحميط املخالطة الطبيعيـة          , من احمليط االجتماعي  

, أو جمنـدة هلـا    , فالفرد إما حياط بقوى معادية للجرمية     , لتعلم واالقتناع زادت إمكانية ا  

فإذا تغلب الرأي املعادي للجرمية لدى اجلماعة       , ونتيجة للمخالطة حيصل التدريب والتعليم    

والعكس يف احلالة األخرية حيبذ الفرد      , فإن الفرد سوف يتعلمه ويعادي اجلرمية     , املختلط هبا 

 . إذا أصبح يف موقف مناسب لذلكاإلجرام ويسلك سبيله

 :)١(وتتلخص فروض نظرية سذرالند يف 

 السلوك اإلجرامي سلوك متعلم. 

                 يكتسب السلوك اإلجرامي أو ُيـتعلم مـن طريـق التفاعـل مـع أشـخاص

 .آخرين يتم االختالط هبم

         وهذا من شأنه أن    , العالقات املؤثرة على السلوك تكون من طريق االتصال املباشر

 .أن االتصاالت األخرى غري املباشرة وتأثريها على السلوكيضعف من ش

 وتوابع التعلم ومكانزماته, التدريب عليه, يتضمن التعلم اإلجرامي. 

                عندما يغلب الفرد املخالط الرأي أو االجتاه الذي يـذهب إىل خمالفـة األنظمـة

ـ         , والضوابط ب يقتنع جبدوى الفعل اإلجرامي ومشروعيته وُيغفل الرأي الذي يغل

 .حينها ينحرف الفرد, احترام األنظمة والضوابط

  فكلما كـرر   , خيتلف حبسب التكرار واالستمرار واألسبقية    , االختالط التفاضلي

زاد التأثر بثقافـة    , وكان االتصال مبكراً وأطول   , الفرد االتصال مع اجملتمع الضيق    

                                           
 .١١٩ـ ١١٨ص, مرجع سابق, اجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن,  طالب)١(
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يات املختلط وزاد احتمال االستجابة لثقافة وسلوك   , وسلوك اجملتمع الضيق املخالط   

 .هبم من طرف الفرد املختلط

            ولكـن السـلوك    , السلوك اإلجرامي قد يعرب عـن حاجـات وقـيم عامـة

, اإلجرامي ال ميكن أن يفسر انطالقاً مـن هـذه القـيم واحلاجـات وحـدها               

فكـل  , فالقيم واحلاجات العامة تصلح لتفسري أصل السـلوك ولـيس صـفاته           

 .سلوك هو تعبري عن قيم وحاجات

وأنـه  ,  ما سبق أن الفرد يتعلم العنف من احمليط االجتماعي املختلط به           ومعىن كل 

كلما زادت درجة التقارب بني الفرد وحميط املخالطة الضـيق زادت إمكانيـة الـتعلم               

وبالتايل كان الفرد يعيش يف األسرة ويقضـي جـل وقتـه يف             , واالقتناع للسلوك العنفي  

لذلك فـإن   , يق احمليطات بالنسبة إىل الفرد    وكان هذان احمليطان مها أقرب وأض     , املدرسة

تعلمه العنف واقتناعه به إمنا يأيت نتيجة ملخالطته وتفاعله مع هذين احمليطني وغريمها مـن               

فـإن العنـف    , وحبسب هذه النظريـة   , احمليطات األكثر قرباً للفرد واألكثر تفاعالً معها      

عتبارها وسطاً اجتماعياً يتفاعل    وذلك با , املدرسي يكون نتيجة ملخالطة بعض األفراد فيها      

وهو جمتمع حمدود وضيق مما قد يؤدي بالفرد إىل تناقل كثري من األفكار لـدى               , فيه الفرد 

وذلـك يف     , الطالب خصوصاً الذين قد يكونون يف بداية اخلروج من الطريـق السـوي            

            مرحلة املراهقة ذات املتغريات اليت تظهر واضحة علـى هـؤالء األفـراد بنـاء علـى                

 .)١(طبيعة هذه املرحلة

ويرى بعض الباحثني أن هذه النظرية أول حماولة صادقة لتفسري السلوك االحنـرايف             

فهو على الرغم من اهتمامه الكبري بدراسة بعض أمناط         , )سذرالند(من قبل عامل االجتماع     

أن تطغى على   فإنه قدم لعلم اإلجرام نظرية جديدة كادت        , سلوكية معينة كإجرام اخلاصة   
                                           

 .١٢٠ص,  املرجع السابق)١(
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تأيت من أا كانت    ) سذرالند(ويضيف بعضهم أن أمهية نظرية      , كل تفسري اجتماعي آخر   

وأن هذه النظرية قامت على جمموعة صغرية مـن  , أول حماولة لعامل اجتماع لتفسري اجلرمية    

الفرضيات اليت ُبنيت بشكل هرمي إذ إن كل فرضية سابقة تصبح أرضية للفرضـية الـيت         

واعتمادها املباشر على بعض املصطلحات     , باإلضافة إىل بساطة غالبية مفاهيمها    هذا  , تليها

 .)١(الشائعة اليت مل يظهر خالف حول داللتها بني غالبية علماء االجتماع املعاصرين 

ومن أبرز اجلوانب اإلجيابية يف هذه النظرية كوا افترضت أن السلوك اإلجرامـي             

ختالط يف تعلم السلوكيات املنحرفة ومنها العنف والتدرب        وبياا الواضح لتأثري اال   , متعلم

كما تعد هذه النظرية أول نظرية اجتماعية تتناول مفهوم اجلرمية من منطلق اجتماعي         , عليه

بناء على وصف العالقات االجتماعية الذاتية املتداخلة واملتبادلة من حيث تكرارها           , حبت

 .)٢(نوعها أو من حيث كمها و, واستمراريتها وشدهتا

لكن التسليم هبذه النظرية يقودنا إىل القول بأن معظم العـامل سيصـبح جمرمـاً               

خاصـة إذا   , يف ضوء فكرة العوملـة    , وسينتشر السلوك العنيف بدرجة خترج عن السيطرة      

علمنا كثرة وتنوع العصابات اإلجرامية يف العامل واليت تعيش أفعاهلا مع النـاس صـباحاً               

كما أن النظرية تفترض أن اجلماعـة املخالطـة إذا          , ضائيات وغريها ومساًء من خالل الف   

وهو قـول   , فإن الفرد املخالط سيحبذه بعد أن يتقنه بسلوك سبيله        , كانت حتبذ اإلجرام  

ذلك أن اخلطأ ال ميكن أن يقتنع به الفرد ألنه يتعارض مع الفطرة             , ينطوي على خطأ كبري   

كما أن النظرية قد أغفلـت اإلرادة احلـرة         ,  الصدر فالشر دائماً حياك يف   , اإلنسانية النقية 

فهو يسلك  , بأن اإلنسان مسلوب اإلرادة   : ألن األخذ مبنطقها يقودنا إىل القول     , لإلنسان

                                           
 .٢٥٣ـ ٢٥٢ص.  سابقمرجع. وطبيعة السلوك اإلجرامي. أسباب اجلرمية). ١٩٨٤(عدنان ,  الدوري)١(
 .٣١٠ص, ٢ط. معهد اإلمناء العريب: بريوت. مقدمة االحنراف االجتماعي). ١٩٩٢(مصطفى عبداجمليد ,  كاره)٢(
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ومعىن ذلك أن اإلنسان عـاجز عـن        , سبيل اجلماعة اليت خيالطها من دون اعتداد بإرادته       

 .التحكم يف أفعاله

 االخـتالط بـاجملرمني يقـود إىل اجلرميـة          بأن: وتوقفت النظرية عند حد القول    

ومل حتفل بدراسة العوامل اليت تدفع الشخص إىل ذلـك االخـتالط يف الوقـت الـذي                 

 .)١(مل يرتلق غريه إىل ذاته السبيل 

فهي ال  , تعجز نظرية االختالط التفاضلي عن تفسري بعض أنواع السلوك اإلجرامي         

كما , ال والصدفة والظروف اآلنية دوراً أساسياًتصلح لتفسري اجلرائم اليت يلعب فيها االنفع

فالعالقة السببية الـيت تفرضـها      , أا ترتكز على عامل واحد يف تفسري السلوك اإلجرامي        

النظرية تعد غري كافية وغري صحيحة إذ اختالط اجملرم بعـدد مـن اجملـرمني ال يـؤدي                  

بية حيـث إن املنطـق السـليم        بالضرورة إىل االعتقاد بأن هذه العالقة إمنا متثل عالقة سب         

بأن احلدث اجلانح خيتلط بأحداث آخرين ممن يتوافق ويتطابق معهـم يف            : يقتضينا القول 

 .)٢(القيم واالجتاهات السلوكية 

 : نظرية التفكك االجتماعي-ب 

التفكك االجتماعي مصطلح شاع استخدامه يف كتابـات علمـاء االجتمـاع            

هر سوء التنظـيم يف اجملتمـع مـن النـاحيتني           للداللة على مفهوم عام يشمل كل مظا      

وقد يراد به أحياناً عدم التناسـق أو التـوازن بـني أجـزاء ثقافـة                , العضوية والثقافية 

وتتمثل دواعي التفكك االجتماعي يف التغريات السريعة الـيت حتـدث داخـل             , اجملتمع

ـ            , اجملتمع ات القائمـة   فعندما يتعرض اجملتمع إىل حالة من عـدم االسـتقرار يف العالق

 .)٣(فإن الترابط االجتماعي ينعدم بني أجزائه , بني أعضائه
                                           

 .٥٧ص, دار الفكر العريب: القاهرة. أصول علم اإلجرام والعقاب). ١٩٨٦(رؤوف ,  عبيد)١(
 .٣١٣ص, ع سابقمرج. مقدمة يف االحنراف االجتماعي. مصطفى عبداجمليد,  كاره)٢(
. ١ط. اإلدارة العامة للعالقات والتعاون: طرابلس, التدابري, املفهوم العام, األحداث اجلاحنون). ١٩٩٨(عبدالرمحن حممد ,  أبو توته)٣(

 .١٣٨ـ ١٣٧ص
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الباحث األمريكي أول مـن     ) T.sellin) (دورثن سيلني (أن  ) عبيد(وقد ذكر   

عنـدما أوضـح أن     , أفصح عن أثر التفكك االجتماعي يف إحداث الظاهرة اإلجراميـة         

مما , رد داخلها باألمن واالستقرار   اجملتمعات الريفية يسودها الترابط االجتماعي ويشعر الف      

 .خبالف اجملتمع احلضري, جيعل سلوكه منسجماً مع املعايري السائدة يف اجملتمع

 :مضمون نظريته يف اآليت) سيلني(ويلخص 

باعتبار أن , إن التفكك االجتماعي يلعب دوراً قوياً يف منو ظاهرة السلوك املنحرف         

وكل وحدة منها تشبع لـه بعض , ماعية والنظمالفرد يرتبط مبجموعة من الوحدات االجت   

فإذا كانت تلـك املعـايري      , ولكل وحدة جمموعة من املعايري اليت تنظم السلوك       , احلاجات

ولكـن  , حينئذ ال توجد مشكلة   , واحدة بالنسبة لكل الوحدات املمثلة للثقافة يف اجملتمع       

وحيث إن الفرد   , ظم السلوك تظهر املشكلة حينما ختتلف هذه الوحدات يف املعايري اليت تن         

يف تفاعله داخل اجملتمع ينتقل من مجاعة األسرة إىل مجاعة الرفاق ومن املدرسة إىل زمالء               

ومن خالل تفاعل الفرد مع هذه اجلماعات فإنه يكتسب منها بعض معايري السلوك             , العمل

 .)١(اليت توجه عالقاته باآلخرين

ما كانت اجلماعات اليت يتفاعل معها الفرد       وإن فرصة التماثل بني املعايري تزداد كل      

بعكس ما إذا اتسعت دائرة تفاعله وهو ما يؤدي إىل حالة مـن اضـطراب يف                , حمدودة

املخزون املعريف للمعايري يف حالة وجود أمناط ثقافية ومعايري خمتلفة بني اجلماعات تـؤدي              

 .)٢(إىل صراعات داخلية تؤدي إىل أمناط احنرافية 

أنه إذا اختلف املعايري اليت تنظم السلوك بني الوحدات االجتماعية          , ومعىن ما سبق  

, ومجاعـة الرفـاق   , واملدرسة, اليت ينتقل الفرد يف تفاعله داخل اجملتمع بينها وهي األسرة         

, فإنه عندئذ سيحدث للفرد صراعات داخلية تؤدي به إىل العنف         , وزمالء العمل وغريها  
                                           

 .١٩٥ـ ١٩٣ص, مرجع سابق. أصول علم اإلجرام والعقاب. رؤوف,  عبيد)١(
 .٨٨ص. مرجع سابق. على؛ وآخرون,  احلوات)٢(
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إن ذلك سيؤدي إىل حالة من االضطراب يف املخـزون          ف, وإنه كلما اتسعت دائرة تفاعله    

ففي حالة وجود معايري خمتلفة بني اجلماعات تؤدي إىل صراعات داخلية           , املعريف للمعايري 

 .تؤدي إىل أمناط خمتلفة من العنف

وهذه النظرية على صواب عندما قررت أمهية الترابط االجتماعي وانسجام املعايري           

فال شك يف أن اختالف املعايري      , وك بني وحدات اجملتمع املختلفة    االجتماعية الضابطة للسل  

يؤدي إىل صراعات داخليـة واضـطرابات       , واملدرسة مثالً , املنظمة للسلوك بني األسرة   

 .نفسية تقود إىل السلوكيات العنيفة

ولكن يؤخذ على هذه النظرية أا مل تفسر الكيفية اليت تتم هبا واقعة اجلرميـة أو                

هذا , مل توضح عالقة السببية بني التفكك االجتماعي والعنف أو اجلرمية عموماً          العنف أي   

باإلضافة إىل اعتمادها على عامل واحد وتركيزها عليه يف تفسريها للسلوك االحنـرايف أو              

 .العنفي

 : نظرية التعلم االجتماعي-ج 

 Albert) (الـربت بانـديورا  (أن هـذه النظريـة ترجـع إىل    ) ربيع(وذكر 

Bandura( ,         فـاألفراد  , وتنظر هذه النظرية إىل السلوك العنيف على أنه سلوك متعلَّم

 .ينتهجون سلوكيات عنيفة ألم تعلموا مثل هذه السلوكيات

وحتاول حتديد الظـروف    , وهذه النظرية تؤكد على التفاعل بني الشخص والبيئة       

 التقليد كطريقة جيدة    وهي تعتمد على  , واملواقف اليت قد يتم يف ضوئها اخلروج عن النظام        

فبعض مسات الشخصية كالعنف    , ومنها السلوك اإلجرامي  , لتفسري أمناط معينة من السلوك    

عندما يرى الفـرد أي نـوع مـن         , قد يتعلمها الفرد من خالل حماكاته لسلوك اآلخرين       

وبالتايل فمن احملتمل أن يتم     , املكافأة أو العقاب ميكن أن يترتب على سلوكيات اآلخرين        

 .اكاة وتقليد االستجابات اليت تؤدي إىل نتائج قيمة وهذا ما يعرف بالتدعيم اإلجيايبحم
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عند دراسته السلوك العدواين يف عينة من األطفال أنه غالباً ما           ) بانديورا(وقد وجد   

فبعض هؤالء األطفال لديهم آبـاء يعـاقبوم        , يرتبط باملثري أو املنبه الذي يتعرضون لـه      

ويف الوقت نفسه يرتكب هؤالء اآلباء سلوكيات عنيفـة         , لعدوان حنوهم عندما يظهرون ا  

, ويشجعون أبناءهم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات مع أقرام خارج املـرتل           , مميزة

, وهذا النمط من السلوك جيعل هؤالء األطفال يظهرون عدواناً بسـيطاً داخـل املـرتل              

 .)١( املدرسة وعدواناً شديداً أثناء تفاعلهم مع زمالئهم يف

فإن الفرد يكتسب العنف بالتعلم والتقليد من البيئة احمليطـة          , وحسب هذه النظرية  

وإن الفـرد يف تعلمـه      , كوسـائل اإلعـالم   , به سواء يف األسرة أو املدرسة أو غريمها       

يرى ما ميكن أن يترتب علـى سـلوكيات   , للسلوكيات العنيفة عن طريق تقليد اآلخرين  

وبعـض الوحـدات    , وال ريب أن وسائل اإلعالم    ,  مكافأة أو عقاب   اآلخرين العنيفة من  

قد تظهر السلوكيات العنيفة على أا سـلوكيات تسـتحق          , االجتماعية كاألسرة أحياناً  

 .املكافأة ال العقاب

 : نظرية فرض اإلحباط-د 

وزمالؤه فرضيتهم حول اإلحباط    ) جون دوالرد (عرفت هذه النظرية منذ أن نشر       

 .قد نظروا إىل العدوان على أنه نتيجة لإلحباط دائماًف, والعدوان

ويتبلور الفرض الرئيس هلذه النظرية يف أن كل شكل من أشكال العنف تسـبقه               

هلذا فقـد    , )٢(وكل شكل من أشكال العدوان يكون مسبوقاً حبالة إحباط          , حالة عدوان 

 اإلحبـاط أي أـا      باعتبار أن األخرية هي سبب    , ربطت النظرية بني اإلحباط والعقبات    

 .حتول دون حتقيق هدف االستجابة وهو اإلشباع الدافعي

                                           
 .١١٠ـ ١٠١ص. دار غريب: القاهرة. علم النفس اجلنائي). ١٩٩٥(حسن حممد؛ وآخرون ,  ربيع)١(
 .٣٦ـ ٣٥ص, اململكة العربية السعودية. الرياض. أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية. العنف العائلي). ١٩٩٧(مصطفى عمر ,  التري)٢(
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 :)١(وقد حددت النظرية أربعة عوامل تتحكم يف العالقة بني اإلحباط والعدوان هي

أو عـدد  , كمية اإلحبـاط : العامل الذي حيكم قوة استثارة العدوان مثل    - ١

 .خربات اإلحباط

 .العقاب: عامل كف األفعال العدوانية مثل - ٢

 .العامل احملدد الجتاه العدوان كإزاحة العدوان - ٣

 .العامل اخلافض للعدوان كالتنفيس والتفريغ للعدوان - ٤

وقد أكدت النظرية أن اإلحباط ينتج دافعاً عدوانياً يستثري سلوك يهـدف أو ينتـهي               

 ,وأن هذا الواقع ينخفض تدرجيياً بعد أن يقوم اإلنسان بإحلـاق األذى بغـريه             , بإيذاء اآلخرين 

, فهذه النظرية ترى أن اإلنسان ليس عدوانياً بطبعـه        , وهذه العملية تسمى التنفيس أو التفريغ     

ومن ثَمَّ تؤكد هذه النظرية بأن كل       , وإمنا حيدث ذلك بسبب اإلحباطات املتكررة اليت تواجهه       

ألن السلوك العنفي حيدث بعد إحساس الفرد بعدم قدرته من أن           , عنف يسبقه موقف إحباطي   

فإن ذلك يؤدي أوقـد     , أو حيقق أهدافه وعندما يتم تأخري إشباع تلك الرغبات        ,  مايريده ينال

 .الذي يقود إىل العنف كطريقة سلوكية مناسبة لتفريغ هذا اإلحباط, يؤدي إىل  ظهور اإلحباط

وإن كانت قد أكدت على أمهية اإلحباط كعامل من العوامل اليت تقود            , وهذه النظرية 

مـع أن   , نه يؤخذ عليها تركيزها على عامل واحد فقط لتفسري السلوك العنفي          إال أ , إىل العنف 

 .هذا السلوك تكمن خلفه جمموعة من العوامل املتعددة واملتشابكة كما يرى آخرون

 : االجتاه التكاملي- ٤

ينطلق هذا االجتاه من رفض التفسريات األحادية سواء تلك اليت تعتمد على الفرد             

أو تلك اليت تعتمد اجملتمع كأسـاس  ,  البيولوجية أو املدرسة النفسية املدرسة: كأساس مثل 

                                           
 .١٧٦ص. املؤسسة اجلامعية للدراسات: بريوت. راسة نظريةد: يف سيكولوجية العدوان). ١٩٩٥(أسعد ,  النمر)١(
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وهذا االجتاه نظرية يف ذاهتا بقدر ما ميثل حماولة لفهـم           , لتفسري السلوك اإلجرامي والعنفي   

 .)١(السلوك العنفي أو اإلجرامي 

ويرى أصحاب هذا االجتاه أن السلوك اإلجرامي ما هو إال حمصلة جمموعـة مـن               

, ويرجع بعضها اآلخـر إىل عوامـل نفسـية        , يرجع بعضها إىل عوامل بيولوجية    العوامل  

ألن السلوك يعد استجابة ملوقـف معـني        , ويرجع بعضها إىل عوامل اجتماعية واقتصادية     

األسرة واملدرسـة   : يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي يعيش يف أوساط اجتماعية عديدة هي         

كالعوامـل الوراثيـة والنفسـية واالقتصـادية        ويتأثر بعوامل متعددة    , وغريها, والنادي

 .)٢(واالجتماعية وغري ذلك من عوامل كثرية متعددة ومتداخلة 

 :)٣(وينطلق االجتاه التكاملي من نقاط أساسية ثالث هي 

, الفعـل والفاعـل  : مبعىن النظر إىل السلوك اإلجرامي بصورة مشوليـة       : الشمولية - ١

 .واجلرمية واجملرم معاً

أي أن االجتاه التكاملي ينطلق من حماولـة اجلمـع بـني مجيـع              : عدم االرتباط  - ٢

وحياول أخذ األنسـب    , االختصاصات اليت عاجلت اجلرمية والسلوكيات املنحرفة     

من التفسريات املختلفة املقدمة من طرف االختصاصات واملـدارس واالجتاهـات    

 .العلمية املختلفة

اجلرمية أو السلوكيات املنحرفة ال     مبعىن أن هذا االجتاه ينطلق من أن        : تعدد العوامل  - ٣

 .بل مبجموعة من العوامل, تفسر بعامل واحد

فإن العنف هو حمصلة جمموعـة مـن العوامـل املتعـددة            , وحبسب هذا االجتاه  

كمـا  , وبعضها اآلخر إىل عوامل نفسية    , يرجع بعضها إىل عوامل بيولوجية    , واملتشابكة

                                           
 .١٢١ص. مرجع سابق. اجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن,  طالب)١(
 .٦٦ـ ٦٥ص, مرجع سابق. العود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد,  العمري)٢(
 .١٢٢ـ ١٢٣,ص ص. املرجع السابق. أحسن,  طالب)٣(
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ذلك أن السـلوك العـدواين إنْ هـو إال          , يرجع بعضها إىل عوامل اجتماعية واقتصادية     

استجابة ملوقف معني يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي يعيش يف أوساط اجتماعية عديـدة             

 .كاألسرة واملدرسة وغريمها

وهذا االجتاه وإن كان يلقى قبوالً عاماً من كثري من العلماء إال أنه مل خيـل مـن                  

 :)١(أوجه النقد اليت وجهت إليه واليت من أمهها 

               يقف هذا االجتاه حجر عثرة أمام وضع نظرية عامة يف أسباب االحنراف ميكـن

 .تطبيقها على كل حدث منحرف

                  أن نقطة الضعف الواضحة يف هذا االجتاه هـو جتسـيده لعـدد كـبري مـن

دون , األفكار والبيانات اليت تعد ذات أمهيـة يف تفسـري السـلوك اإلجرامـي             

وهذا التطـرف يعـين عـدم       , ريات أمهية أن يقدم أي دليل على أكثر هذه التأث       

 .وجود نظرية على اإلطالق

, واالجتاهات السابقة مجيعها ال ميكن األخذ بأي منها يف تفسري السلوك العنفـي            

, فاالجتاه البيولوجي الذي أشار إىل وجود مسات وخصائص متيز اإلنسان اجملرم عن العادي            

 خيـالف الشـريعة     )٢(لوك اإلجرامي   والذي أسرف يف تقدير مبدأ احلتمية يف تفسري الس        

 .اإلسالمية على حنو ما سبق بيانه

فإنه على رغم وجود تشابه إىل حد ما بني تصور , وخبصوص االجتاه النفسي

إال أن التصور اإلسالمي ميتاز عن غريه , اإلسالم للنفس البشرية ومدرسة التحليل النفسي

(ô‰s ®: لـه تعاىلبالشمولية والدقة والعمومية وهو ما يتجلى يف قو s9 uρ $uΖ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# 

ÞΟ n=÷ètΡuρ $tΒ â¨ Èθó™ uθè? ⎯ Ïµ Î/ … çµ Ý¡ø tΡ ( ß⎯ øt wΥuρ Ü>u ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 xm Ï‰ƒ Í‘ uθø9 $# ∩⊇∉∪ 〈 
).١٦, سورة ق (   

                                           
 .٦٩ـ ٦٨ص. مرجع سابق. العود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد,  العمري)١(
 .١٦١ص. مرجع سابق. اجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن,  طالب)٢(
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بينما يؤكد اإلسالم على    , كما أن االجتاه النفسي يؤكد على اجلانب النفسي فقط        

بالـدوافع الالشـعورية    ) فرويد(واهتمام  , لشخصية واالجتماعية أمهية اجلوانب األخرى ا   

وليس معىن  , وبالذات الدافع اجلنسي ودوافع العدوان والعنف ال يتفق والتصور اإلسالمي         

ولكنه يعترض على   , فاإلسالم أقر الدوافع ودعا إىل ضبطها     , ذلك إنكار اإلسالم للدوافع   

وفسرت السلوك املنحرف كله    " اجلنسي"الغريزي  املبالغة الفرويدية اليت أكدت على الدافع       

 .)١(على أساس هذا الدافع 

فيؤخذ عليه  , وخبصوص االجتاه االجتماعي يف تفسري السلوك العدواين واإلجرامي       

كما أن هـذا االجتـاه ال يأخـذ يف حسـابه            , تركيزه على العوامل االجتماعية وحدها    

وبالتايل فإن مجيع نظريات    , لعقلية والنفسية االختالفات بني األفراد يف النواحي العضوية وا      

 .هذا االجتاه ميكن دحضها

فإن اإلسـالم   , وخبصوص االجتاه التكاملي يف تفسري السلوك العدواين واإلجرامي       

وإن كان ال ينكر وجود تعددية يف عوامل االحنراف إال أنه يعول تعويالً كبرياً على إميـان                 

, ة واملدرسة وكل مؤسسات اجملتمع دوراً أساسـياً       الفرد وإسالمه والذي تلعب فيه األسر     

والذي يلعب دوراً أساسياً يف وقايـة       , فاإلميان هو املتغري األساس من وجهة نظر اإلسالم       

 .)٢(وان عدم اإلميان أو ضعفه يؤدي بالفرد إىل االحنراف, الفرد من االحنراف

 :واخلالصة

إضـافة  ,  اإلميان أو ضعفهأن السلوك العنفي يفسره ـ يف رأي الباحث ـ انعدام  

وهذه البيئة تتشـكل مـن عوامـل متعـددة        , إىل وجود بيئة صاحلة هلذا السلوك العنفي      

 .ومتشابكة نفسية وبيولوجية واجتماعية واقتصادية
                                           

 .٨٣ص. دار األنصار: القاهرة. أضواء على التربية يف اإلسالم). ١٤٠٠(علي ,  القاضي)١(
موقف الشريعة اإلسالمية من النظريات النفسية واالجتماعية والتكاملية املفسرة الحنراف ). ١٤٠٧( حممد صادق نبيل,  أمحد)٢(

دار النشر باملركز , الرياض, الشريعة اإلسالمية ملشاكل احنراف األحداث" معاجلة"أحباث الندوة العلمية السابقة حول . األحداث
 .٢٠٢ص, العريب للدراسات األمنية والتدريب
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 :الوقاية والعالج لتفادي العنف: ثامناً

, للوقاية من العنف يلزم التصدي للعوامل املؤدية إليه ومعاجلتها بصـورة علميـة            

وجيب أن تركز اجلهود الوقائية على مرحليت الطفولة واملراهقة نظراً ألن السلوك العنفـي              

 .)١(تبدأ عادة يف مراحل الطفولة املبكرة , يتكون يف غالبيته من خالل عملية تطويرية

, وينبغي اختاذ جمموعة من التدابري اهلادفة إىل استئصال الشر من الـنفس البشـرية             

لضـبط  , والذي يعد الضابط الداخلي لدى كل فرد  , ظ الضمري الديين  واليت تؤدي إىل إيقا   

وحيول دون العدوان والعنف الذي هو يف جوهره تعـد          , سلوكه وفق األنظمة املعمول هبا    

 .على حقوق اآلخرين

وتربية , وتتمثل أهم التدابري اإلسالمية اليت ينبغي على مؤسسات اجملتمع ترسيخها         

رسيخ العقيدة اإلميانية كوا األسـاس األول ملنـع السـلوكيات      أفراد اجملتمع عليها يف  ت     

وقد ربط القرآن الكرمي بني اإلميان واألمن       , اإلجرامية واالحنرافية ومنها السلوكيات العنيفة    

 :                                                                    يف العديد من آياته قال تعاىل

 ).٨٢: اآلية, سورة األنعام(

ألـا  , وحتدث العقيدة اإلميانية أثرها يف احلؤول دون شيوع السلوكيات العنيفة          

فهي األساس الذي بدأ به الدين اإلسالمي لصياغة اإلنسـان علـى            , أساس بناء اإلنسان  

إذن فهي القاعدة لبناء املسلم يف كل زمان        , السلوكيات الراشدة اليت تتسم بالرفق والرمحة     

 .)٢(ومكان 

 
                                           

الظواهر اإلجرامية املستحدثة وسبل , الندوة العلمية. الوقاية والتأهيل واملكافحة للجرائم املستحدثة). ١٤٢٠(طاهر عبداجلليل ,  جوسن)١(
 .٢٦١ـ ٢٥٩ص. هـ١٦/٣/١٤٢٠ـ١٤عقدت بتونس يف الفترة , مكافحتها

 .٩ص, عامل الكتب: الرياض. سلماإلميان احلق وأثره يف بناء شخصية امل). ١٤٠٧(زكريا عابدين ,  عثمان)٢(
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 : التزام العبادة- ١

والتدين يقوِّم السلوك ويهيـئ     , للعبادة أثرها يف هتذيب القلوب والنفوس والسلوك      

, النفس اإلنسانية بعد أن ربطها خبالقها وحاكمها لقبول السلوك القومي الـذي يرتضـيه             

لنظـام  وبذلك يتهيأ لقبـول ا    , ومحل األمانة اليت حيمله إياها    , وتنفيذ األوامر اليت يصدرها   

ويكون عنصراً صاحلاً   , األخالقي والنظام التشريعي الذي شرعه اهللا لـه يف رسالة اإلسالم         

 .)١(إلقامة هذا النظام 

فـإن العبـادة هتـذب      , وإذا كانت النفس تلعب دوراً مؤثراً يف سلوك اإلنسان        

يقـول  . النفوس وتربيها على السلوكيات الراشدة اليت تتسم باللني والرفـق واالتـزان           

فـإن خلَّـى    , الشر كامن يف النفس وهو يوجب سيئات األعمـال        : "ابن القيم اجلوزية  

وإن , اهللا بني العبد وبني نفسه هلك بني شرها وما تقتضـيه مـن سـيئات األعمـال                

 .)٢(" وفقه وأعانه جنا من ذلك كله

 : األمر باملعروف والنهي عن املنكر- ٢

مهم يف هتذيب السلوك وجعله موافقاً      يقوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر بدور        

, حيث إنه يؤدي إىل وجود احلياء العـام وتدعيمـه         , للقيم السامية اليت جاء هبا اإلسالم     

 .وللحياء العام دور قوى يردع الفرد عن االستهتار والتحدي والتردي واالحنراف

 : املسجد وأثره يف الوقاية من العنف- ٣

حيـاة  : ها املسلم كل ما يعوزه من مبادئ احلياة       املسجد هو املدرسة اليت يتعلم في     

, فال خيلط احلرام باحلالل   , وحياة السوق , وال حبق اهللا عليهم   , فال يتهاون حبق أهله   , البيت

واملساجد تسـاعد علـى   , وال من ماله دوالً, فال يتخذ من عباد اهللا خوال     , وحياة احلكم 

                                           
 .١٩١ص, ٢ط. دار الفكر العريب: القاهرة. نظام اإلسالم العقيدة والعبادة). ١٤٠١(حممد ,  املبارك)١(
 .٢٢٦ص. مكتبة املتنيب: القاهرة. الروح). ت. د(ابن القيم ,  اجلوزية)٢(
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وفساد العمل مـن    , الح الصالة وصالح العمل من ص   , التدين فهي مكان إلقامة الصالة    

 .ومن فساد السلوك أن يتسم بالغلظة والعنف, فساد السلوك, ومن فساد العمل, فسادها

 : حتقيق التكافل االجتماعي- ٤

لقد رسم اإلسالم للمجتمع املسلم صورة رائعة تتجلى يف احلـديث الـذي رواه              

مثل : "قال رسول اهللا : اإلمام مسلم عن النعمان بن بشري ـ رضي اهللا عنهما ـ قال  

مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لــه          , املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم    

 .)١("سائر اجلسد بالسهر واحلمى

والتكافل االجتماعي مبا حيويه من معطيات عملية ومعنوية قادر على أن حيقق أمل             

إذا ما مت تطبيق ذلك النظـام       , اجملتمعات اإلنسانية يف التصدي لكل السلوكيات املنحرفة      

, فالتكافل االجتماعي لــه جانبـان     , بصورته املثالية اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية      

, فأما اجلانب املعنوي فهو أن يشعر اإلنسان بأخيه اإلنسان        , واآلخر مادي , أحدمها معنوي 

حـىت تصـبح    وتقوية الروابط بني الفرد واجلماعـة       , وبتحقيق التالحم والتجانس بينهما   

ليتعاون اجلميع يف حتمل املسؤولية ويف حتقيق       , متماثلة يف كل جانب متشاهبة يف كل اجتاه       

 .)٢(اخلري ورفع الشر 

فإن فـرص  , وإذا شعر اإلنسان بأخيه اإلنسان وإذا حتقق التكافل يف جانبه املعنوي        

 .فة يف اجملتمعوبالتايل تقل السلوكيات العني, ظهور اإلصابات واالضطرابات النفسية ستقل

وكل من تعرض   , وأما التكافل املادي فيشمل كل من انقطعت هبم أسباب العيش         

وهذا التكافل يقـوي   , لنكبة أو ضائقة تستدعي مد يد العون والرعاية لـه والتضامن معه          

وبالتايل يؤدي إىل اجتثاث جذور الشر من       , ويزرع احلب يف صدور األفراد    , روح األخوة 
                                           

باب تراحم املؤمنني ,  يف كتاب الرب والصلة واآلداب,ومسلم, باب رمحة الناس والبهائم, يف كتاب األدب,  صحيح البخاري)١(
 ).٢٥٨٦(رقم , وتعاطفهم وتعاضدهم

, اجمللة العربية للدفاع االجتماعي. التكافل االجتماعي يف اإلسالم ودوره يف محاية املال العام واخلاص). ١٩٨٥(عبداجمليد ,  مطلوب)٢(
 .٢٦٩ص, الرباط, )٢٠, ١٩(العددان 
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وكل ذلك لـه آثاره املؤكدة يف منع السلوكيات العنيفة يف اجملتمع           , عةداخل أفراد اجلما  

 .أو التقليل منها

 :فإن هناك إجراءات وقائية ينبغي اختاذها ويتمثل أمهها يف, وباإلضافة إىل ماسبق

 : دور األسرة- ١

وذلك بالعمل  , األسرة هي نقطة البداية اليت تتركز فيها التدابري الوقائية ضد العنف          

فعلى الرغم من معاناة بعض     , وهتيئة اجلو املناسب لتنشئة أسرية صحيحة     , ى استقرارها عل

إال , وغري ذلك من املصاعب والظروف, األطفال من الفقر والقدوة السيئة وانقطاع التعليم      

ومن , وبينهما وبينهم , وجيمع بني الوالدين  , ما دام احلب يسود األسرة    , أم ال ينحرفون  

فري االستقرار الوجداين للطفل يف أسرته هو توفري حلصـانة معينـة مـن              هنا يبدو أن تو   

 .)١(االحنراف والعنف 

, وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية وراعت بشكل خاص احلث على اختيار الزوجني          

ومن , وإحاطة األطفال بكل األساليب اليت تنمي قواهم اجلسدية والنفسية والعقلية واخللقية          

 : اإلسالمية مجلة من احلقوق للطفل من أمههاهنا فقد قررت الشريعة

 ٢(وهو حق يترتب عليه حقوق تربوية مسبقة يف تكوين الطفل منها: حق الرعاية(: 

             أن الطفل يأيت من الناحية االفتراضية من مدخالت وراثية اختارها الزوج والزوجة

 .مبحض إرادهتما مسبقاً

        نها احتماالت عالية من األمـراض      يلزم االبتعاد عن اخلصائص الوراثية اليت تنتج ع

 .ذات الطابع الوراثي

                                           
 .١٧٥ص. دار املعارف: مصر. مقدمة يف دراسة السلوك اإلجرامي). ١٩٦٢(مد أمحد حم,  خليفة)١(
حبث مقدم ملؤمتر حقوق . احلقوق التربوية والتعليمية للطفل يف إطار مبادئ الشريعة اإلسالمية). ١٩٨٨(حممد حممود ,  اخلوالده)٢(

 .١٦ـ ١٥ص, م١٩٨٨, يوليو١٥ـ ١٤, جامعة اإلسكندرية, كلية احلقوق, الطفل
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                 جيب على األم أن متتنع أثناء احلمل عن تعاطي أي مواد أو التعرض ملؤثرات مـن

 . شأا اإلضرار بالطفل

              تأمني وسط ومناخ اجتماعي مستقر يتسم باملودة والسكينة لكي ينشأ الطفـل يف

ذلك أن االيـار    ,  متوازنة جو صحي عاطفي يعاون على تنمية شخصيته بصورة       

 .)١(العاطفي يف األسرة يؤدي إىل نشوء الشخصية العدوانية 

  فالتربية البدنية هتدف إىل تقوية جسم الطفل      , وهلذا احلق أطر متعددة   : حق التربية ,

, والتربية الروحية هتدف إىل ربط الطفل بفكرة التوحيد وتنمية روح اإلميان لديـه            

نفعالية هتدف إىل ضبط السلوك وااللتزام بقيم الرمحة والرفق         والتربية الوجدانية واال  

, والتربية االجتماعية هتدف إىل تشكيل الـذات االجتماعيـة        , والتسامح وغريها 

حبيث تـؤدي   , وهبذا تلعب التربية دوراً مهماً يف حياة الطفل       , والتكيف مع الواقع  

 .التربية اخلاطئة إىل السلوكيات املنحرفة والعنيفة

 بإشاعة جو من احلب والوئام داخل األسرة ويف العالقـات          , ة النظام األسري  رعاي

 .)٢(ففي ذلك حصانة من االحنراف والعنف, داخلها

فإن اتباع أساليب تنشئة صحيحة تؤدي بدورها إىل محاية         , وباإلضافة إىل ما سبق   

 .الطفل من السلوكيات املنحرفة

م العبادة واألخالق الفاضـلة منـذ       إن تنشئة احلدث على العقيدة الصحيحة والتزا      

فهـم  , فعلى اآلباء واألمهات مسئولية كبرية    , الصغر متثل حصناً له من الوقوع يف العنف       

مسؤولون عن تأديب األوالد منذ الصغر وتربيتهم على الصـدق واألمانـة واالسـتقامة              

 .والعنفاليت تباعد بني الفرد , والرفق واللني والرمحة واألخالق الفاضلة, واإليثار

 
                                           

 .٣٤١ـ ٣٢٤مرجع سابق ص. احنراف األحداث. منري, طه؛ والعصرة,  أبوا خلري)١(
 .١٧٥ص. مرجع سابق. مقدمة يف دراسة السلوك اإلجرامي. أمحد حممد,  خليفة)٢(
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 : دور املدرسة- ٢

حـىت تـؤدي    , للمدرسة دور مؤثر يف وقاية الفرد مـن السـلوكيات العنيفـة           

ينبغي أن يكون التربية والتعليم نـابعني مـن الواقـع ومـن قـيم               , املدرسة هذا الدور  

وأن , وأن يتما يف إطار من التعاون والتكامـل بـني أفـراد اجملتمـع             , واجتاهات اجملتمع 

وأن تراعـي   , فل وتعليمه مستمدين على مبدأي التكامـل والشـمولية        تكون تربية الط  

العملية التعليمية األهداف االنفعالية واليت تتمثل يف تنميـة وتـدعيم القـيم األخالقيـة               

وتعويـد الطفـل    , والدينية والروحية وغرس مبادئ اإليثار والثقة بالنفس لدى املـتعلم         

 .رام اآلخرينعلى حتمل املسؤولية وغرس روح التسامح واحت

ويلعب املدرسون واالختصاصيون االجتماعيون وغريهم دوراً مهمـاً يف وقايـة           

ويكون املعلم صاحلاً ملمارسة دوره إذا كانت مؤهالته تنطوي علـى           , املتعلمني من العنف  

ومظاهر منو الشخصية   , إملام كاف بسيكولوجية الطفل واختالف النَّـزعات الفردية لديه       

 واحلاالت النفسية غري العادية وذلك كله بالقدر الذي يتيح للمعلم أن            ووسائل هذا النمو  

 .)١(يكشف أية مشكلة متعلقة بالشخصية يف الوقت املناسب 

وإذا كانت اإلدارة املدرسـية قـد اجتهـت يف العصـر احلـديث إىل حتقيـق                 

 فـإن , التنمية اجلسمية والعاطفية والروحية والسلوكية واالجتماعية وغريهـا للطالـب         

وهـو املسـؤول األول عـن       , مدير املدرسة هو الرئيس املباشر جلميع العـاملني هبـا         

وبالتايل فإن عليه متابعـة حتقـق الوظـائف املهمـة للمدرسـة       , بلوغ املدرسة أهدافها  

, واليت تتمثل يف حتقيق التربية اإلسـالمية بأسسـها الفكريـة والعقائديـة والتشـريعية              

,  وتوحيـده واخلضـوع ألوامـره وشـريعته        وعلى رأس تلك األهـداف عبـادة اهللا       

 .)٢(واحملافظة على فطرته من أن تتبدل , وتنمية مواهب الطالب
                                           

 .٤٩٠مرجع سابق ص. احنراف األحداث. منري, طه؛ والعصرة,  أبو اخلري)١(
 .١٤٨ص. دار الفكر: بريوت. ميةأصول التربية اإلسال). ١٩٨٣(عبدالرمحن ,  النحالوي)٢(



 دية للعنف لدى طالب المرحلة الثانويةالعوامل االجتماعية المؤ

-٨٥-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

وملدير املدرسة دور إرشادي يتمثل يف برنامج التوجيه واإلرشاد واإلشراف علـى            

, واإلشراف العام على مجيع خدمات التوجيه واإلرشـاد وقيـادة فريقـه           , إعداد خطته 

راءات عملية اإلرشاد واالتصال مع املؤسسات التربويـة واملهنيـة          واالشتراك يف بعض إج   

 .)١(وغريها يف اجملتمع مبا يفيد برنامج التوجيه واإلرشاد 

فاملـدرس  , وللمدرس دور مهم يف وقاية الطـالب مـن االحنـراف والعنـف            

يـؤدي إىل ظهـور كـثري مـن         , الذي يتسم سلوكه وشخصيته بالتسلط والسـيطرة      

ويرجـع خطـورة دور     , ية النامجة عن الكبـت عنـد التالميـذ        االضطرابات السلوك 

فهـو بـديل األب وهـو رئـيس ومشـرف وموجـه             , املعلم إىل أنه يقوم بعدة أدوار     

لذلك فإنه حىت يـنجح يف أداء مهمتـه وجينـب الطـالب الوقـوع يف                , وخبري وعامل 

لديـه  وأن يكـون    , السلوكيات العنيفة ينبغي أن ميثل هلؤالء الطالب القـدوة احلسـنة          

وأن يكون مؤمنـاً بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله            , احلد األدىن من الصحة النفسية    

وأن يكـون لديـه القـدرة علـى تكـون           , واليوم اآلخر والقضاء والقدر خريه وشره     

ولديه القـدرة علـى ممارسـة دور اجتمـاعي إجيـايب            , عالقات مرضية مع اآلخرين   

وأن يكون لديـه القـدرة علـى        , فسيةداخل اجلماعة وأال يكون مصاباً باضطرابات ن      

 :)٢(التكيف مع اآلخرين

وللمرشد الطاليب كذلك دور هام يف وقاية الطالب من االحنرافـات السـلوكية             

 .)٣(واالجتماعية من خالل املمارسة املهنية للعمليات الرئيسة يف اإلرشاد والتوجيه

يث يضع حاجزاً بـني     حب, وصاحلاً, أمَّا اجلو املدرسي العام فيجب أن يكون مهيئاً       

 :)٤(وحىت يتحقق ذلك ينبغي , الطالب والعنف

                                           
 .٤٨ -٤٧ص. مرجع سابق. دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعودية. حممد الصاحل,  العريين)١(
 .٧٨ص.  الشروقدار, دراسة يف اجتماعيات التربية اإلسالمية. التنظيم املدرسي والتحديث التربوي). ١٤٠٦(نبيل ,  السمالوطي)٢(
مدى مشاركة أولياء األمور مع املرشد الطاليب يف احلد من املشكالت االجتماعية ). ١٤١٨( اهلاجري، فيصل حممد سعود )٣(

 .٦١والسلوكية بني الطالب، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرياض، ص
 .٢٣٣ـ ٢٣٢ص. مرجع سابق.  اجلنائيدراسات يف علم االجتماع. إبراهيم عبدالرمحن,  الطخيس)٤(
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             أن توفر يف املدارس خدمات اجتماعية ونفسية للكشف عن السلوك املنحـرف

 .لدى الطالب وعالجه يف وقت مبكر

 أن تضع املدرسة برناجماً دراسياً مرناً يتالءم مع مستوى الطلبة العقلي. 

 حتذىأن يكون املدرسون مؤهلني وأمثلة ُت. 

      ًحبيث يكون باإلمكان للمدرس القيـام      , أن يكون عدد املدرسني كافياً ومناسبا

باإلشراف مباشرة على سري دراسة الطالب وسلوكه واالعتناء باحتياجات الطالب          

 .الفردية عناية خاصة

 أن تقوم املدرسة مبعاجلة مشكلة الصراع الثقايف معاجلة تربوية. 

 :ة سواء داخل املدرسة أو خارجها االرتباط بالرفقة الصاحل- ٣

, والرفيق الصاحل كحامـل املسـك     , والفرد يتأثر مبن خيالل   , فللرفيق أثره الواضح  

فعن أيب موسـى ـ   ,  باختيار الرفيق الصاحلوقد أوصى , والرفيق السوء كنا فخ اخلري

ك مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املس: "رضي اهللا عنه ـ قال رسول اهللا  

, وإما أن جتد منه رحياً طيبة     , وإما أن تبتاع منه   , فحامل املسك إما أن حيذيك    , ونافخ الكري 

 .)١("وإما أن جتد منه رحياً خبيثة, ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك

فقد سبق بيـان أن رفقـة السـوء مـن           , لذلك ينبغي االرتباط بالرفقة الصاحلة    

إن يف االرتبـاط بالرفقـة الصـاحلة قضـاء علـى            وبالتايل ف , العوامل املؤدية إىل العنف   

 .أحد العوامل املؤدية إىل العنف

 : وسائل اإلعالم ودورها يف الوقاية من العنف- ٤

وتـؤدي إىل نشـر     , فهي ميكن أن تضر اجملتمع    , وسائل اإلعالم سالح ذو حدين    

ن أن يكون    وميك -وعلى حنو ما سبق بيانه      ,  كما هو الواقع اآلن    -السلوكيات العنيفة فيه    

هلا دور إجيايب يف الوقاية من السلوكيات العنيفة ويكون ذلك من خالل بـث األعمـال                

                                           
 ).٥٥٣٤(حديث رقم . حممد بن إمساعيل,  صحيح البخاري)١(
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, اهلادفة املدروسة اليت تنشر ومتكن للقيم اإلسالمية الرفيعة ومتثلها يف سلوكيات األفـراد            

 ونشر املعلومات املتنوعة الالزمة إلشباع احلاجات النفسية كاحلاجة إىل املعلومات والترفيه          

 .ودعم االجتاهات النفسية والسلوكية املرغوبة

وجيب أن تقوم الربامج واألعمـال اإلعالميـة علـى خطـط تنسـجم مـع                

وتنسـجم مـع اجتاهـات اجملتمعـات        , أهداف التنمية اجملتمعيـة مبعناهـا الشـامل       

وتنشـر  , وحبيث تدعم هذه االجتاهات والقـيم اإلسـالمية الرفيعـة         , اإلسالمية وقيمها 

وغريهـا مـن القـيم      , واللـني , والرفـق , المية السامية كخلق اإليثـار    األخالق اإلس 

 .واألخالقيات والسلوكيات اليت تباعد بني أفراد اجملتمع والعنف

كما ميكن أن تقوم وسائل اإلعالم ببـث األعمـال اهلادفـة إىل التـنفري مـن                 

واآلثـار اخلطـرية الـيت تترتـب عليـه سـواء            , وطرق عالجه ,وبيان أسبابه , العنف

 .النسبة للفرد أو اجملتمعب

أن هنـاك دوراً مهمـاً للعالقـات العامـة يف األجهـزة             ) عبـداحملمود (ويرى  

, األمنية لالستفادة من وسـائل اإلعـالم وتوصـيل الرسـالة األمنيـة إىل املـواطنني               

وهنـاك طـرق عـدة للوصـول        , واستطالع آرائهم يف القضايا واملشكالت املختلفـة      

 :)١(للرأي العام منها 

 وذلك عن طريق عقد اجتماعـات ونـدوات وحماضـرات يف           : رق املباشرة الط

 .أماكن عامة
   واملسـموعة , عن طريق وسائل اإلعالم املرئية املسـموعة      : الطرق غري املباشرة ,

, وهناك بالطبع مجهور لكل وسـيلة     , وأيضاً الشبكة العاملية للمعلومات   , واملقروءة

, لعائلة ويشاهدها كل أفراد العائلـة     ويضحي التلفاز أكثر وسيلة إعالم ملتصقة با      

وميكن استغالل هذه الوسيلة اإلعالمية يف بث الرسالة اإلعالمية اخلاصة مبكافحـة            

 .جرائم العنف
                                           

 .٢٣٤ـ ٢٣٣ص. مرجع سابق: الرياض. جرائم العنف وأساليب مواجهتها يف الدول العربية). ١٤٢٥(عباس أبوشامة ,  عبداحملمود)١(
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إن الدور املطلوب إعالمياً ملواجهة العنف بكل أمناطه يقتضي التنسيق الكامل بني            

, ني وسـائل األعـالم  سلطات مكافحة جرائم العنف من األجهزة األمينة واالجتماعية وب        

وذلـك  , فيما خيتص مبا يبث من برامج مرتبطة بـالعنف        , وذلك هبدف التخطيط السليم   

وذلك بغرض توجيـه    , لالنطالق حنو التوجيه السليم للربامج اإلعالمية اليت تعكس العنف        

 كما ينبغي بث الربامج اهلادفة إىل تعميق الوعي األمين        , هذه الربامج التوجيه السليم اهلادف    

وبذلك ميكن أن خيلق هذا التوجه من       , وترسيخ القناعة بأمهية التصدي للعنف    , للمواطنني

 .املواطنني قوة فاعلة مساعدة يف احلملة للتصدي للعنف

 : تعزيز األمن الفكري- ٥

, أن تعزيز األمن الفكري لدى أفراد اجملتمع يعد وسيلة مهمة للتصـدي للعنـف             

 .وكافة مظاهر السلوك املنحرف

د املدرسة املدخل األول لتنفيذ مجلة من الربامج اهلادفة إىل حتصني عقول األفراد        وتع

لذلك فقد شـرعت اإلدارة العامـة   , من االحنرافات الفكرية اليت تقود إىل العنف واجلرمية   

للتربية والتعليم مبنطقة الرياض يف إعداد مشروع تربوي لتعزيز األمـن الفكـري لـدى               

وذلك انطالقاً من السياسة التعليمية الـيت       , لتعليمية قبل اجلامعة  الطالب يف كل املراحل ا    

وعلى تربيـة   , تنتهجها اململكة واليت تقوم على احترام احلقوق العامة اليت كفلها اإلسالم          

وتتصدى ملا ينتج عن االحنرافات الفكرية      , تقدر أمهية األمن الفكري   , املواطن تربية صاحلة  

 .واإلفساد يف األرضمن االنزالق يف دائرة العنف 

 :)١(ويتوقف حتقيق األمن الفكري على جمموعة من احملددات واملوجهات هي

 إبراز دور العقيدة يف احلفاظ على الوطن وأمنه. 
 إبراز قيمة املسؤولية الفردية يف حتقيق األمن بشكل دائم يف البيئة املدرسية. 
 غراءإبراز الوسطية واالعتدال اليت تتسم هبما شريعة اهللا ال. 

                                           
. تعزيز األمن الفكري بني الطالب والطالبات اململكة العربية السعودية). ١٤٢٥( اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض )١(

 .٣ـ ٢ص, اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض. وزارة التربية والتعليم
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            تعزيز السلوك األمين وحث الطالب للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته وتوعيتهم

 .بأمهية األمن للفرد واجلماعة
 إعداد برامج هادفة توعوية وتثقيفية لتقومي السلوكيات اخلاطئة املخلة باألمن. 
 غرس قيم احلب واإلخالص والرفق واإليثار لدى الطالب. 
    ة املشبوهة واملنشورات املغرضة وعدم املشـاركة يف        التحذير من املصادر اإلعالمي

 .نشرها أو تداوهلا
 إشاعة روح األلفة واحملبة والتعاون يف اجملتمع املدرسي. 
         وأن اجملتمـع واحـد     , ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية القائمة على راية التوحيـد

 وال جيوز الدخول يف شيع أو عنصريات تفرق الكلمـة ومتـزق           , والوالية واحدة 

 .الوحدة وتبعثر الصف
 :)١(ومن الربامج واملناشط لتنفيذ هذا املشروع ما يلي

 إعداد نشرات ومطويات تتضمن فتاوى العلماء يف كل ما يستجد من أحداث. 
 قيام املتخصصني بزيارات ميدانية للمدارس للتوعية اجلماعية والفردية. 
 ى اجلماعةتوجيه املعلمني لتوظيف املنهج الدراسي يف عدم اخلروج عل. 
             تكثيف احملاضرات ملناقشة املسائل العلمية اليت ختفى على كثري من الشباب كإنكار

 .وبيان مقاصد الشريعة, واملوازنة بني املصاحل واملفاسد, املنكر
               إقامة املعارض اليت تؤكد على أمهية األمن واحملافظة عليه بالتنسيق مـع اجلهـات

 .األمنية املختصة
   عن دور الطالب يف احملافظة على األمن والتصـدي لكـل            إجراء حبوث وأوراق 

 .مظاهر العنف
 إصدار مطويات للتعريف بأخطار االحنراف الفكري وأضراره. 

                                           
 .٧ـ ٤ص,  املرجع السابق)١(
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             إقامة دورات تدريبية للمعلمني والطالب هتدف إىل إكساب هؤالء أصول التعـبري

وآداب احلوار الذي جيب أن يقوم على اجملادلة بـاليت هـي أحسـن              , عن الرأي 

 .دعوة باحلكمة واملوعظة احلسنةوال
ينبغي إقامة الربامج الصيفية اهلادفة إىل شغل وقت فـراغ          , وباإلضافة إىل ما سبق   

, واستقامة واعتدال يف الـتفكري    , ويكسبهم قوة يف اجلسد   , الشباب مبا يعود عليهم بالنفع    

الصـحية  وحيقق التكامل يف بناء الشخصية من النـواحي         , وينمي لديهم امللكات الفكرية   

 .والنفسية وغريها

 : أسلوب الوقاية املوقفية- ٦

ويقصد به التوجه حنو عمل عنفي حمدد للقضاء عليه أو السيطرة عليه والتخفيـف              

 .من ضرره على اجملتمع احمليط

الوقاية من  "يف كتابه   ) طالب(ومن األمثلة على تطبيق هذا األسلوب واليت ذكرها         

 : ما يلي)١(" اجلرمية

  عالج مشكلة العنف الطاليب خارج املدرسة كان من بني اإلجـراءات           : ولاملثال األ

 :اليت اختذهتا احلكومة اهلولندية ملعاجلة العنف يف اجملتمع املدرسي ما يلي
تكثيف عناصر الشرطة يف أماكن جتمع الثانويات وقد أدى هذا اإلجراء إىل آثار              

ومـديري املـدراس    عكسية؛ لذلك مت االجتماع والتنسيق بني رجال الشرطة         

 :وممثلي البلديات ومت وضع البنود اليت تسهم يف حل املشكلة ومنها

 .حصر أمساء املشاغبني والتعامل معهم حبزم -
 .تطبيق العقوبات على املنحرفني -
 .إغالق بعض احملالت أثناء خروج الطالب لالستراحة -
 .دراسة أسباب تزايد العنف املدرسي -

                                           
.١٢٢ـ ١١٠ص. مرجع سابق. الوقاية من اجلرمية. أحسن,  طالب)١(



 دية للعنف لدى طالب المرحلة الثانويةالعوامل االجتماعية المؤ

-٩١-
دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض

وث اخلاصة بالعنف للتعرف علـى دوافعـه        حث اجلهات املعنية بتمويل البح     -

 .وأسبابه لدى الطالب
  وهو قيام مجعية األطباء اجلزائريني باملسامهة يف العمل الوقائي         : املثال الثاين

 .من طريق مساعدة املعرضني لالحنراف حلل مشكالهتم ميدانياً
 حتسني احمليط السكين: املثال الثالث. 

) شوومكاي(ولوجية األمريكية على يد كل من       منذ إن نشأت املدرسة البيئية اإليك     

وحتديداً يف املـدن    , يف األربعينات واملتعلقة بالتوزيع اجلغرايف للجرمية يف الوسط احلضري        

اتضح من الدراسات امليدانية اليت أجراها رواد هذه املدرسة أن بعـض            , الكربى األمريكية 

من غريها من املناطق األخـرى      املناطق يف الوسط احلضري تتسم مبعدالت إجرامية أعلى         

وبعد عمل دراسة لتحديـد احتياجـات تلـك         , داخل النسيج العمراين احلضري الواحد    

 :مت التوصل لعدد من اإلجراءات اليت حتد من اجلرمية والعنف يف هذه املناطق منها, املناطق

     وحل كثري من املشكالت اليت يعـاين منـها  , اختاذ تدابري لتحسني وضع هذه املناطق 

 .سكان هذه املناطق
              إنشاء أماكن ومؤسسات لشغل وقت فراغ شباب وناشئة هذه املناطق مبا يصـرفهم

 .عن التفكري يف أمور اجلرمية والعنف
              تشكيل جمالس أحياء بالتعاون مع األجهزة األمنية واملربني وأولياء أمور املـراهقني يف

 .هذه املناطق
 أن معدالت اجلرمية والعنـف قـد   وقد اتضح بعد مدة من تطبيق تلك اإلجراءات   

 .اخنفضت يف هذه املناطق

 .وهذه التجارب ميكن االستفادة منها يف معاجلة قضايا العنف



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٢-

 

 

א  א

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 

 ةـــــمــنــهــج الــــدراســـــ:  أوًال     
 ةـــــــــــدراســــــحــــدود ال: ثـانـيــًا  
 ةـــــمجــتـمــع الــــدراســـــ: ثـالـثــًا  
 ةــــــعــيــنـــة الــــدراســـــ: رابـعــًا  
 ةـــــــأداة الــــــدراســـــــــــ: خامسًا  
 ةـــإجراءات تطبيـق الدراسـ: سادسًا  
 أساليب المعالجة اإلحصائية: سابـعـًا  

 

 
  
 
 
 

   
 

 
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٣-

 الـفـصـل الثـالـث
 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
 

 كما ، ويبني جمتمع وعينة الدراسة،يتناول هذا الفصل منهج الدراسة، وحدودها 

 ويوضح ،تباعها للتحقق من صدقها وثباهتاايتطرق لبناء أداة الدراسة واإلجراءات اليت مت 

ب املعاجلة اإلحصائية اليت مت استخدامها يف معاجلة كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، وأسالي

 .بيانات الدراسة
 

 منهج الدراسة : أوالً

انطالقاً من طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إليها، للتعرف على العوامل  

 وبناًء على التساؤالت اليت سعت ,االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية

 عنها، استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي، والذي ُيعد أحد أمناط الدراسة لإلجابة

الدراسات املسحية اليت تنتمي إىل الدراسات الوصفية، لكون هذا املنهج يقوم بوصف 

 . "باملنهج الوصفي التحليلي"الظاهرة يف وضعها الراهن وحتليلها، وُيعرف هذا املنهج 

الب املرحلة الثانوية، واإلدارة املدرسية  طآراءولذا فمنهج الدراسة يصف وحيلل  

العوامل حول ، واملعلمني، واملرشدين الطالبيني مبدارس شرق الرياض )، ووكالءديرينم(

 .االجتماعية وراء العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية
 

 حدود الدراسة: ثانياً

مانيـة  ُحددت هذه الدراسة بعـدد مـن احملـددات البشـرية واملكانيـة والز              

 :واملوضوعية اآلتية
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٤-

 
 :  احلدود البـشــريـة١-٢

، ئهاووكالاملدارس  يري، ومد)بنني(اقتصرت الدراسة على طالب املرحلة الثانوية  

 .مدرسة) ٢٤( وعددها مدارس شرق الرياضواملعلمني، واملرشدين الطالبيني يف 
 

 :  احلدود املكـانـيــة٢-٢

وية التابعة ملركز اإلشراف التربوي بشرق تركزت الدراسة على املدارس الثان 

 .الرياض يف اململكة العربية السعودية
 

 :  احلدود الزمـانـيـة٣-٢

                 الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الفترة الزمنية، الدراسة تعاجل  

 ).هـ١٤٢٦ -هـ ١٤٢٥(
 

 :  احلدود املوضوعيـة٤-٢

امل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة العواحنصرت الدراسة يف تناول  

، والوكالء، يرين من خالل التعرف على وجهة نظر طالب املرحلة الثانوية، واملدالثانوية

 يف األمناط السائدة يف العنف واملعلمني، واملرشدين الطالبيني مبدارس شرق الرياض

ادي لألسرة، ومجاعة الرفاق، املدرسي، ودور كل من التنشئة األسرية، واملستوى االقتص

والوضع االجتماعي لألسرة، واملستوى التعليمي لألسرة، والبيئة املدرسية يف العنف 

 .املدرسي
 

 جمتمع الدراسة : ثالثاً

، يرينمد(طالب املرحلة الثانوية، واإلدارة املدرسية يتكون جمتمع الدراسة من  

مدرسة، ) ٢٤(وعددها س شرق الرياض ، واملعلمني، واملرشدين الطالبيني مبدار)ووكالء



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٥-

) ٥١٠(وكيالً و) ٣١(مديراً و) ١٤( واًٍطالب) ٧٩٢٥(مدرسة حكومية هبا ) ١٤(منها 

    ينمدير) ١٠( واًٍطالب) ٢٥٥٧(مدارس أهلية هبا ) ١٠(مرشداً طالبياً، و) ١٩( ولمنيمع

       سة وقد بلغ عدد جمتمع الدرا. مرشدي طاليب) ١٠( ومعلٍم) ٢٦٨( والءوك) ١٠(و

) ٤١(و مديراً) ٢٤( واًطالب) ١٠٤٨٢(فرداً عند تطبيق الدراسة ميدانياً، منهم ) ١١٣٥٤(

 .مرشداً طالبياً) ٢٩( واًمعلم) ٧٧٨(وكيالً و
 

 عينة الدراسة : رابعاً

من طالب املرحلة الثانوية ) ٪٥(قام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة  

، وباختيار مدير ووكيل ومعلم ومرشد اًفرد) ٥٤٤(عددهم  شرق الرياض وجبميع مدارس

 .فرداً) ٩٦(طاليب واحد من كل مدرسة وعددهم 

ن الباحث بعد تطبيق االستبانة على أفراد العينة اليت مت اختيارها من الطالب، متكَّو 

استبانة موزعة مما ميثل ) ٥٤٤(استبانة مكتملة البيانات من أصل ) ٥٠٣(من استعادة 

وبعد تطبيق استمارة املقابلة . من إمجايل االستبانات اليت مت توزيعها) ٪٩٢,٤٦(نسبة 

     استمارة مكتملة البيانات من أصل ) ٨٣(الشخصية، متكن الباحث من احلصول على 

 وتلك ،من إمجايل استمارات املقابلة الشخصية) ٪٨٦,٤٦(استمارة مما ميثل نسبة ) ٩٦(

 . يف هذه الدراسةالعينة هي اليت ختضع للتحليل
 

 أداة الدراسة : خامساً
 

 : بناء أداة الدراسة١-٥

طالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع بعد اال 

الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة موجهة للطالب، وقام أيضاً بتصميم استمارة مقابلة 



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٦-

رشدين الطالبيني، للتعرف على آرائهم  والوكالء واملعلمني وامليرينشخصية موجهة للمد

 .حنو العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية

ومن خالل االستبانة واستمارة املقابلة الشخصية مت مجع بيانات الدارسة الالزمة  

 :وقد اشتملت االستبانة على ما يأيت. لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافها

 :متغريات أولـــيــــةأ -١-٥

ومشلت البيانات األولية "  منفصلة-متغريات امسية وترتيبية "وهي متغريات مستقلة  

العمر، السنة الدراسية، عدد : مثل) الدميوجرافية أو الشخصية واالجتماعية واالقتصادية(

لة التعليمية أفراد األسرة، الترتيب بني اإلخوة واألخوات، احلالة التعليمية للوالد، احلا

للوالدة، احلالة االجتماعية احلالية للوالدين، املستوى االقتصادي حلي السكن، نوع 

 .السكن، ملكية السكن، مهنة الوالد، مهنة الوالدة، الدخل الشهري لألسرة

 : األساسيةالدراسةمتغريات ب -١-٥

ة وتكونت ومشلت البيانات األساسي"  متصلة-متغريات فترية "وهي متغريات تابعة  

 :عبارة موزعة على سبعة حماور كما يلي) ٧٥(من 

 األمناط السائدة يف العنف املدرسي: احملـور األول

 .عبارة أُعدت لقياس اآلراء جتاه ذلك احملور) ١٥(    يتكون مقياس هذا املتغري من 

 دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي: احملور الثـاين

 .عبارات أُعدت لقياس اآلراء حول هذا احملور) ١٠(غري من يتألف مقياس ذلك املت    

 دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي: احملور الثالث

 .عبارات أُعدت لقياس اآلراء إزاء ذلك احملور) ١٠(يتكون مقياس هذا املتغري من     

 دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي: احملور الرابع

 .عبارات أُعدت لقياس اآلراء حنو هذا احملور) ١٠(اس ذلك املتغري من يتألف مقي    



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٧-

 دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي: احملور اخلامس

عبارات أُعدت لقياس اآلراء حيال ذلك ) ١٠(يتكون مقياس هذا املتغري من     

 .احملور

 ملدرسيدور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف ا: احملور السادس

 .عبارات أُعدت لقياس اآلراء عن هذا احملور) ١٠(يتألف مقياس ذلك املتغري من     

 دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي: احملور السابع

 .عبارات أُعدت لقياس اآلراء جتاه ذلك احملور) ١٠(يتكون مقياس هذا املتغري من     

 .من الطالب لعالج العنف املدرسيباإلضافة إىل مقترحات أفراد عينة الدراسة  

 

) Closed Questionnaire(وقد تبىن الباحث يف إعداده لالستبانة الشكل املغلق  

" Likert) "ليكرت(وقد مت استخدام مقياس . الذي حيدد اإلجابات احملتملة لكل سؤال

اسة للتدرج اخلماسي إلجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب على عبارات متغريات الدر

عن ) ٥(، حيث يعرب الرقم )دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً (:مثل" احملاور"األساسية 

 وطُلب من املبحوثني ،)أبداً(عن أقـل درجة ) ١(، بينما يعرب الرقم )دائماً(أعلى درجة 

 .حتديد آرائهم خالل املقياس املستخدم
 

 سؤاالً مفتوحاً تتعلق مبوضوع )١٤(وقد اشتملت استمارة املقابلة الشخصية على  

 .الدراسة عن العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية
 

 ):االستبانة( صدق أداة الدراسة ٢-٥
 

 :لالستبانة) صدق احملكمني( الصدق الظاهري :أ-٢-٥



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٨-

 يف صورهتا األولية على جمموعة من) االستبانة(قام الباحث بعرض أداة الدراسة  

احملكمني من ذوي العلم واخلربة واملعرفة يف جماالت البحث العلمي ومن املسؤولني املؤهلني 

 .للحكم عليها
 

وطلب الباحث من احملكمني إبداء الرأي يف مدى وضوح عبارات أداة الدراسة  

ومدى انتمائها للمحور الذي تنتمي إليه ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت ) االستبانة(

ى كفاية العبارات لتغطية كل حمور من حماور متغريات الدراسة األساسية، ألجله، ومد

 .وكذلك حذف أو إضافة أو تعديل أي عبارة من العبارات

ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت اليت  

 سواء بتعديل ،)نةاالستبا(اتفق عليها أكثر من ثالثة أرباع احملكمني على أداة الدراسة 

أو إضافة حتديد مواضع االلتباس والضعف فيها الصياغة أو حذف بعض العبارات بعد 

 .عبارات جديدة
 

 : الصدق البنائي لالستبانة:ب-٢-٥

وبعد التأكد من الصدق الظاهري ) االستبانة( الدراسة تصميم أداةقام الباحث بعد  

باملرحلة الثانوية طالباً ) ٥٥(شوائية قوامها هلا باختيار جمموعة صغرية كعينة استطالعية ع

 من جمتمع الدراسة، ومت توزيع االسـتبانات على تلك اجملموعة مدارس شرق الرياضيف 

هبدف أن تكون االستبانة أقرب إىل الدقة والوضوح، ومت إخبارهم هبدف اختبارها 

سئلة حول وتطبيقها عليهم وضرورة التعليق على األسئلة وتشجيعهم على طرح األ

الفقرات الغامضة أو اليت يصعب اإلجابة عليها، للتأكد من الصدق البنائي ألداة الدراسة 

بتحديد مدى التجانس الداخلي هلا، وذلك حبساب معامالت االرتباط بني درجة كل 

عبارة من عبارات حماور االستبانة ودرجة مجيع العبارات اليت حيتويها احملور الذي تنتمي 



א א א א א  א

 

א א א  א
-٩٩-

ب معامالت االرتباط بني درجة كل حمور من حماور أداة الدراسة ودرجة مجيع إليه، وحسا

 باستخدام معامل ارتباط )الدرجة الكلية لالستبانة(احملاور اليت حتتويها أداة الدراسة 

 :كما يلي) Pearson Correlation(بريسون 
 

 ) ١(جدول رقم 
 

 ور  ارة من عبـارات حماـمعامالت االرتباط بني درجـة كل عب
 االستبانة ودرجة مجيع العبارات اليت حيتويها احملور الذي تنتمي إليه

 

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

**٠,٦٩٥٤ ٦ اخلامساحملور**٠,٨٤٨٨ ٦ الثاينراحملو األولاحملور
٠,٦٩٨٠ ٧**٠,٨٦٢٧ ١**٠,٨٠٣٦ ٧**٠,٥٨٣٤ ١**٠,٦٥٤٤ ١**
٠,٧٩١٣ ٨**٠,٨٦١٤ ٢**٠,٧٤٧٥ ٨**٠,٤٨٥٦ ٢**٠,٦٩٨٤ ٢**
٠,٧٦٢٥ ٩**٠,٨٧٣٤ ٣**٠,٧٦٠١ ٩**٠,٧٣٧٩ ٣**٠,٨٠٩٥ ٣**
٠,٧٥٨٦ ١٠**٠,٨٧٦٦ ٤**٠,٧٩٧٠ ١٠**٠,٨٠٦٣ ٤**٠,٧٨٦٩ ٤**
 السابعاحملور**٠,٧٨٣٥ ٥ الرابعاحملور**٠,٨٢٦٣ ٥**٠,٧٨٨٣ ٥
٠,٧٤٧٦ ١**٠,٨٩٤٤ ٦**٠,٧٤٦٢ ١**٠,٧٨٧٣ ٦**٠,٧٦٨٨ ٦**
٠,٧٣٣١ ٢**٠,٨٣٦٢ ٧**٠,٧٨٣٠ ٢**٠,٦٩٠٦ ٧**٠,٧٦٣٥ ٧**
٠,٧٧٣٤ ٣**٠,٨٨٩٤ ٨**٠,٧٣٣٩ ٣**٠,٧٤٧٦ ٨**٠,٦٩٥١ ٨**
٠,٧٧٢٧ ٤**٠,٨٢٥٥ ٩**٠,٨٢٦٦ ٤**٠,٧٦٥٥ ٩**٠,٧٢٨٢ ٩**
٠,٧٤٤٩ ٥**٠,٨٥٠٧ ١٠**٠,٧٩٧٨ ٥**٠,٧٧٣٦ ١٠**٠,٨٢٧٢ ١٠**
**٠,٧٩١٥ ٦ السادساحملور**٠,٥٥٧٥ ٦ الثالثاحملور**٠,٨٠٩٨ ١١
٠,٧٦٩٠ ٧**٠,٦٠١١ ١**٠,٧٨٦٧ ٧**٠,٧٥٤٦ ١**٠,٧٥٥٥ ١٢**
٠,٧٩٥٥ ٨**٠,٧٧٣٧ ٢**٠,٧٨٨١ ٨**٠,٧٨٨٣ ٢**٠,٨٠١٣ ١٣**
٠,٧١٥٩ ٩**٠,٧٣١١ ٣**٠,٦٦٥١ ٩**٠,٧٨٢٥ ٣**٠,٧٩٧٣ ١٤**
٠,٦٤٢٣ ١٠**٠,٦٩٥٢ ٤**٠,٧٩٩٠ ١٠**٠,٧٨٨٩ ٤**٠,٧٨٠٦ ١٥**
  ٠,٧١٠١ ٥  **٠,٨١٦٠ ٥**  

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٠-

الذي يوضح معامالت االرتباط بني درجة كل  -) ١(وتدل بيانات اجلدول رقم  

أن  على –عبارات حماور االستبانة ودرجة مجيع عبارات احملور الذي تنتمي إليه عبارة من 

مما ُيشري إىل االتساق الداخلي ) ٠,٠١(مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى 

 ).االستبانة(بني مجيع عبارات حماور أداة الدراسة 
 ) ٢(جدول رقم 

 
 حماور أداة الدراسة ودرجة معامالت االرتباط بني درجة كل حمور من 

 )الدرجة الكليـة لالستبانـة(مجيع احملاور اليت حتتويها أداة الدراسـة 
 

معامل االرتباط )االستبانـة(حمـاور أداة الدراسـة م
**٠,٦٢٥١ )األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول ١
**٠,٦٢٧٠ )عنف املدرسيدور التنشئة األسرية يف ال(احملور الثاين ٢
**٠,٧٩٧٥ )دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور الثالث ٣
**٠,٨٣٣٠ )دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ٤
**٠,٧٩٤٢ )دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور اخلامس ٥
**٠,٧١٤٠ )توى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسيدور املس(احملور السادس ٦
**٠,٦٣٨٦ )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ٧
 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
 

معامالت االرتباط بني درجة الذي يوضح  -) ٢(ويتبني من حمتويات اجلدول رقم  

ة مجيع احملاور اليت حتتويها أداة الدراسة كل حمور من حماور وأبعاد أداة الدراسة ودرج

أن مجيع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  - )الدرجة الكلية لالستبانة(

 ).االستبانة(مما يعرب عن االتساق الداخلي بني مجيع حماور أداة الدراسة ) ٠,٠١(
 

 ):االستبانة( ثبات أداة الدراسة ٣-٥



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠١-

يف هذه الدراسة باستخدام طريقة ) االستبانة(أداة الدراسة مت احتساب تقدير ثبات  

 إعادة االختبار للتأكد من ثبات االستبانة بإعادة توزيع استبانات على العينة االستطالعية

 من جمتمع الدراسة مدارس شرق الرياضباملرحلة الثانوية يف طالباً ) ٥٥(قوامها  ونفسها

لسابق، وبعد مقارنة إجابات تلك اجملموعة على بعد مرور أسبوعني من التوزيع األول ا

            بلغ معامل ثبات االستبانة مجيع عبارات االستبانات يف خالل فترة األسبوعني، 

      باستخدام معامل ارتباط بريسون ) ٠,٠١(وهو دال إحصائياً عند مستوى ) ٠,٩٣(

)Pearson Correlation (كما يتضح من اجلدول اآليت: 
 

 ) ٣( رقم جدول
 

 )االستبانة(معامالت االرتباط لتقدير ثبات أداة الدراسة 
 

معامل االرتباطعدد العبارات )االستبانـة(حمـاور أداة الدراسـة م
**٠,٩٤٩١ ١٥ )األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول ١
**٠,٨٩٧١ ١٠ )يدور التنشئة األسرية يف العنف املدرس(احملور الثاين ٢
**٠,٩٣١٩ ١٠ )دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور الثالث ٣
**٠,٨٩٧٨ ١٠ )دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ٤
**٠,٩٥٩٢ ١٠)دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور اخلامس ٥
**٠,٨٧٨٥ ١٠ )ستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسيدور امل(احملور السادس ٦
**٠,٩١٢٠ ١٠ )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ٧

**٠,٩٢٨٨ ٧٥ )االستبانة(مجيع حماور أداة الدراسة 

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
 

لتقدير ثبات الذي يوضح معامالت االرتباط  -) ٣(وتكشف بيانات اجلدول رقم  

األمناط السائدة يف العنف "أن معامل ارتباط احملور األول  - )االستبانة(أداة الدراسة 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٢-

دور التنشئة األسرية يف "، وبلغ معامل ارتباط احملور الثاين )٠,٩٥(قد بلغ " املدرسي

دور املستوى االقتصادي "، وبلغ معامل ارتباط احملور الثالث )٠,٩٠" (العنف املدرسي

دور مجاعة الرفاق "، وبلغ معامل ارتباط احملور الرابع )٠,٩٣" (رة يف العنف املدرسيلألس

دور الوضع االجتماعي "، وبلغ معامل ارتباط احملور اخلامس )٠,٩٠" (يف العنف املدرسي

دور املستوى "، وبلغ معامل ارتباط احملور السادس )٠,٩٦" (لألسرة يف العنف املدرسي

دور "، وبلغ معامل ارتباط احملور السابع )٠,٨٨" (لعنف املدرسيالتعليمي لألسرة يف ا

مرتفعة شجعت الباحث على وتلك قيم ). ٠,٩١" (البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

اعتماد تلك االستبانة وتوزيعها بشكل هنائي إلمكانية ثبات النتائج اليت ميكن أن تسفر 

 .عنها كأداة للدراسة عند تطبيقها
 

 
 إجراءات الدراسة: سادساً

بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي ومعامل ثبات االستبانة، قام الباحث  

يرين طالب، وقام أيضاً بتطبيق استمارة املقابلة الشخصية على املدبتطبيقها ميدانياً على ال

 من خالل املدارس الثانوية بشرق الرياضوالوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني يف 

 :طوات التاليةاخل

 

احلصول على موافقة اجلهات املختصة لتطبيق الدراسة ميدانياً على أفراد عينة  -  ١

، واملعلمني، ئهاووكال املدارسيري ، ومد)بنني(الدراسة من طالب املرحلة الثانوية 

 .مدارس شرق الرياضواملرشدين الطالبيني يف 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٣-

على عينة الدراسة من  استبانة )٥٤٤(بتوزيع االستبانات وعددها  قام الباحث -  ٢

بفاقد عام  وذلك  مكتملة البيانات،اتاستبان) ٥٠٣(متكن من استعادة الطالب، و

كما قام  ،من إمجايل االستبانات اليت مت توزيعها) ٪٧,٥٤(قليل يصل إىل نسبة 

) ٩٦(استمارة من إمجايل ) ٨٣(الباحث بعمل مقابالت شخصية وحترير عدد 

 والوكالء واملعلمني واملرشدين يرينية مع عينة الدراسة من املداستمارة مقابلة شخص

وقد واجه الباحث ). ٪١٣,٥٤(بفاقد عام قليل يصل إىل نسبة  وذلك الطالبيني،

، ومنها قيام بعض أفراد عينة الرغم من حرصه الشديدعلى بعض الصعوبات 

 لقاءات خمتلفة الدراسة بإجازة مرضية أو استثنائية، ووجود بعضهم يف اجتماعات أو

أو دورات تدريبية، وعدم جتاوب بعضهم نظراً لتحفظه على بعض األسئلة، إضافة 

 . الدواموقتإىل كثافة العمل أثناء 

قام الباحث بإدخال البيانات اخلاصة باالستبانات اليت استعادها من أفراد عينة  -  ٤

 .بياناهتاالدراسة والصاحلة للتحليل اإلحصائي يف احلاسب اآليل لتحليل 
 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية: سابعاً

طريق إجابات عينة الدراسة على عبارات من بعدما مت مجع بيانات الدراسة  

احلاسب اآليل، متت معاجلتها باستخدام الربنامج يف االستبانة، وإدخال هذه البيانات 

زمة أي احل" SPSS" (Statistical Package for Social Sciences(اإلحصائي 

 :اآلتيةاإلحصائية للعلوم االجتماعية، ومت القيام مبجموعة من األساليب اإلحصائية 

للتأكد من  ؛)Pearson Correlation" (ر"معامل ارتباط بريسون  مت استخدام - ١

والذي يكون داالً إحصائياً عند مستوى داللة "الصدق البنائي وثبات أداة الدراسة 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٤-

 العالقة بني متغريين :هو) Correlation Coefficient(ط  ومعامل االرتبا،" فأقل٠,٠٥

 .)١(أو أكثر

 للتعرف على إجابات أفراد عينة الدراسة عن ؛ مت استخراج التكرارات والنسب املئوية- ٢

 : على النحو اآليتمجيع عبارات متغريات الدراسة
 )للمفردات(العدد ) = ك) (Frequencies(التكرارات 

 اصل مجع التكرارات ح= جمموع التكرارات 
 ١٠٠ ×      التـكـرار    = النسبة املئوية 

 جمموع التكرارات   
 .)٢ (٪١٠٠= جمموع النسب املئوية 

 أمهية نظراً الختالف ؛)Weighted Mean" (املرجح" مت استخدام املتوسط املوزون - ٣

ن كل مفردة عن أمهية املفردات األخرى، أو كون هذه املفردات مقرونة بأوزا

للتدرج " Likert) "ليكرت( فيستخدم هذا النوع يف حالة وجود مقياس ؛خمتلفة

اخلماسي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات متغريات الدراسة األساسية 

عن أعلى ) ٥(، حيث يعرب الرقم )دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً (:مثل" احملاور"

 وهذا أفضل بكثري من ،)أبداً(عن أقـل درجة ) ١ (، بينما يعرب الرقم)دائماً(درجة 

االعتماد على التكرارات فقط، وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض إجابات أفراد 

متغريات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه  من عبارات عينة الدراسة عن كل عبارة

 .)٣("مرجح"يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط موزون 
 " =املرجح"سط املوزون املتو 
 ١×)أبداً(تكرار+٢×)نادراً(تكرار+٣×)أحياناً(تكرار+٤×)غالباً(تكرار+٥×)دائماً(تكرار 
 جمموع التكرارات     

                                                           
 .٢١٩ة اجلامعية، اإلسكندرية، صاإلحصاء والقياس يف البحث االجتماعي، دار املعرف). ١٩٩٧(أمحد، غريب سيد ) ١(
 .٤٦ مرجع سابق، ص،اإلحصاء والقياس يف البحث االجتماعي. أمحد، غريب سيد) ٢(
 .٨٩مبادئ اإلحصاء واستخداماهتا يف جماالت اخلدمة االجتماعية، دار الطباعة احلرة، اإلسكندرية، ص). ١٩٩٦(كشك، حممد هبجت ) ٣(



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٥-

 ١٠٠ × "املرجح"املتوسـط املوزون " = املرجح"النسبة املئوية للمتوسط املوزون  
 )٥(     عدد مستويات املقياس       

تعرب عن درجة املوافقة أو " املرجح"وية للمتوسط املوزون النسبة املئعلماً بأن  

 .)١(األمهية النسبية

 

 .، يعين أنه عاٍل وقوي)٪١٠٠ (٥,٠٠إىل ) ٪٧٠ (٣,٥٠من " املرجح"ويالحظ أن املتوسط املوزون  

 .، يعين أنه متوسط)٪٧٠ (٣,٥٠إىل أقل من ) ٪٥٠ (٢,٥٠من " املرجح"        وأن املتوسط املوزون  

 .)٢(، يعين أنه منخفض وضعيف) ٪٥٠ (٢,٥٠أقل من " املرجح"      وأن املتوسط املوزون    

وهو من أفضل مقاييس ) Standard Deviation (االحنراف املعياري مت استخدام - ٤

 للتعرف على مدى احنراف إجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة عن ؛التشتت

 التربيعي املوجب ملتوسط مربع احنرافات ر، وهو اجلذ"املرجح"متوسطها املوزون 

 .)٣("املوزون أو املرجح"القيم عن متوسطها 
 =االحنراف املعياري 

 
 

ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف إجابات أفراد عينة الدراسة عن  

تركز اإلجابات واخنفض تشتتها أزداد كل عبارة فكلما اقتربت قيمته من الصفر 

 فيعين تركز ١,٠٠إذا كان االحنراف املعياري أقل من (جات املقياس بني در

 فأعلى فيعين عدم ١,٠٠اإلجابات وعدم تشتتها، أما إذا كان االحنراف املعياري 

سب املتوسط حب، علماً بأنه يفيد يف ترتيب العبارات )تركز اإلجابات وتشتتها

 .)٤("املرجح"املوزون لصاحل أقل تشتت عند تساوي املتوسط " املرجح"املوزون 
                                                           

 .٩٨رق التحليل اإلحصائي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، صط). ١٩٩٥(هيكل، عبد العزيز فهمي ) ١(
 .١٠١سكندرية، ص جامعة اإلسكندرية، اإل-مبادئ اإلحصاء، مطابع كلية التجارة ). ١٩٩٨(حسن، امتثال حممد، وآخرون ) ٢(
 .١١٤ع سابق، صمبادئ اإلحصاء واستخداماهتا يف جماالت اخلدمة االجتماعية، مرج. كشك، حممد هبجت) ٣(
 .١١٨مبادئ اإلحصاء، مرجع سابق، ص. حسن، امتثال حممد، وآخرون) ٤(

 )٢)املتوسط املوزون(×جمموع التكرارات(-))أبداً(تكرار+٢×٢×)نادراً(تكرار+٣×٣×)أحياناً(تكرار+٤×٤×)غالباً(تكرار+٥×٥×)ماًدائ(تكرار(    

 ١-جمموع التكرارات     



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٦-

 للتعرف على الفرق يف ؛)Chi-Square" (٢كا"مت استخدام اختبار مربع كاي  - ٥

إجابات أفراد عينة الدراسة يف كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية 

واليت تكون عند "للوصول إىل ما تبينه الدراسة من فروق ذات داللة إحصائية 

 .)١(" فأقل٠,٠٥مستوى داللة 

 لتوضيح الفروق بني ؛)ANOVA" (ف" مت استخدام حتليل التباين األحادي - ٦

الدميوجرافية "أو )  أ–متغريات ( أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغريات األولية إجابات

هلم واليت حتتوي على أكثر من فئتني يف "  واالجتماعية واالقتصاديةأو الشخصية

صول إىل ما تبينه هذه الدراسة من فروق ذات داللة متغريات الدراسة األساسية للو

 )Variance(التباين ، و) فأقل٠,٠٥واليت تكون عند مستوى داللة (إحصائية 

 .)٢(يستخدم لبيان الفرق بني فئتني أو أكثر يف متغري واحد أو أكثر

ــار - ٧ ــتخدام اختب ــد ؛"LSD" (Least-significant difference( مت اس  لتحدي

والـيت تكـون عنـد مسـتوى داللـة          ( ذات الداللة اإلحصائية     صاحل الفروق 

أو )  أ –مـتغريات   (ألي فئـة مـن فئـات املـتغريات األوليـة            )  فأقل ٠,٠٥

ألفـراد عينـة الدراسـة       " واالجتماعية واالقتصـادية   الدميوجرافية أو الشخصية  "

 .)٣( متغريات الدراسة األساسيةلىيف إجاباهتم ع

                                                           
 .٣٩٣، صمرجع سابقطرق التحليل اإلحصائي، . هيكل، عبد العزيز فهمي) ١(
 .٢٢٧مقدمة يف اإلحصاء، مركز الكتب األردين، عمان، ص). ١٩٩٦. (أبو صاحل، حممد صبحي، وعوض، عدنان حممد) ٢(
 .٢٣٥، صسابقاملرجع ال) ٣(



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٧-

 

 

א א  א

ــرض ــةع ــائج الدراس ــا نت  وتحليالته
 وتفسيرها

 

ــالم :    أوالً  ــغـتــ ــيـ ــرات األولــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــ ــ  ةـــ
ـًا ـانـي ــ ــي: ث ــ ـاس ــة األسـ ـيرات الدراسـ ــغـ ـت  ةـمـ
ــًا ــث ــال ــيرات الدراسـة: ث ــتـغ ــة بـين م ــالق  الع

 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٨-

  الـرابـعالـفـصل
 

  وحتليلها وتفسريهاعرض نتائج الدراسة
 

يتم إلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج اليت توصلت سمن خالل هذا الفصل،  

إليها الدراسة اليت أُجريت على عينة من طالب املرحلة الثانوية مبدارس شرق الرياض 

على متغريات أولية  عن طريق استبانة اشتملت أفراد من) ٥٠٣(والبالغ عددها النهائي 

الدميوجرافية أو "أو )  أ–متغريات (واحتوت على البيانات األولية " متغريات مستقلة"

العمر، والسنة الدراسية، وعدد أفراد األسرة، : هي، و" واالجتماعية واالقتصاديةالشخصية

الدة، واحلالة والترتيب بني اإلخوة واألخوات، واحلالة التعليمية للوالد، واحلالة التعليمية للو

االجتماعية احلالية للوالدين، واملستوى االقتصادي حلي السكن، ونوع السكن، وملكية 

  .السكن، ومهنة الوالد، ومهنة الوالدة، والدخل الشهري لألسرة

عن " متغريات تابعة "على متغريات الدراسة األساسيةكما اشتملت االستبانة 

األمناط  (:احملور األول: نت سبعة حماور هيوتضمالعنف لدى طالب املرحلة الثانوية 

، )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي (:، واحملور الثاين)السائدة يف العنف املدرسي

 :، واحملور الرابع)دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي (:واحملور الثالث

دور الوضع االجتماعي لألسرة  (:، واحملور اخلامس)دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(

دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف  (:، واحملور السادس)يف العنف املدرسي

 ). دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(، واحملور السابع )املدرسي

إلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اليت يتم ذلك ك

 شرق يف مدارس والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني ينريملدة من اأُجريت على عين

العنف طريق استمارة املقابلة الشخصية عن من فرداً ) ٨٣(والبالغ عددها النهائي الرياض 

 .لدى طالب املرحلة الثانوية



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٠٩-

ويتم استعراض البيانات والنتائج للتعرف على خصائص عينة الدراسة من خالل  

 " واالجتماعية واالقتصاديةالدميوجرافية أو الشخصية"أو )  أ–متغريات (ألولية املتغريات ا

العوامل االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة ها حول موضوع الدراسة عن ئوآرا

 : اآليتعلى النحو ) احملاور(من خالل متغريات الدراسة األساسية الثانوية 
 

 ): أ–ت متغريا(املتغريات األولية : أوالً

 طريق معرفة خصائص أفراد العينة اليت منيتم التعرف على جمتمع هذه الدراسة  

 والوكالء واملعلمني واملرشدين ينريملدا، وأُجريت عليها الدراسة من طالب املرحلة الثانوية

 شرق الرياض إلبراز املالمح اهلامة اليت تتصف هبا هذه العينة، ملا لتلك يف مدارسالطالبيني 

عن ) احملاور(صائص من أمهية يف معرفة مدى تأثريها على متغريات الدراسة األساسية اخل

وذلك من خالل اجلداول واألشكال التوضيحية . العنف لدى طالب املرحلة الثانوية

وعرض النتائج املتعلقة هبم واليت تتمثل يف إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب 

على بنود اجلزء اخلاص بالبيانات األولية واملرشدين الطالبيني  والوكالء واملعلمني يرينملدوا

من االستبانة واستمارة املقابلة ) الدميوجرافية أو الشخصية واالجتماعية واالقتصادية(

 :كما يأيتالشخصية 
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للعمر١-١

يلقي الضـوء على نتائج إن التعرف على أعمار عينة الدراسة من الطالب،  

إىل الدراسة، حيث يكون للعمر أثر على نوعية إجاباهتم، كما هو احلال بالنسبة 

 :التاليان ويبني ذلك اجلدول والشكل ،األخرى) الشخصية(رافية غخصائصهم الدميو
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٠-

 )٤(جدول رقم 
 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للعمر

 
النسبة املئوية ٪ التكرار الـعـــمــــرم
 ٢٦,٠٤ ١٣١  سنة١٧ إىل أقل من ١٤من  ١
 ٦٤,٢١ ٣٢٣  سنة٢٠ إىل أقل من ١٧من  ٢
 ٨,٩٥ ٤٥  سنة٢٣ إىل أقل من ٢٠من  ٣
 ٠,٨٠ ٤  سنة فأكثر٢٣من  ٤

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )١(شكل رقم 
 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للعمر

 

 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١١-

الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ٤(انات اجلدول رقم يتبني جلياً من استعراض بي 

قد )  سنة٢٠ إىل أقل من ١٧من (أن الفئة الُعمرية  - الدراسة من الطالب وفقاً للعمر

    إىل أقل من١٤من (، تلتها الفئة الُعمرية )٪٦٤,٢١(نالت املركز األول بنسبة قدرها 

)  سنة٢٣ إىل أقل من ٢٠من (رية ، تلتها الفئة الُعم)٪٢٦,٠٤(بنسبة قدرها )  سنة١٧

           بنسبة قدرها )  سنة فأكثر٢٣من (، تلتها الفئة الُعمرية )٪٨,٩٥(بنسبة قدرها 

 تعربان عن أعمار كبرية نسبياً يف املرحلة الثانوية، رمبا الفئتان األخريتانوتلك ). ٪٠,٨٠(

تكرار بتدائية أو بسبب ة االالدخول املتأخر يف بداية املرحلة الدراسييكون مرد ذلك إىل 

 .الرسوب خالل مراحل الدراسة املتعددة

        أقل من(وُيستنتج من هذا اجلدول أن أعمار أغلب املبحوثني من الطالب  

ن املبحوثني من طالب إ، وذلك كان متوقعاً حيث )٪٩٠,٢٥(بنسبة قدرها )  سنة٢٠

هي فترة مراهقة وُتعد من أشد مراحل تلك املرحلة العمرية  وال شك أن ،املدارس الثانوية

اإلنسان أمهية ملا تتميز به من تغريات جسمية ونفسية واجتماعية قد تدفع إىل االندفاع 

والتهور والعنف، مما يتطلب األمر احلرص يف التعامل معها وفق أساليب تربوية سليمة 

 .لتتوافق مع القيم والقواعد واملبادئ الصحيحة السائدة يف اجملتمع
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للسنة الدراسة٢-١

سب الصف الدراسي إىل حبمت تقسيم عينة الدراسة من طالب املرحلة الثانوية  

ثالث فئات، وال شك أن معرفة السنة الدراسية يساهم يف إلقاء الضوء على نتائج 

 :اآلتيان وهذا يوضحه اجلدول والشكل ،الدراسة
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٢-

 
 
 
 

 )٥(ل رقم جدو
 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للسنة الدراسية

النسبة املئوية ٪ التكرار السنة الدراسيةم
 ٤٥,٥٣ ٢٢٩ األوىل ١
 ٢٠,٦٧ ١٠٤ الثانية ٢
 ٣٣,٨٠ ١٧٠ الثالثة ٣

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 )٢(شكل رقم 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للسنة الدراسية

 
الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة  -) ٥(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم  

 تقد احتل) أول ثانوي(يتضح أن السنة الدراسية  - من الطالب وفقاً للسنة الدراسية



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٣-

     بنسبة قدرها ) ثالثة ثانوي(، مث السنة الدراسية )٪٤٥,٥٣( األوىل بنسبة قدرها املرتبة

علماً بأن ذلك  ،)٪٢٠,٦٧(بنسبة قدرها ) ثانية ثانوي( الدراسية ، مث السنة)٪٣٣,٨٠(

السابق اجلدول التوزيع ال يؤثر على طبيعة اإلجابة عن أسئلة االستبانة، حيث دلت نتيجة 

 .)االستبانة(االتساق الداخلي بني مجيع عبارات حماور أداة الدراسة على ) ١(رقم 
 : وفقاً لعدد أفراد األسرة توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب٣-١

 أن التعرف على عدد أفراد أُسر املبحوثني من الطالب، يساعد يف  يفال جدال 

 :التاليان وذلك يكشفه اجلدول والشكل ،إلقاء الضـوء على نتائج الدراسة
 

 )٦(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد أفراد األسرة
 

النسبة املئوية ٪ التكرار عدد أفراد األسرةم
 ٠,٦٠ ٣  أفراد٤أقل من  ١
 ١٣,٩٢ ٧٠  أفراد٦ إىل ٤من  ٢
 ٤٢,٣٤ ٢١٣  أفراد٩ إىل ٧من  ٣
 ٤٣,١٤ ٢١٧  أفراد فأكثر١٠من  ٤

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )٣(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد أفراد األسرة
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٤-

 
الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  -) ٦(جلدول رقم يتضح من تقدمي بيانات ا 

قد حاز )  أفراد فأكثر١٠من (أن عدد أفراد األسرة  - من الطالب وفقاً لعدد أفراد األسرة

، مث تدرجت باقي فئات عدد أفراد األسرة )٪٤٣,١٤(على التصنيف األول بنسبة قدرها 

 ٤أقل من ( فئة عدد أفراد األسرة هرمياً وبترتيب تنازيل حسب تسلسلها يف اجلدول حىت

 ). ٪٠,٦٠(بنسبة قدرها ) أفراد

وُيستخلص من هذا اجلدول ارتفاع عدد أفراد أُسر غالبية عينة الدراسة من  

أن معظم إىل  وقد ُيعزى ذلك ؛)٪٨٥,٤٨(بنسبة قدرها )  أفراد فأكثر٧من (الطالب 

طبيعة البيئة االجتماعية ما أن األسرة السعودية متيل إىل إجناب الكثري من األبناء، ك

للمسلمني وخاصة يف اململكة من توفر اخلريات واحلالة االقتصادية اجليدة بوجه عام جتعلهم 

 جمتمع إىل تكوينحيرصون على زيادة أعداد أوالدهم كنوع من العز والقوة مع تطلعهم 

ما سيتضح ، ورمبا يكون لذلك األمر دور يف العنف املدرسي، كإسالمي قوي ومتماسك

 .الحقاً يف جداول البيانات األساسية للدراسة
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٥-

 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للترتيب بني اإلخوة واألخوات٤-١

بالتأكيد أن معرفة ترتيب عينة الدراسة من الطالب بني اإلخوة واألخوات، يسهم  

ني إخوهتم وأخواهتم أثر على يف إلقاء الضـوء على نتائج الدراسة، نظراً ألن لترتيبهم ب

 ،األخرى هلم) الشخصية(نوعية إجاباهتم، كما هو احلال بالنسبة للمتغريات الدميوجرافية 

 :اآلتيانوهذا يتبني من اجلدول والشكل 
 
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٦-

 )٧(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للترتيب بني اإلخوة واألخوات
 

النسبة املئوية ٪ ارالتكر الترتيب بني اإلخوة واألخواتم
 ٥١,٨٩ ٢٦١ من األول إىل الثالث ١
 ٣٢,٨٠ ١٦٥ من الرابع إىل السادس ٢
 ١٠,٩٤ ٥٥ من السابع إىل التاسع ٣
 ٤,٣٧ ٢٢ من العاشر فأكثر ٤

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )٤(شكل رقم 
 

 تتوزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للترتيب بني اإلخوة واألخوا
 

 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٧-

لـذي يوضـح توزيـع أفـراد عينـة           ا -) ٧(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم       

 يتـبني أن الترتيـب بـني        - الدراسة من الطالب وفقاً للترتيب بني اإلخوة واألخوات       

قد جـاء يف الترتيـب األول بنسـبة قـدرها        ) من األول إىل الثالث   (اإلخوة واألخوات   

بـني اإلخـوة واألخـوات هرميـاً        ، مث تدرجت بقية فئـات الترتيـب         )٪٥١,٨٩(

وبترتيب تصاعدي بناًء على تسلسلها يف اجلدول وحىت فئـة الترتيـب بـني اإلخـوة                

 ). ٪٤,٣٧( بنسبة قدرها) من العاشر فأكثر(واألخوات 

احتالل أكثر من نصف أفراد العينة من الطالب للترتيب وُيستنبط من هذا اجلدول  

 وذلك ،)٪٥١,٨٩(بنسبة قدرها ) ول إىل الثالثمن األ(املتقدم بني إخوهتم وأخواهتم 

يشعرهم بأهنم كبار وقد يتصرفون حبرية أكثر من باقي اإلخوة واألخوات مما يؤدي هبم إىل 

، كما سيتبني الحقاً يف جداول التصرفات اخلاطئة غري الواعية كالعنف بأشكاله املختلفة

 .البيانات األساسية للدراسة
 
 :دراسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالد توزيع أفراد عينة ال٥-١

 أن التعـرف علـى املســتوى التعليمـي آلبـاء             يف ال جمال يدعو للشـك    

 ويوضـح ذلـك     ،أفراد عينـة الطالب، يلقي املزيد من الضـوء على نتائج الدراسـة          

 :اآلتياناجلدول والشكل 
 
 
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٨-

 
 

 )٨(جدول رقم 
 

  وفقاً للحالة التعليمية للوالدتوزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب
 

النسبة املئوية ٪ التكرار احلالة التعليمية للوالدم
 ٨,٥٥ ٤٣ أمي ١
 ١٩,٠٨ ٩٦ ابتدائي ٢
 ١٨,٨٩ ٩٥ متوسط ٣
 ٢٣,٢٦ ١١٧ ثانوي وما يعادله ٤
 ١٥,١١ ٧٦ جامعي ٥
 ١٥,١١ ٧٦ دراسات ُعليا ٦

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )٥(شكل رقم 
 

 راسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالدتوزيع أفراد عينة الد
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١١٩-

 
الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  -) ٨(يدل استعراض بيانات اجلدول رقم  

ثانوي وما (على أن املستوى التعليمي لألب  - من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالد

 املستوى التعليمي لألب ، يليه)٪٢٣,٢٦(قد نال املركز األول بنسبة قدرها ) يعادله

بنسبة قدرها ) متوسط(، يليه املستوى التعليمي لألب )٪١٩,٠٨(بنسبة قدرها ) ابتدائي(

دراسات (واملستوى التعليمي لألب ) جامعي(، يليه املستوى التعليمي لألب )٪١٨,٨٩(

، يليه املستوى التعليمي لألب )٪١٥,١١(بنسبة واحدة قدرها ") فوق اجلامعي"ُعليا 

 ). ٪٨,٥٥(بنسبة قدرها ) ميأ(

أكثـر  آلبـاء   وُيالحظ من هذا اجلدول االرتفاع النسيب للمسـتوى التعليمـي            

بنسـبة قـدرها    ) ثـانوي ومـا يعادلـه فـأعلى       (من نصف املبحوثني من الطـالب       

مما ينعكس إىل حٍد كبري إجيابـاً علـى مسـتوى تعلـيمهم ومسـتواهم               ) ٪٥٣,٤٨(

، وال شـك يف أن ذلـك يـؤثر إجيابـاً يف             موسـلوكهم العـا   ) االقتصادي(املعيشي  

 .أسلوب تربيتهم، وبالتايل تقل درجة العنف املدرسي لديهم
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٠-

 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالدة٦-١

بالطبع أن معرفة املستوى التعليمي ألمهات املبحـوثني مـن طـالب املرحلـة               

 وهـذا يبينـه     ،زيد من الضـوء علـى نتـائج الدراســة         الثانوية، يسهم يف إلقاء امل    

 :اآلتياناجلدول والشكل 
 
 
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢١-

 )٩(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالدة
 

النسبة املئوية ٪ التكرار احلالة التعليمية للوالدةم
 ٢٦,٤٤ ١٣٣ أمية ١
 ٢٤,٦٥ ١٢٤ ابتدائي ٢
 ١٧,٦٩ ٨٩ طمتوس ٣
 ١٩,٢٩ ٩٧ ثانوي وما يعادله ٤
 ٧,١٦ ٣٦ جامعي ٥
 ٤,٧٧ ٢٤ دراسات ُعليا ٦

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )٦(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة التعليمية للوالدة
 

 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٢-

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة من  -) ٩(بتحليل حمتويات اجلدول رقم  

قد ) أمية(يتضح أن املستوى التعليمي للوالدة  - للحالة التعليمية للوالدةالطالب وفقاً 

) ابتدائي(، مث املستوى التعليمي للوالدة )٪٢٦,٤٤(احتل املرتبة األوىل بنسبة قدرها 

  بنسبة قدرها ) ثانوي وما يعادله(، مث املستوى التعليمي للوالدة )٪٢٤,٦٥(بنسبة قدرها 

، مث )٪١٧,٦٩(بنسبة قدرها ) متوسط(تعليمي للوالدة ، مث املستوى ال)٪١٩,٢٩(

، مث املستوى التعليمي للوالدة )٪٧,١٦(بنسبة قدرها ) جامعي(املستوى التعليمي للوالدة 

 ). ٪٤,٧٧(بنسبة قدرها ") فوق اجلامعي"دراسات ُعليا (

حوايل ثلثي عينة ألمهات إىل وُيستنتج من هذا اجلدول اخنفاض املستوى التعليمي  

 وقد يرجع ذلك لطبيعة ؛)٪٦٨,٧٨(بنسبة قدرها ) متوسط فأقل(الدراسة من الطالب 

طيب األعراق شعٍب البيئة العربية واإلسالمية واليت تعتمد على األم كمدرسة إلعداد 

وجيل بّناء، وبالتايل تتجه املرأة للزواج يف مرحلة مبكرة بعد حصوهلا على قسط بسيط من 

. رعاية زوجها وتربية أوالدها على أسس صحيحة يف أغلب األحيانالتعليم للتفرغ لبيتها و

 .وقد يؤثر ذلك سلباً  يف أسلوب تربيتهم، وبالتايل ترتفع درجة العنف املدرسي لديهم
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة االجتماعية احلالية للوالدين٧-١

لية لوالدي عينة الدراسة من الطالب، إن التعرف على احلالة االجتماعية احلا 

يساعد يف إلقاء املزيد من الضـوء على نتائج الدراسة، حيث يكون للحالة االجتماعية 

احلالية للوالدين أثر على نوعية إجاباهتم، كما هو احلال بالنسبة خلصائصهم االجتماعية 

 :التاليان ويوضح ذلك اجلدول والشكل ،األخرى
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٣-

 )١٠(جدول رقم 
 

 زيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة االجتماعية احلالية للوالدينتو
 

النسبة املئوية ٪ التكرار احلالة االجتماعية احلالية للوالدينم
 ٩١,٦٥ ٤٦١ يعيشان معاً ١
 ١,٥٩ ٨ مطلقان ٢
 ٥,٣٧ ٢٧ الوالد متوىف ٣
 ٠,٩٩ ٥ اةالوالدة متوف ٤
 ٠,٤٠ ٢ يانمتوفَّ ٥

 ١٠٠ ٥٠٣ موعاجمل 
 

 )٧(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للحالة االجتماعية احلالية للوالدين
 

 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٤-

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  -) ١٠(يكشف تقدمي بيانات اجلدول رقم  

أن احلالة االجتماعية احلالية  - من الطالب وفقاً للحالة االجتماعية احلالية للوالدين

، تلتها )٪٩١,٦٥(قد حازت على التصنيف األول بنسبة قدرها ) يعيشان معاً(الدين للو

، تلتها احلالة )٪٥,٣٧(بنسبة قدرها ) الوالد متوىف(احلالة االجتماعية احلالية للوالدين 

، تلتها احلالة االجتماعية )٪١,٥٩(بنسبة قدرها ) مطلقان(االجتماعية احلالية للوالدين 

، تلتها احلالة االجتماعية احلالية )٪٠,٩٩(بنسبة قدرها ) اةالوالدة متوف (احلالية للوالدين

 ). ٪٠,٤٠(بنسبة قدرها ) يانمتوفَّ(للوالدين 

وُيستخلص من هذا اجلدول اسـتقرار احلالـة االجتماعيـة احلاليـة ألغلبيـة               

يعيشون يف كنف أُسـر يعـيش الوالـدان فيهـا مـع              حيث   ؛أفراد العينة من الطالب   

 وهذا من املفترض أن يؤثر بطبيعـة احلـال إجيابـاً            ،)٪٩١,٦٥( بنسبة قدرها بعضهما  

وال شك أن ذلك يـؤثر إجيابـاً يف تنشـئتهم االجتماعيـة،             . سلوكهم وتصرفاهتم على  

 .وبالتايل تقل درجة العنف املدرسي لديهم
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد زوجات الوالد٨-١

اد عينة الدراسة من الطالب بناًء على عدد زوجات آبائهم إىل أربع مت تقسيم أفر 

فئات، ومما ال ريب فيه فإن معرفة عدد زوجات الوالد، يسهم يف إلقاء املزيد من الضـوء 

 :اآلتيان وهذا يوضحه اجلدول والشكل ،على نتائج الدراسة
 
 
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٥-

 
 

 )١١(جدول رقم 
 

  لعدد زوجات الوالدتوزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً
 

النسبة املئوية ٪ التكرار عدد زوجات الوالدم
 ٧٧,٥٣ ٣٩٠ زوجة واحدة ١
 ١٧,٥٠ ٨٨ زوجتان ٢
 ٢,٧٨ ١٤ ثالث زوجات ٣
 ٢,١٩ ١١ أربع زوجات ٤

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )٨(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لعدد زوجات الوالد
 

 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٦-

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من  -) ١١(جلدول رقم من حمتويات ا 

قد ) زوجة واحدة(يتبني أن عدد زوجات األب  - الطالب وفقاً لعدد زوجات الوالد

، مث تدرجت باقي فئات عدد أفراد )٪٧٧,٥٣(جاءت يف املقام األول بنسبة قدرها 

ئة عدد زوجات األب األسرة هرمياً وبترتيب تصاعدي وفق تسلسلها يف اجلدول حىت ف

 ). ٪٢,١٩(بنسبة قدرها ) أربع زوجات(

وُيستنبط من هذا اجلدول أن حوايل ثالثة أرباع آباء املبحوثني من الطالب  

مما ُيشري إىل استقرار احلالة ) ٪٧٧,٥٣(متزوجني من زوجة واحدة فقط بنسبة قدرها 

، وهذا سلوكهمتوى العام لإجياباً على املسذلك املفروض أن ينعكس ، ومن االجتماعية هلم

خمالف ملا هو سائد يف جمتمع اململكة، ورمبا تكون بوادر للتغيري االجتماعي، ومسايرة 

العصر مما يكون له تأثري على التربية والتنشئة االجتماعية، وبالتايل تقل درجة العنف 

متزوجني من املدرسي لديهم، والعكس بالنسبة للربع املتبقي من املبحوثني، إذ أن آبائهم 

 .أكثر من زوجة
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للمستوى االقتصادي حلي السكن٩-١

من املؤكد أن التعرف على املستوى االقتصادي لألحياء اليت يسكنها املبحوثني من  

الطالب، يلقي كثرياً من الضوء على نتائج الدراسة، نظراً ألن للمستوى االقتصادي حلي 

 على نوعية إجاباهتم، كما هو احلال بالنسبة للمتغريات االقتصادية األخرى اًالسكن أثر

 :اآليت وذلك يبينه اجلدول والشكل ،هلم
 

 )١٢(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للمستوى االقتصادي حلي السكن
 

النسبة املئوية ٪ التكرار املستوى االقتصادي حلي السكنم



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٧-

 ٩,١٥ ٤٦ منخفض ١
 ٧٠,٩٧ ٣٥٧ متوسط ٢
 ١٩,٨٨ ١٠٠ عاٍل ٣

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 )٩(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للمستوى االقتصادي حلي السكن
 

 
الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ١٢(ُيظهر استعراض بيانات اجلدول رقم  

أن املستوى االقتصادي  -  االقتصادي حلي السكنالدراسة من الطالب وفقاً للمستوى

، يليه املستوى )٪٧٠,٩٧(قد مثّل املستوى األول بنسبة قدرها ) متوسط(حلي السكن 

، يليه املستوى االقتصادي حلي )٪١٩,٨٨(بنسبة قدرها ) عاٍل(االقتصادي حلي السكن 

 ). ٪٩,١٥(بنسبة قدرها ) منخفض(السكن 

 املستوى االقتصادي للحي السكين الذي يقطنه أغلب وُيالحظ من هذا اجلدول أن 

 أن  يف وال شك،)٪٩٠,٨٥(بنسبة قدرها ) متوسط فأعلى(عينة الدراسة من الطالب 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٨-

، مما ينعكس على درجة العنف للمستوى االقتصادي حلي السكن تأثري على السلوك العام

ضت درجة العنف اخنفمرتفعاً، ملستوى االقتصادي حلي السكن املدرسي، فكلما كان ا

 .املدرسي
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لنوع السكن١٠-١

مما ال شك فيه أن معرفة نوع سكن عينة الدراسة من الطالب، يسهم كثرياً يف  

 :اآلتيان وهذا يكشفه اجلدول والشكل ،إلقاء املزيد من الضوء على نتائج الدراسة
 

 )١٣(جدول رقم 
 

 ينة الدراسة من الطالب وفقاً لنوع السكنتوزيع أفراد ع
 

النسبة املئوية ٪ التكرار نوع السكنم
 ٨٠,١٢ ٤٠٣ فيال ١
 ١٦,٥٠ ٨٣ شقة ٢
 ٣,٣٨ ١٧ مرتل شعيب ٣

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )١٠(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً لنوع السكن
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٢٩-

 
الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة  - )١٣(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم  

قد استحق املركز األول ) فيال(يتضح أن نوع السكن  - من الطالب وفقاً لنوع السكن

، وذلك قد يدل على االرتفاع النسيب للمستوى االقتصادي )٪٨٠,١٢(بنسبة قدرها 

مث نوع ، )٪١٦,٥٠(بنسبة قدرها ) شقة(لتلك النسبة من أفراد العينة، مث نوع السكن 

درجة  على اًتأثرينوع السكن لبالطبع فإن  و،)٪٣,٣٨(بنسبة قدرها ) مرتل شعيب(السكن 

 .العنف املدرسي، فكلما كان جيداً اخنفضت درجة العنف املدرسي
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً مللكية السكن١١-١

اعد كثرياً يف إلقاء املزيد  التعرف على ملكية سكن أفراد العينة من الطالب، يسإن 

 :ان وذلك يوضحه اجلدول والشكل التالي،من الضـوء على نتائج الدراسة
 

 )١٤(جدول رقم 

 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٠-

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً مللكية السكن

 
النسبة املئوية ٪ التكرار ملكية السكنم
 ٦٩,١٨ ٣٤٨ ملك ١
 ٢٩,٢٣ ١٤٧ مستأجر ٢
 ١,٥٩ ٨ سكن حكومي ٣

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 
 

 
 )١١(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً مللكية السكن
 

 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣١-

الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ١٤(ُيستدل من تقدمي بيانات اجلدول رقم  

قد جاء يف ) ملك(على أن ملكية السكن  - الدراسة من الطالب وفقاً مللكية السكن

ستوى النسيب ملرتفاع اال، وهذا قد ُيشري إىل )٪٦٩,١٨(درها الترتيب األول بنسبة ق

           بنسبة قدرها) مستأجر(دخل عائل املبحوث واستقراره مادياً، يليه ملكية السكن 

 ).٪١,٥٩(بنسبة قدرها ) سكن حكومي(، مث ملكية السكن )٪٢٩,٢٣(
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالد١٢-١

ال جدال أن معرفة مهن آباء املبحوثني من الطالب، يسهم كثرياً يف إلقاء املزيد من  

 :اآلتيان وهذا يبينه اجلدول والشكل ،الضوء على نتائج الدراسة
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٢-

 )١٥(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالد
 

النسبة املئوية ٪ التكرار مهنة الوالدم
 ٤٢,٥٤ ٢١٤ موظف قطاع حكومي ١
 ١٣,٩٢ ٧٠ موظف قطاع خاص ٢
 ٢٠,٤٨ ١٠٣ أعمال حرة ٣
 ١٨,٢٩ ٩٢ متقاعد ٤
 ١,٣٩ ٧ عامل ٥
 ٣,٣٨ ١٧ عاطل ٦

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )١٢(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالد
 

 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٣-

توزيع أفراد عينة الدراسة الذي يوضح  -) ١٥(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم  

 تقد احتل) موظف قطاع حكومي(يتبني أن مهنة األب  - من الطالب وفقاً ملهنة الوالد

        بنسبة قدرها ) أعمال حرة(، مث مهنة األب )٪٤٢,٥٤(املرتبة األوىل بنسبة قدرها 

 موظف(، مث مهنة األب )٪١٨,٢٩(بنسبة قدرها ) متقاعد(، مث مهنة األب )٪٢٠,٤٨(

، )٪٣,٣٨(بنسبة قدرها ) عاطل(، مث مهنة األب )٪١٣,٩٢(بنسبة قدرها ) قطاع خاص

 ).٪١,٣٩(بنسبة قدرها ) عامل(مث مهنة األب 

أكثر من نصف عينة الدراسة من الطالب آباء وُيستنتج من هذا اجلدول أن مهن  

 وهذا يعين ؛)٪٥٦,٤٦(بنسبة قدرها ) موظف سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص(

 مما ينعكس إجياباً على املستوى املعيشي ؛هلم يف الغالب على رواتب ليست قليلةحصو

، ومردوده على السلوك يف اجملتمع ألوالدهموالتربوي والتنشئة االجتماعية والتعليمي 

 وتلك النتيجة تتوافق مع نتيجة واحمليط السكين واملدرسي اخنفاض درجة العنف املدرسي،

أكثر من نصف آلباء (ن االرتفاع النسيب للمستوى التعليمي ع) ٨(اجلدول السابق رقم 

 ).٪٥٣,٤٨(بنسبة قدرها ) ثانوي وما يعادله فأعلى(املبحوثني من الطالب 
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدة١٣-١

ال شك أن التعرف على مهن أمهات عينة الدراسة من الطالب، يلقي مزيداً من  

 :ان وذلك يتضح من اجلدول والشكل التالي،وء على نتائج الدراسةالض
 
 
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٤-

 )١٦(جدول رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدة
 

النسبة املئوية ٪ التكرار مهنة الوالدةم
 ٨,٥٥ ٤٣ موظفة قطاع حكومي ١
 ١,١٩ ٦ موظفة قطاع خاص ٢
 ٢,٥٩ ١٣ أعمال حرة ٣
 ٨٧,٦٧ ٤٤١ ربة مرتل ٤

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )١٣(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدة
 

 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٥-

الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ١٦(ُيشري استعراض بيانات اجلدول رقم  

أي ال تعمل قد ) ربة مرتل(إىل أن مهنة األم  - الدراسة من الطالب وفقاً ملهنة الوالدة

 يف اجلدول عليه، وهذا ما مت التنويه )٪٨٧,٦٧(ت على التصنيف األول بنسبة قدرها حاز

عن احلالة التعليميـة املنخفضة للوالدة نظراً لتقاليد البيئة اإلسالمية ) ٩(السابق رقم 

  ورعايتهموالعربية واليت تعتمد على األم يف عملها كربة مرتل تتفرغ لتربية ورعاية األوالد

، )٪٨,٥٥(بنسبة قدرها ) موظفة قطاع حكومي(ياجات األب، تلتها مهنة األم وتلبية احت

موظفة قطاع (، تلتها مهنة األم )٪٢,٥٩(بنسبة قدرها ) أعمال حرة(تلتها مهنة األم 

 ).٪١,١٩(بنسبة قدرها ) خاص
 
 : توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للدخل الشهري لألسرة١٤-١

ة الدخل الشهري بالريال السعودي ُألسر أفراد العينة من بالتأكيد أن معرف 

لدخل الشهري لألسرة لن إالطالب، يلقي بالكثري من الضـوء على نتائج الدراسة، حيث 

 وهذا ،خصائصهم االقتصادية األخرىإىل أثر على نوعية إجاباهتم، كما هو احلال بالنسبة 

 :انيبينه اجلدول والشكل اآلتي
 
 
 
 
 
 
 
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٦-

 
 
 )١٧(قم جدول ر

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للدخل الشهري لألسرة
 

النسبة املئوية ٪ التكرار الدخل الشهري لألسرةم
 ٩,٣٥ ٤٧  ريال٢٠٠٠أقل من  ١
 ١٥,٣١ ٧٧  ريال٤٠٠٠ إىل أقل من ٢٠٠٠من  ٢
 ١٧,٦٩ ٨٩  ريال٦٠٠٠ إىل أقل من ٤٠٠٠من  ٣
 ١٦,٣٠ ٨٢  ريال٨٠٠٠ إىل أقل من ٦٠٠٠من  ٤
 ١٤,٧١ ٧٤  ريال١٠٠٠٠ إىل أقل من ٨٠٠٠من  ٥
 ٢٦,٦٤ ١٣٤  ريال فأكثر١٠٠٠٠من  ٦

 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 
 

 )١٤(شكل رقم 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً للدخل الشهري لألسرة
 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٧-

 
الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة من  - ) ١٧(بتحليل حمتويات اجلدول رقم  

 ١٠٠٠٠من (يتضح أن الدخل الشهري لألسرة  - الب وفقاً للدخل الشهري لألسرةالط

، مث الدخل الشهري لألسرة )٪٢٦,٦٤(قد نالت املركز األول بنسبة قدرها ) ريال فأكثر

، مث الدخل الشهري )٪١٧,٦٩(بنسبة قدرها )  ريال٦٠٠٠ إىل أقل من ٤٠٠٠من (

، مث الدخل )٪١٦,٣٠(نسبة قدرها ب)  ريال٨٠٠٠ إىل أقل من ٦٠٠٠من (لألسرة 

، مث )٪١٥,٣١(بنسبة قدرها )  ريال٤٠٠٠ إىل أقل من ٢٠٠٠من (الشهري لألسرة 

، )٪١٤,٧١(بنسبة قدرها)  ريال١٠٠٠٠ إىل أقل من ٨٠٠٠من (الدخل الشهري لألسرة 

 ).٪٩,٣٥(بنسبة قدرها )  ريال٢٠٠٠أقل من (مث الدخل الشهري لألسرة 

سر أكثر من نصف دول ارتفاع الدخل الشهري نسبياً ُألوُيستخلص من هذا اجل 

، مما ُيعرب عن )٪٥٧,٦٥(بنسبة قدرها )  ريال فأكثر٦٠٠٠من (أفراد العينة من الطالب 

، وينعكس إجياباً ُألسر هؤالء الطالب) االقتصادي(االرتفاع النسيب للمستوى املعيشي 

) ٨(ع نتيجة اجلدول السابق رقم  وهذا يتفق معلى تربيتهم، وتقل درجة العنف املدرسي،

عن االرتفاع النسيب للمستوى التعليمي ألكثر من نصف آباء املبحوثني من الطالب 

، وكذلك يتفق مع نتيجة اجلدول )٪٥٣,٤٨(بنسبة قدرها ) ثانوي وما يعادله فأعلى(



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٨-

بنسبة ) ملك(عن ملكية سكن حوايل ثلثي أفراد العينة من الطالب ) ١٤(السابق رقم 

عن مهن أكثر من ) ١٥(، ويتفق أيضاً مع نتيجة اجلدول السابق رقم )٪٦٩,١٨(ها قدر

) موظف سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص(نصف آباء عينة الدراسة من الطالب 

 .حيث يتقاضون يف األغلب رواتب ليست ضعيفة) ٪٥٦,٤٦(بنسبة قدرها 
 

علمني واملرشدين الطالبيني والوكالء واملديرين مل توزيع أفراد عينة الدراسة من ا١٥-١
 :وفقاً لتخصص العمل

،  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبينييرينملدإن التعرف على ختصص عمل ا 

 :ان وذلك يوضحه اجلدول والشكل التالي،يلقي بالكثري من الضوء على نتائج الدراسة
 )١٨(جدول رقم 

 

   والوكالءة من املديرينـة الدراسـتوزيع أفراد عين
 وفقاً لتخصص العملواملعلمني واملرشدين الطالبيني 

 

النسبة املئوية ٪ التكرار ختصص العملم
 ٢٤,١٠ ٢٠ مدير ١
 ٢٤,١٠ ٢٠ وكيل ٢
 ٢٨,٩١ ٢٤ معلم ٣
 ٢٢,٨٩ ١٩ مرشد طاليب ٤

 ١٠٠ ٨٣ اجملموع 
 

 )١٥(شكل رقم 
 

  والوكالء ة من املديرينـة الدراسـتوزيع أفراد عين
 وفقاً لتخصص العملشدين الطالبيني واملعلمني واملر



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٣٩-

 

 
الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ١٨(يتبني من تقدمي بيانات اجلدول رقم  

أن  - وفقاً لتخصص العمل والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني الدراسة من املديرين

 ختصص ، يلي ذلك)٪٢٨,٩١(قد احتل املرتبة األوىل بنسبة قدرها ) معلم(ختصص العمل 

، يلي ذلك )٪٢٤,١٠(بنسبة واحدة قدرها ) وكيل(وختصص العمل ) مدير(العمل 

وُيالحظ التجانس النسيب يف ). ٪٢٢,٨٩(بنسبة قدرها ) مرشد طاليب(ختصص العمل 

 والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني، وبالتأكيد فإن يرينملدتوزيع عينة الدراسة من ا

هم املهمة القّيمة والسديدة نتيجة خرباهتم املكتسبة من ئ آراالفرصة قائمة لالستفادة من

 لدى إىل العنفالعوامل االجتماعية املؤدية العمل املدرسي حنو موضوع هذه الدراسة عن 

 .طالب املرحلة الثانوية
 
 :متغريات الدراسة األساسية: ثانياً



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٤٠-

ليل الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة احلالية، يقوم الباحث بتناول نتائج التح 

 املديرين، وللبيانات واليت تتمثل يف إجابات أفراد عينة الدراسة من طالب املرحلة الثانوية

على بنود اجلزء اخلاص  )مبدارس شرق الرياض(والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني 

 عن من االستبانة واستمارة املقابلة الشخصية) احملاور(بقياس متغريات الدراسة األساسية 

 تساؤالت الدراسة واليت سترد على، ويتم اإلجابة العنف لدى طالب املرحلة الثانوية

 وذلك من خالل تفسري النتائج املشتملة عليها جداول التحليل لكل متغري على ,تباعاً

هم هبذا ءوقد كشفت إجابات أفراد عينة الدراسة عن بعض اجلوانب اليت توضح آرا ،حدة

 :موضح يف اجلداول التاليةالصدد على حنو ما هو 
 
 
 :األمناط السائدة يف العنف املدرسي ١-٢

األمناط السائدة يف ما :  التساؤل األول من تساؤالت الدراسة وهوعلىلإلجابة  

؟، قام الباحث بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية

حيال هذا التساؤل من خالل  ,مدارس شرق الرياضيف طالب املرحلة الثانوية من الدراسة 

أعلى قيم للمتوسط املوزون سب حب األمناط السائدة يف العنف املدرسيترتيب عبارات 

سب أقل قيم للتشتت والذي ميثله االحنراف املعياري عند تسـاوي قيم حب، و"املرجح"

دائماً، غالباً، (ت املوافقة لنسب املئوية لتكرارا، مع استعراض ا"املرجح"املتوسط املوزون 

 للتعرف على الفرق يف إجابات أفراد )مربع كاي(اختبار ، كما قام الباحث بتطبيق )أحياناً

 وكذلك ،العينة من الطالب يف كل عبارة من عبارات األمناط السائدة يف العنف املدرسي

املعلمني واملرشدين  والوكالء واملديرينمن بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة قام 



א א א א א  א

 

א א א  א
-١٤١-

لنسب املئوية استعراض امدارس شرق الرياض حيال هذا التساؤل من خالل يف الطالبيني 

 : ويتبني ذلك من اجلداول اآلتية،األمناط السائدة يف العنف املدرسيلتكرارات آرائهم عن 
 
 
 
 



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٣٨-

 )١٩(جدول رقم 
 

 استجابات أفراد الدراسة من الطالب جتاه األمناط السائدة يف العنف املدرسي
 

املتوسط اجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم
املوزون

االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة
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١٤٤,٠ ٦ ١,٤١ ٢,٣٩ ٥٠٣ ٢٠٢ ٨٠ ١٠٦ ٥٣ ٦٢ك التعدي باأللفاظ النابية ٤
٥ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٢,٣
٣ 

١٠,٥
٤ 

٢١,٠
٧ 

١٥,٩
٠ 

٤٠,١
٦ 

٤٧,٨ ١٠٠
٠ 

    

١
١ 

٢١٨,٠ ٧ ١,٤٥ ٢,٢٧ ٥٠٣ ٢٣١ ٨٣ ٧٥ ٤٨ ٦٦ك عطيل املدرسني عن متابعة إلقاءت
٢ 

٠,٠٠٠*
* 

١٣,١٪ الدروس 
٢ 

١٤,٩ ٩,٥٤
١ 

١٦,٥
٠ 

٤٥,٩
٢ 

٤٥,٤ ١٠٠
٠ 

    

١
٢ 

٢٠٦,٤ ٨ ١,٤٠ ٢,٢٦ ٥٠٣ ٢٢٥ ٨١ ٩٤ ٤٧ ٥٦ك رفض اخلضوع للسلطة املدرسية
١ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١١,١
٣ 

١٨,٦ ٩,٣٤
٩ 

١٦,١
٠ 

٤٤,٧
٣ 

٤٥,٢ ١٠٠
٠ 

    

١٩٢,٢ ٩ ١,٣٧ ٢,٢٤ ٥٠٣ ٢١٨ ٩٩ ٨٨ ٤٣ ٥٥ك التحدي واستعراض العضالت ٢
٦ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٠,٩
٣ 

١٧,٥ ٨,٥٥
٠ 

١٩,٦
٨ 

٤٣,٣
٤ 

٤٤,٨ ١٠٠
٠ 

    



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٣٩-

١٧٩,٥ ١٠ ١,٢٠ ٢,٢٢ ٥٠٣ ١٦٥ ١٧٧ ٨٥ ٣٧ ٣٩ك املضاربات مع الطالب ١
٩ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٦,٩ ٧,٣٦ ٧,٧٥
٠ 

٣٥,١
٩ 

٣٢,٨
٠ 

٤٤,٤ ١٠٠
٠ 

    

١
٤ 

٣٨٧,٦ ١١ ١,٤٩ ٢,١٤ ٥٠٣ ٢٧٦ ٦٠ ٥٩ ٣٨ ٧٠ك شويه حوائط املدرسةت
٧ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٣,٩
٢ 

١١,٧ ٧,٥٥
٣ 

١١,٩
٣ 

٥٤,٨
٧ 

٤٢,٨ ١٠٠
٠ 

    

١
٥ 

٣٤٨,٦ ١٢ ١,٢٩ ٢,٠٠ ٥٠٣ ٢٦٣ ٩٤ ٦٨ ٣٩ ٣٩ك االعتداء على الرفاق باملدرسة
٠ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٣,٥ ٧,٧٥ ٧,٧٥
٢ 

١٨,٦
٩ 

٥٢,٢
٩ 

٤٠,٠ ١٠٠
٠ 

    

١
٠ 

٤٦٤,٧ ١٣ ١,٣٤ ١,٩٦ ٥٠٣ ٢٩٢ ٦٥ ٦٩ ٣٠ ٤٧ك  ممتلكات املدرسةإتالف
٨ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٣,٧ ٥,٩٦ ٩,٣٤
٢ 

١٢,٩
٢ 

٥٨,٠
٥ 

٣٩,٢ ١٠٠
٠ 

    

٥٧٣,٠ ١٤ ١,١١ ١,٧٢ ٥٠٣ ٣٠٨ ٩٨ ٥٣ ٢٠ ٢٤ك املضاربة مع املدرسني أو اإلداريني ٨
٧ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٠,٥ ٣,٩٨ ٤,٧٧
٤ 

١٩,٤
٨ 

٦١,٢
٣ 

٣٤,٤ ١٠٠
٠ 

    

٧٩٥,٠ ١٥ ١,٠١ ١,٦٠ ٥٠٣ ٣٥١ ٦٧ ٤٥ ١٤ ٢٦ك ف سيارات املدرسني أو اإلدارينيإتال ٩
٨ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٣,٣ ٨,٩٥ ٢,٧٨ ٥,١٧
٢ 

٦٩,٧
٨ 

٣٢,٠ ١٠٠
٠ 

    

٤٠٠,٤  ١,٠٥ ٢,٢٤ ٥٠٣ ٢٢٩ ٨٩ ٨١ ٤٥ ٥٩ك متوسط عبارات األمناط السائدة يف 
٤ 

٠,٠٠٠*
* 

١١,٧٪ العنف املدرسي 
٣ 

١٦,١ ٨,٩٥
٠ 

١٧,٦
٩ 

٤٥,٥
٣ 

٤٤,٨ ١٠٠
٠ 

    

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

استجابات أفراد عينة الذي يوضح  -) ١٩(حمتويات اجلدول رقم بدراسة وحتليل  

 :األيتيتبني  - الدراسة من الطالب وفقاً آلرائهم جتاه األمناط السائدة يف العنف املدرسي

أظهرت إجابات أفراد العينة من الطالب أحد األمناط السائدة بدرجة متوسطة يف   - ١

 وجاء ذلك يف الترتيب األول مبتوسط ،ورفع الصوتوهو الصراخ العنف املدرسي 

، وقد بلغت )١,٥٠(وباحنراف معياري ) ٪٥٥,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧٨(موزون 

، وهذا يتفق مع ما جاء يف اإلطار )٪٥٣,٠٨(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٤٠-

 يتفق مع ، وكذلك)١(النظري للدراسة عن أساليب وطرق العنف ومنها العنف اللفظي

ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن إحدى املشكالت الرئيسة لدى الطالب وهي 

 .)٢(مشكالت العدوان البدين واللفظي

أوضحت إجابات عينة الدراسة من الطالب أحد األمناط السائدة بدرجة متوسطة يف   - ٢

    وجاء ذلك يف الترتيب الثاين مبتوسط موزون ،وهو املزاح العنيفالعنف املدرسي 

، وقد مثّلت نسبة )١,٤٤(وباحنراف معياري ) ٪٥٣,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦٦(

، وذلك يتمشى مع ما جاء يف اإلطار )٪٥٢,٨٩(" دائماً، غالباً، أحياناً"ة ـاملوافق

، )٣(النظري للدراسة عن أساليب وطرق العنف ومنها العنف البدين أو اجلسدي

سات عن إحدى املشكالت الرئيسة ويتمشى أيضاً مع ما توصلت إليه إحدى الدرا

 .)٤(لدى الطالب وهي مشكالت العدوان البدين واللفظي

بينت إجابات املبحوثني من الطالب أحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة يف العنف   - ٣

 وجاء ذلك يف الترتيب الثالث مبتوسط ،وهو التعدي باأللفاظ الغليظةاملدرسي 

، وقد بلغت )١,٥٠(وباحنراف معياري ) ٪٤٩,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٩(موزون 

 ).٪٤٣,٧٤(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

دلت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب على أحد األمناط السائدة بدرجة   - ٤

 وجاء ،اآلخرينوهو التعبري بطرق غري لفظية عن احتقار ضعيفة يف العنف املدرسي 

وباحنراف ) ٪٤٨,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٢(موزون ذلك يف الترتيب الرابع مبتوسط 

 ).٪٤٤,٣٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٣٩(معياري 

                                                           
 .٢، مرجع سابق، صاألساليب التربوية احلديثة يف التعامل مع ظاهرة العنف الطاليب. حسني حممد، الطاهر) ١(
 .، مرجع سابقمظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية. إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية، دراسة ميدانية) ٢(
 .٣٨، مرجع سابق، صاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٣(
 .، مرجع سابقمظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية. إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية، دراسة ميدانية) ٤(



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٤١-

كشفت إجابات أفراد العينة من الطالب عن أحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة يف   - ٥

  وجاء ذلك يف الترتيب اخلامس،وهو إحداث شغب بني احلصصالعنف املدرسي 

، )١,٤٩(وباحنراف معياري ) ٪٤٨,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٢(مبتوسط موزون 

 ).٪٤٢,١٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

أشارت إجابات عينة الدراسة من الطالب إىل أحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة يف   - ٦

لترتيب السادس مبتوسط  وجاء ذلك يف ا،وهو التعدي باأللفاظ النابيةالعنف املدرسي 

، وقد مثّلت )١,٤١(وباحنراف معياري ) ٪٤٧,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٣٩(موزون 

 ).٪٤٣,٩٤(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

أفادت إجابات املبحوثني من الطالب بأحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة يف العنف   - ٧

 وجاء ذلك يف الترتيب ، الدروسوهو تعطيل املدرسني عن متابعة إلقاءاملدرسي 

       وباحنراف معياري ) ٪٤٥,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٧(السابع مبتوسط موزون 

 ).٪٣٧,٥٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٥(

أظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب أحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة   - ٨

 وجاء ذلك يف الترتيب ،وهو رفض اخلضوع للسلطة املدرسيةي يف العنف املدرس

          وباحنراف معياري) ٪٤٥,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٦(الثامن مبتوسط موزون 

 ).٪٣٩,١٦(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٠(

 ضعيفة يف أوضحت إجابات أفراد العينة من الطالب أحد األمناط السائدة بدرجة  - ٩

 وجاء ذلك يف الترتيب التاسع ،وهو التحدي واستعراض العضالتالعنف املدرسي 

، )١,٣٧(وباحنراف معياري ) ٪٤٤,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٤(مبتوسط موزون 

 ).٪٣٦,٩٨(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

دة بدرجة ضعيفة يف العنف بينت إجابات عينة الدراسة من الطالب أحد األمناط السائ  - ١٠

 وجاء ذلك يف الترتيب العاشر مبتوسط موزون ،وهو املضاربات مع الطالباملدرسي 



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٤٢-

، وقد مثّلت نسبة )١,٢٠(وباحنراف معياري ) ٪٤٤,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٢(

 ).٪٣٢,٠١(" دائماً، غالباً، أحياناً"املوافقة 

السائدة بدرجة ضعيفة يف دلت إجابات املبحوثني من الطالب على أحد األمناط   - ١١

 وجاء ذلك يف الترتيب احلادي عشر ،وهو تشويه حوائط املدرسةالعنف املدرسي 

، )١,٤٩(وباحنراف معياري ) ٪٤٢,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,١٤(مبتوسط موزون 

 ).٪٣٣,٢٠(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

ب عن أحد األمناط السائدة بدرجة كشفت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطال  - ١٢

 وجاء ذلك يف الترتيب ،وهو االعتداء على الرفاق باملدرسةضعيفة يف العنف املدرسي 

   وباحنراف معياري ) ٪٤٠,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٠٠(الثاين عشر مبتوسط موزون 

 ).٪٢٩,٠٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٢٩(

بات أفراد العينة من الطالب إىل أحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة يف أشارت إجا  - ١٣

 وجاء ذلك يف الترتيب الثالث عشر ،وهو إتالف ممتلكات املدرسةالعنف املدرسي 

، )١,٣٤(وباحنراف معياري ) ٪٣٩,٢٠(بنسبة قدرها ) ١,٩٦(مبتوسط موزون 

 ).٪٢٩,٠٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

أفادت إجابات عينة الدراسة من الطالب بأحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة يف   - ١٤

 وجاء ذلك يف الترتيب الرابع ،وهو املضاربة مع املدرسني أو اإلدارينيالعنف املدرسي 

         وباحنراف معياري ) ٪٣٤,٤٠(بنسبة قدرها ) ١,٧٢(عشر مبتوسط موزون 

 ).٪١٩,٢٩(" دائماً، غالباً، أحياناً"فقة ، وقد مثّلت نسبة املوا)١,١١(

أظهرت إجابات املبحوثني من الطالب أحد األمناط السائدة بدرجة ضعيفة يف العنف   - ١٥

 وجاء ذلك يف الترتيب اخلامس ،وهو إتالف سيارات املدرسني أو اإلدارينياملدرسي 

ي وباحنراف معيار) ٪٣٢,٠٠(بنسبة قدرها ) ١,٦٠(عشر واألخري مبتوسط موزون 

 ).٪١٦,٩٠(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٠١(



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٤٣-

 ُتشري إىل وجود فروق ذات داللة "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار وُيالحظ  

األمناط يف آراء أفراد العينة من الطالب حنو مجيع عبارات ) ٠,٠١(إحصائية عند مستوى 

 .السائدة يف العنف املدرسي

أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً آلرائهم جتاه األمناط ن متوسط آراء وُيستنتج م 

        بنسبة قدرها ) ٢,٢٤( أن املتوسط املوزون العام قد بلغ السائدة يف العنف املدرسي

وبنسبة يدل على عدم تركز اإلجابات وتشتتها ) ١,٠٥(وباحنراف معياري ) ٪٤٤,٨٠(

أمناط سائدة وتلك النتيجة ُتعرب عن وجود . )٪٣٦,٧٨(" دائماً، غالباً، أحياناً"موافقة 

الصراخ ورفع الصوت، واملزاح العنيف، "، وكان يف مقدمتها نوعاً ما يف العنف املدرسي

، وحتقق اهلدف األول من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن "والتعدي باأللفاظ الغليظة

، األمناط السائدة يف العنف املدرسيق بالتساؤل األول من تساؤالت هذه الدراسة فيما يتعل

أساليب وطرق العنف ومنها العنف مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن وتتفق 

عن ) سذرالند(، ونظرية املخالطة الفارقة لـ )٢( والعنف البدين أو اجلسدي)١(اللفظي

، ونظرية )٣(العنف املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب آلخرين وتناقل الكثري من أفكارهم

عن تعلم الفرد بعض السمات الشخصية كالعنف ) الربت بانديورا(التعلم االجتماعي لـ 

، وتتفق كذلك مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات )٤(من خالل حماكاته سلوك اآلخرين

. )٥(عن إحدى املشكالت الرئيسة لدى الطالب وهي مشكالت العدوان البدين واللفظي

 تُنم عن وجود اختالفات جوهرية دالة "٢كا ")مربع كاي(ار أن قيم اختبوُيالحظ 

                                                           
 .٢، مرجع سابق، صعنف الطاليباألساليب التربوية احلديثة يف التعامل مع ظاهرة ال. حسني حممد، الطاهر) ١(
 .٣٨، مرجع سابق، صاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٢(
 .١٢٠، مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن، طالب) ٣(
 .١٠١ ، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. حسن حممد؛ وآخرون، ربيع) ٤(
         ،مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية. إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية، ة ميدانيةدراس) ٥(

 .مرجع سابق
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األمناط السائدة يف إجابات عينة الدراسة من الطالب حول ) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 

 .يف العنف املدرسي
 

 )٢٠(جدول رقم 
 

  والوكالء واملعلمني واملرشدين  أفراد عينة الدراسة من املديريناستجابات
 ةـود عنف طاليب يف املدرسـوجالطالبيني جتاه 

 

 النسبة املئوية ٪ التكرار وجود عنف طاليب يف املدرسة م
 ٨٠,٧٢ ٦٧ نعم ١
 ١٩,٢٨ ١٦ ال ٢

 ١٠٠ ٨٣ اجملموع 

الذي يوضح استجابات أفراد  -) ٢٠(يتضح من استعراض بيانات اجلدول رقم  

وجود يني وفقاً آلرائهم جتاه  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبعينة الدراسة من املديرين

مدارسهم بنسبة يف أن أغلبهم قد أدلوا بوجود عنف طاليب  - عنف طاليب يف املدرسة

مدارسهم بنسبة يف ، أما بقيتهم فقد أدلوا بعدم وجود عنف طاليب )٪٨٠,٧٢(قدرها 

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن انتشار    وهذا يتوافق . )٪١٩,٢٨( قدرها

عن العنف ) سذرالند(، ونظرية املخالطة الفارقة لـ )١(نف بني طالب املرحلة الثانويةالع

، ونظرية التعلم )٢(املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب آلخرين وتناقل الكثري من أفكارهم

عن تعلم الفرد لبعض السمات الشخصية كالعنف من ) الربت بانديورا(االجتماعي لـ 

، وأيضاً تتوافق مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن )٣(ينخالل حماكاته لسلوك اآلخر

                                                           
         ،املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض. اخلراشي، سليمان عمر) ١(

 .٤، صقمرجع ساب
 .١٢٠، مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن، طالب) ٢(
 .١٠١ ، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. حسن حممد؛ وآخرون، ربيع) ٣(
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 ويرى .)١(وجود عنف طاليب يف املدارس الثانوية وخباصة من طالب الصف األول الثانوي

 .الباحث وجود عنف طاليب يف املدارس الثانوية بدرجة كبرية
 

 )٢١(جدول رقم 
 

 علمني واملرشدين الطالبيني  والوكالء واملاستجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين
 ة للعنف الطاليب يف املدرسةـط احلاالت األسبوعيـمتوسجتاه 

 

النسبة املئوية ٪ التكرارمتوسط احلاالت األسبوعية للعنف الطاليب يف املدرسة م
 ٦٨,٦٨ ٥٧  حاالت٥أقل من  ١
 ٤,٨٢ ٤  حاالت٩ إىل ٥من  ٢
 ٢,٤١ ٢  حالة١٤ إىل ١٠من  ٣
 ١,٢٠ ١  حالة١٩ إىل ١٥من  ٤
 ٣,٦١ ٣  حالة فأكثر٢٠من  ٥
 ١٩,٢٨ ١٦ ال يوجد ٦

 ١٠٠ ٨٣ اجملموع 

من أفراد ) ٦٧(إىل أن عدد ) ٢٠(سبق وأن أشارت نتائج اجلدول السابق رقم  

قد ) ٪٨٠,٧٢(بنسبة مئوية قدرها  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني عينة املديرين

       )٢١(بالنظر إىل حمتويات اجلدول احلايل رقم  و، املدرسةأفادوا بوجود عنف طاليب يف

 والوكالء واملعلمني واملرشدين استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرينالذي يبني  -

 - متوسط احلاالت األسبوعية للعنف الطاليب يف املدرسةالطالبيني وفقاً آلرائهم جتاه 

قد نال املركز األول )  حاالت أسبوعيا٥ًأقل من (يتضح أن متوسط حاالت العنف الطاليب 

 حاالت ٩ إىل ٥من (، يليه متوسط حاالت العنف الطاليب )٪٦٨,٦٨(بنسبة قدرها 

                                                           
 .، مرجع سابقيف املدارس الثانوية) املضاربات(ظاهرة السلوك العدواين . السعدوي، عبد اهللا صاحل) ١(
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 حالة ٢٠من (، يليه متوسط حاالت العنف الطاليب )٪٤,٨٢(بنسبة قدرها ) أسبوعياً

 إىل ١٠من ( ، يليه متوسط حاالت العنف الطاليب)٪٣,٦١(بنسبة قدرها ) فأكثر أسبوعياً

 ١٥من (، يليه متوسط حاالت العنف الطاليب )٪٢,٤١(بنسبة قدرها )  حالة أسبوعيا١٤ً

 ).٪١,٢٠(بنسبة قدرها )  حالة أسبوعيا١٩ًإىل 

متوسط احلاالت األسبوعية للعنف الطاليب يف مدارس أن وُيستخلص من هذا اجلدول،  

 حاالت ٥أقل من ( مني واملرشدين الطالبيني والوكالء واملعلحوايل ثلثي املبحوثني من املديرين

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن ، وذلك يتفق )٪٦٨,٦٨(بنسبة قدرها ) أسبوعياً

) سذرالند(، ونظرية املخالطـة الفارقـة لـ )١(انتشـار العنف بني طالب املرحلة الثانوية

، ونظرية )٢(لكثري من أفكارهمعن العنف املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب آلخرين وتناقل ا

عن تعلم الفرد لبعض السـمات الشخصيـة ) الربت بانديورا(التعلم االجتماعي لـ 

، وتتفق أيضاً مع ما توصلت إليه إحدى )٣(كالعنف من خالل حماكاتـه لسلوك اآلخرين

الدراسات عن وجود عنف طاليب يف املدارس الثانوية وخباصة من طالب الصف األول 

 ويعتقد الباحث بصفته مشرفاً تربوياً أن هناك بالفعل نسبة كبرية من العنف .)٤(يالثانو

 .)٢١(كما جاء يف نتيجة اجلدول السابق رقم , الطاليب يف املدارس الثانوية
 )٢٢(جدول رقم 

  والوكالء واملعلمني واملرشدين استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين
 ف األكثر شيوعاً بني الطالبأمناط العنالطالبيني  جتاه 

 )متعدد اإلجابات(
 النسبة املئوية ٪ التكرار أمناط العنف األكثر شيوعاً بني الطالب م

                                                           
، مرجع املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض.  عمراخلراشي، سليمان) ١(

 .٤، صسابق
 .١٢٠، مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن، طالب) ٢(
 .١٠١ ، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. حسن حممد؛ وآخرون، ربيع) ٣(
 .، مرجع سابقيف املدارس الثانوية) املضاربات(ظاهرة السلوك العدواين . ي، عبد اهللا صاحلالسعدو) ٤(
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 ٣٩,٧٢ ٥٦ اجلدل الكالمي الذي يؤدي إىل العنف ١
 ٣٩,٠١ ٥٥ مضاربات بني الطالب ٢
 ٩,٢٢ ١٣ إفساد ممتلكات املدرسة ٣
 ٨,٥١ ١٢  البذيءالتفحيط والسلوك السيئ والكالم ٤
 ٣,٥٤ ٥ االعتداء اجلنسي ٥

 ١٠٠ ١٤١ اجملموع 

الـذي يوضـح اسـتجابات أفـراد         -) ٢٢(يدل تقدمي بيانات اجلدول رقـم        

 والوكالء واملعلمني واملرشـدين الطالبـيني وفقـاً آلرائهـم           عينة الدراسة من املديرين   

لشـائع بـني    علـى أن منـط العنـف ا        - أمناط العنف األكثر شيوعاً بني الطالب     جتاه  

قـد احتـل املرتبـة األوىل بنسـبة         ) اجلدل الكالمي الذي يؤدي إىل العنـف      (الطالب  

، مث تدرجت بقية فئـات أمنـاط العنـف الشـائع بـني الطـالب                )٪٣٩,٧٢(قدرها  

سب تسلسلها يف اجلدول وحـىت فئـة العنـف الشـائع بـني              حبهرمياً وبترتيب تنازيل    

 ).٪٣,٥٤(بنسبة قدرها ) االعتداء اجلنسي(الطالب 

وُيستنبط من هذا اجلدول، أن أمناط العنف األكثر شيوعاً بني الطالب يف مدارس  

اجلدل ( والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني حوايل ثالثة أرباع أفراد العينة من املديرين

) الكالمي الذي يؤدي إىل العنف، واملضاربات بني الطالب، وإفساد ممتلكات املدرسة

وهذه النتيجة حتقق اهلدف األول من أهداف الدراسة احلالية ). ٪٧٨,٧٣(ها بنسبة قدر

األمناط السائدة يف  التساؤل األول من تساؤالت تلك الدراسة فيما خيتص بعلىوجتيب 

، وكذا )١٩(يف اجلدول السابق رقم ) ٥(، وتتمشى مع نتيجة العبارة رقم العنف املدرسي

أساليب وطرق العنف ومنها العنف  للدراسة عن ما جاء يف اإلطار النظريتتمشى مع 

 والعنف غري املباشر كإتالف )٢( والعنف البدين أو اجلسدي كاملضاربات)١(اللفظي

                                                           
 .٢، مرجع سابق، صاألساليب التربوية احلديثة يف التعامل مع ظاهرة العنف الطاليب. حسني حممد، الطاهر) ١(
 .٣٨سابق، ص، مرجع اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٢(
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، وأنواع ومظاهر العنف املدرسي كإتالف أثاث املدرسة وتشويه )١(ممتلكات املدرسة

ملشكالت ، وتتمشى أيضاً مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن إحدى ا)٢(حوائطها

 وينوه الباحث من واقع .)٣(الرئيسة لدى الطالب وهي مشكالت العدوان البدين واللفظي

عمله وخربته اإلشرافية التربوية أن العنف اللفظي والبدين وغري املباشر من أشهر أمناط 

 .العنف السائدة يف املدارس الثانوية واليت توارثها الطالب عمِّن سبقهم من طالب آخرين
 

 :ور التنشئة األسرية يف العنف املدرسيد ٢-٢

دور التنشئة األسرية يف ما : لإلجابة عن التساؤل الثاين من تساؤالت الدراسة وهو 

طالب املرحلة الثانوية يف مدارس من ، مت حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة العنف املدرسي

ة األسرية يف العنف دور التنشئحنو ذلك التساؤل من خالل ترتيب عبارات  شرق الرياض

، ووفق أقل قيم للتشتت والذي ميثله "املرجح"املدرسي وفق أعلى قيم للمتوسط املوزون 

لنسب املئوية ، مع استعراض ا"املرجح"االحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسـط املوزون 

 للتعرف على الفرق )مربع كاي(اختبار ، كما مت تطبيق )دائماً، غالباً، أحياناً(لتكرارات املوافقة 

يف إجابات أفراد العينة من الطالب يف كل عبارة من عبارات دور التنشئة األسرية يف العنف 

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديرينمن حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة  وأيضاً مت ،املدرسي

لنسب املئوية  ااستعراضيف مدارس شرق الرياض حنو ذلك التساؤل من خالل الطالبيني 

 :اجلداول التاليةتوضحه  وهذا ،دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسيلتكرارات آرائهم عن 
 )٢٣(جدول رقم 
 

 استجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب  
 ة يف العنف املدرسيـة األسريـحول دور التنشئ

                                                           
 .١٢٢، مرجع سابق، صعلم النفس االجتماعي. شوقي، طريف) ١(
 .٨-٧، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٢(
 .، مرجع سابقملرحلتني املتوسطة والثانويةمظاهر السلوك العدواين لدى طالب ا. إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية، دراسة ميدانية) ٣(
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وسط املتاجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم

املوزون
االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة

١١٢,٩ ١ ١,٤٤ ٣,٥٥ ٥٠٣ ٨٢ ٣٢ ٩٧ ١١٣ ١٧٩ك قد يؤدي(انعدام الرقابة الوالدية  ٦
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*٠,٠٠٠ ٣٣,٤٥ ٩ ١,٤٤ ٢,٧٨ ٥٠٣ ١٤٢ ٧٥ ١٢٠ ٨٣ ٨٣ك الدلل الزائد لألطفال من الوالدين قد ١
* 

١٦,٥٪ يؤدي للعنف الطاليب 
٠ 

١٦,٥
٠ 

٢٣,٨
٦ 

١٤,٩
١ 

٢٨,٢
٣ 

٥٥,٦ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٥٤,٩٨ ١٠ ١,٤٥ ٢,٦٥ ٥٠٣ ١٦١ ٨٣ ١١١ ٦٩ ٧٩ك زام بالشعائرالتنشئة على عدم االلت ٢
* 

١٥,٧٪ الدينية 
١ 

١٣,٧
٢ 

٢٢,٠
٧ 

١٦,٥
٠ 

٣٢,٠
١ 

٥٣,٠ ١٠٠
٠ 
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متوسط عبارات دور التنشئة  
 األسرية

٢١٨,٥  ١,٠٤ ٣,٢١ ٥٠٣ ١٠٢ ٥٨ ١٠٧ ١٠٣ ١٣٣ك
١ 

٠,٠٠٠*
* 

٢٦,٤٪ يف العنف املدرسي 
٤ 

٢٠,٤
٨ 

٢١,٢
٧ 

١١,٥
٣ 

٢٠,٢
٨ 

٦٤,٢ ١٠٠
٠ 

    

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
 

استجابات أفراد عينة الدراسة الذي يوضح  -) ٢٣(حمتويات اجلدول رقم بتحليل  

 :يتبني التايل - من الطالب وفقاً آلرائهم حول دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي

ترى عينة الدراسة من الطالب وجود دور كبري للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي   -  ١

     لوالدية، وحاز ذلك على التصنيف األول مبتوسط موزون متثّل يف انعدام الرقابة ا

، وقد مثّلت نسبة )١,٤٤(وباحنراف معياري ) ٪٧١,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٥(

، وهذا يتوافق مع ما جاء يف اإلطار )٪٧٧,٣٤(" دائماً، غالباً، أحياناً"املوافقة 

نها عدم متابعة النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة وم

 .)١(األسرة لألبناء ومراقبتهم

 للتنشئة األسرية يف العنف اً متوسطاًيعتقد املبحوثون من الطالب أن هناك دور  -  ٢

املدرسي متثّل يف التفرقة بني األوالد داخل األسرة، وحاز ذلك على التصنيف الثاين 

، )١,٤٨(وباحنراف معياري ) ٪٦٨,٨٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٤(مبتوسط موزون 

 ).٪٧١,٥٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

يدرك أفراد عينة الدراسة من الطالب وجود دور متوسط للتنشئة األسرية يف العنف   -  ٣

، وحاز ذلك على التصنيف كثرة الشجار واخلصام بني الوالديناملدرسي متثّل يف 

        وباحنراف معياري )٪٦٧,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٣٨(الثالث مبتوسط موزون 

، وذلك )٪٧٢,٩٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٤(

يتواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف الراجعة 
                                                           

 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
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، وأيضاً يتواكب مع ما توصلت إليه بعض )١(لألسرة ومنها التفكك األسري

 موجب دال إحصائياً بني السلوك العدواين واخلالفات الدراسات عن وجود ارتباط

 .)٣(، وأحد أسباب العنف وهو االهنيار األسري)٢(بني الوالدين

 للتنشئة األسرية يف العنف اً متوسطاًيقتنع أفراد العينة من الطالب بأن هناك دور  -  ٤

ابع ، وحاز ذلك على التصنيف الراالنفصال بني الوالدين بالطالقاملدرسي متثّل يف 

، )١,٤٧(وباحنراف معياري ) ٪٦٧,٢٠(بنسبة قدرها ) ٣,٣٦(مبتوسط موزون 

، وهذا يتفق مع ما جاء )٪٧١,٣٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب سلوك العنف الراجعة إىل األسرة وهو 

وصلت إليه إحدى الدراسات عن أسباب ، ويتفق كذلك مع ما ت)٤(التفكك األسري

 .)٥(العنف ومنها االهنيار األسري

تعي عينة الدراسة من الطالب وجود دور متوسط للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي   -  ٥

متثّل يف التسلط والقسوة من الوالدين أو أحدمها، وحاز ذلك على التصنيف اخلامس 

، )١,٤٣(وباحنراف معياري ) ٪٦٦,٨٠(بنسبة قدرها ) ٣,٣٤(مبتوسط موزون 

، وذلك يتمشى مع ما )٪٧١,٥٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد مثّلت نسبة املوافقة 

جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة ومنها 

 .)٦(القسوة الزائدة من الوالدين

                                                           
 .٦سابق، صالرجع امل) ١(
 .ابق، مرجع سالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٢(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٣(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٤(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقعنفاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو ال. سعد حممد سعد، آل رشود) ٥(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٦(



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٥٢-

للتنشئة األسرية يف العنف  اً متوسطاًيشعر املبحوثون من الطالب بأن هناك دور  -  ٦

املدرسي متثّل يف التنشئة األسرية غري السوية، وحاز ذلك على التصنيف السادس 

، )١,٤٧(وباحنراف معياري ) ٪٦٦,٢٠(بنسبة قدرها ) ٣,٣١(مبتوسط موزون 

 ).٪٧١,٩٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

بوجود دور متوسط للتنشئة األسرية يف العنف يفيد أفراد عينة الدراسة من الطالب   -  ٧

املدرسي متثّل يف حرمان األبناء من الترفيه، وحاز ذلك على التصنيف السابع مبتوسط 

، وقد مثّلت )١,٤٠(وباحنراف معياري ) ٪٦٥,٤٠(بنسبة قدرها ) ٣,٢٧(موزون 

 ).٪٧١,١٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

 للتنشئة األسرية يف العنف اً متوسطاًمن الطالب أن هناك دوريتفهم أفراد العينة   -  ٨

املدرسي متثّل يف احنراف أحد أفراد األسرة، وحاز ذلك على التصنيف الثامن مبتوسط 

، وقد بلغت )١,٣٨(وباحنراف معياري ) ٪٦١,٢٠(بنسبة قدرها ) ٣,٠٦(موزون 

 ).٪٦٥,٤١(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

 عينة الدراسة من الطالب يف وجود دور متوسط للتنشئة األسرية يف العنف تعتقد  -  ٩

، وحاز ذلك على التصنيف ل الزائد لألطفال من الوالدينيدلتالاملدرسي متثّل يف 

       وباحنراف معياري ) ٪٥٥,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧٨(التاسع مبتوسط موزون 

، وهذا يتوافق )٪٥٦,٨٦(" باً، أحياناًدائماً، غال"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٤(

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة 

 .)١(ومنها التدليل الزائد من الوالدين

 للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي اً متوسطاًيرى املبحوثون من الطالب أن هناك دور  -  ١٠

لتزام بالشعائر الدينية، وحاز ذلك على التصنيف العاشر متثّل يف التنشئة على عدم اال

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
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وباحنراف معياري ) ٪٥٣,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦٥(واألخري مبتوسط موزون 

، وذلك )٪٥١,٥٠(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٥(

 بسبب يتواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن ازدياد االحنراف والعنف

، واالجتاه التكاملي يف تفسري السلوك العدواين )١(قلة ممارسة الفرد للفروض الدينية

، وكذلك يتواكب مع ما )٢(حيث إن عدم اإلميان أو ضعفه يؤدي بالفرد إىل االحنراف

توصلت إليه إحدى الدراسات عن وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بني السلوك 

 .)٣(مالعدواين وعدم الصالة بانتظا

 تدل على وجود اختالفات جوهرية "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار وُيالحظ  

 حيال مجيع  من الطالبيف إجابات عينة الدراسة) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 

 .دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسيعبارات 

ائهم حول أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً آلروُيستخلص من متوسط آراء  

بنسبة ) ٣,٢١( أن املتوسط املوزون العام قد مثّل دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي

ُيعرب عن عدم تركز اإلجابات وتشتتها ) ١,٠٤(وباحنراف معياري ) ٪٦٤,٢٠(قدرها 

 عن وجود دور ُتعبِّر وهذه النتيجة ،)٪٦٨,١٩(" دائماً، غالباً، أحياناً"وبنسبة موافقة 

، انعدام الرقابة الوالدية"، وكان على رأسها تنشئة األسرية يف العنف املدرسيللمتوسط 

، وحتقق اهلدف "، وكثرة الشجار واخلصام بني الوالدينالتفرقة بني األوالد داخل األسرةو

الثاين من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن التساؤل الثاين من تساؤالت تلك الدراسة 

مع ما جاء يف اإلطار النظري وافق ، وتتة األسرية يف العنف املدرسي التنشئإىل دوربالنسبة 

للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة ومنها عدم متابعة األسرة لألبناء 
                                                           

 .٣٤١، مرجع سابق، صاحنراف األحداث يف التشريع العريب واملقارن. أبو اخلري؛ والعصرة، منري) ١(
، موقف الشريعة اإلسالمية من النظريات النفسية واالجتماعية والتكاملية املفسرة الحنراف األحداث. أمحد، نبيل حممد صادق) ٢(

 .٢٠٢مرجع سابق، ص
 .، مرجع سابق طلبة املدارس الثانويةالسلوك العدواين لدى. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٣(
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يف أن ) سيلني(، ونظرية التفكك االجتماعي واليت خلصها )١(ومراقبتهم والتفكك األسري

، وأيضاً )٢( يف السلوك املضطرب واملنحرف كالعنفالتفكك االجتماعي يلعب دوراً قوياً

تتوافق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بني 

. )٤(، وأحد أسباب العنف وهو االهنيار األسري)٣(السلوك العدواين واخلالفات بني الوالدين

د فروق جوهرية ذات داللة  ُتشري إىل وجو"٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار وُيالحظ 

دور التنشئة  حول  من الطالبيف وجهات نظر املبحوثني) ٠,٠١(إحصائية عند مستوى 

 .األسرية يف العنف املدرسي
 

 )٢٤(جدول رقم 
 

  والوكالء واملعلمني واملرشدين ة من املديرينـاستجابات أفراد عينة الدراس
 ملدرسيدور التنشئة األسرية يف العنف االطالبيني  حول 

 )متعدد اإلجابات(
 

النسبة املئوية ٪ التكرار دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي م
 ٧٠,١٧ ٨٠ عدم اهتمام األسرة بالتربية ١
ترك األبناء يف الشارع مع الصحبة السيئة وإمهاهلم النشغال  ٢

 الوالدين
١٤,٠٤ ١٦ 

 ٧,٨٩ ٩ القبليتعود بعض الطالب من الصغر على العنف والتعصب  ٣
 ٤,٣٩ ٥ فقد القدوة من األب واألم ٤
 ٣,٥١ ٤عدم االهتمام واملتابعة فيخرج االبن عن السيطرة ٥

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
 .٨٨، مرجع سابق، صالتفكك العائلي. احلوات، علي؛ وآخرون) ٢(
 .، مرجع سابقطلبة املدارس الثانويةالسلوك العدواين لدى . دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٣(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٤(
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 ١٠٠ ١١٤ اجملموع 
 

الذي يوضح استجابات أفراد عينة ) ٢٤(يكشف استعراض بيانات اجلدول رقم  

دور ئهم حول  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلراالدراسة من املديرين

عدم (أن دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي ـ  التنشئة األسرية يف العنف املدرسي

 بقية، مث تدرجت )٪٧٠,١٧(قد جاء يف املقام األول بنسبة قدرها ) اهتمام األسرة بالتربية

 هرمياً وبترتيب تنازيل وفق تسلسلها يف دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسيفئات 

عدم االهتمام واملتابعة فيخرج (دول وحىت فئة دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي اجل

 ).٪٣,٥١(بنسبة قدرها ) االبن عن السيطرة

وُيستنتج من هذا اجلدول، أن أهم دور للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي من  

عدم (دين الطالبيني  والوكالء واملعلمني واملرشوجهة نظر أغلب عينة الدراسة من املديرين

اهتمام األسرة بالتربية، وترك األبناء يف الشارع مع الصحبة السيئة وإمهاهلم النشغال 

    بنسبة قدرها ) الوالدين، وتعود بعض الطالب من الصغر على العنف والتعصب القبلي

وتلك النتيجة حتقق اهلدف الثاين من أهداف الدراسة احلالية وجتيب ). ٪٩٢,١٠(

ساؤل الثاين من تساؤالت هذه الدراسة فيما يُخص دور التنشئة األسرية يف العنف التعلى

، )٢٣(يف اجلدول السابق رقم ) ٦، ٢(، وتتواكب مع نتيجة العبارتني رقمي املدرسي

وكذلك تتواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن ازدياد االحنراف والعنف 

، واالجتاه التكاملي يف تفسري السلوك العدواين )١(ينيةبسبب قلة ممارسة الفرد للفروض الد

                                                           
 .٣٤١، مرجع سابق، صاحنراف األحداث يف التشريع العريب واملقارن. أبو اخلري؛ والعصرة، منري) ١(
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، وأسباب سلوك العنف )١(حيث إن عدم اإلميان أو ضعفـه يؤدي بالفرد إىل االحنـراف

، وتتواكـب أيضاً مع )٢(اليت ترجع إىل األسرة ومنها عدم متابعة األسرة لألبناء ومراقبتهم

موجب دال إحصائياً بني السلوك ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن وجود ارتباط 

 .)٣(العدواين وبعدم الصالة بانتظام
 
 
 

 
 :دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي ٣-٢

دور املستوى ما : لإلجابة عن التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة وهو 

د عينة ؟، قام الباحث بتناول وحتليل إجابات أفرااالقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

طالب املرحلة الثانوية يف مدارس شرق الرياض جتاه هذا التساؤل من خالل من الدراسة 

بناًء على أعلى قيم  دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسيترتيب عبارات 

، وبناًء على أقل قيم للتشتت والذي ميثله االحنراف املعياري "املرجح"للمتوسط املوزون 

لنسب املئوية لتكرارات ، مع استعراض ا"املرجح"قيم املتوسـط املوزون عند تسـاوي 

 للتعرف على )مربع كاي(اختبار ، كما قام الباحث بتطبيق )دائماً، غالباً، أحياناً(املوافقة 

الفرق يف إجابات أفراد العينة من الطالب يف كل عبارة من عبارات دور املستوى 

بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة  وقام كذلك ،سياالقتصادي لألسرة يف العنف املدر

يف مدارس شرق الرياض جتاه  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرينمن الدراسة 

                                                           
، ة من النظريات النفسية واالجتماعية والتكاملية املفسرة الحنراف األحداثموقف الشريعة اإلسالمي. أمحد، نبيل حممد صادق) ١(

 .٢٠٢مرجع سابق، ص
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٢(
 .، مرجع سابقاملدارس الثانويةالسلوك العدواين لدى طلبة . دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٣(
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دور املستوى لنسب املئوية لتكرارات آرائهم عن استعراض اهذا التساؤل من خالل 

 :اآلتية ويكشف ذلك اجلداول ،االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي
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 )٢٥(جدول رقم 
 

 الب  ـة من الطـة الدراسـاستجابات أفراد عين
 إزاء دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

 

املتوسط اجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم
املوزون

االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة

*٠,٠٠٠ ٣٧,٥٥ ١ ١,٥٠ ٢,٨٩ ٥٠٣ ١٣٥ ٧٥ ١١٧ ٦٢ ١١٤ك الفوارق االقتصادية واملعيشية بني ٨
* 

٢٢,٦٪ طالب املدارس 
٦ 

١٢,٣
٣ 

٢٣,٢
٦ 

١٤,٩
١ 

٢٦,٨
٤ 

٥٧,٨ ١٠٠
٠ 

    

١٠٢,٠ ٢ ١,٥٥ ٢,٦٦ ٥٠٣ ١٨٨ ٥٩ ٨٦ ٧٥ ٩٥ك تفشي البطالة بني أفراد األسرة ٧
٨ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٨,٨
٩ 

١٤,٩
١ 

١٧,١
٠ 

١١,٧
٣ 

٣٧,٣
٨ 

٥٣,٢ ١٠٠
٠ 

    

١
٠ 

١٤٥,٣ ٣ ١,٥٨ ٢,٥٨ ٥٠٣ ٢٠٦ ٦٦ ٥٩ ٧٧ ٩٥ك عدم العدل بني األبناء يف املصروف
٨ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٨,٨
٩ 

١٥,٣
١ 

١١,٧
٣ 

١٣,١
٢ 

٤٠,٩
٥ 

٥١,٦ ١٠٠
٠ 

    

١١٣,٦ ٤ ١,٤١ ٢,٥٠ ٥٠٣ ١٨٧ ٦٨ ١١٨ ٧١ ٥٩ك عدم توفر الشروط املعيشية الضرورية ٦
٩ 

٠,٠٠٠*
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  ٪١١,٧
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٢ 
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٦ 

١٣,٥
٢ 

٣٧,١
٨ 
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١٤٣,٩ ٥ ١,٤٨ ٢,٤٩ ٥٠٣ ٢٠٤ ٦١ ١٠٢ ٦١ ٧٥ك عدم وجود عائل لألسرة ٣
٩ 

٠,٠٠٠*
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  ٪١٤,٩
١ 

١٢,١
٣ 

٢٠,٢
٨ 

١٢,١
٣ 

٤٠,٥
٦ 

٤٩,٨ ١٠٠
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١٠٠,٧ ٦ ١,٤٠ ٢,٤٧ ٥٠٣ ١٨٢ ٨٦ ١١٣ ٦٠ ٦٢ك عدم وجود مصدر دخل ثابت لألسرة ١
١ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٢,٣
٣ 

١١,٩
٣ 

٢٢,٤
٧ 

١٧,١
٠ 

٣٦,١
٨ 

٤٩,٤ ١٠٠
٠ 

    

١٢٤,٧ ٧ ١,٤٠ ٢,٤٣ ٥٠٣ ١٩٤ ٧٨ ١١٠ ٦٣ ٥٨ك عدم تلبية األسرة ملتطلبات املدرسة ٩
٦ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١١,٥
٣ 

١٢,٥
٢ 

٢١,٨
٧ 

١٥,٥
١ 

٣٨,٥
٧ 

٤٨,٦ ١٠٠
٠ 

    

١٦٧,٣ ٨ ١,٤٦ ٢,٤١ ٥٠٣ ٢١٥ ٦٤ ٨٩ ٧٤ ٦١ك السكن يف أحياء فقرية ٥
٧ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٢,١
٣ 

١٤,٧
١ 

١٧,٦
٩ 

١٢,٧
٢ 

٤٢,٧
٤ 

٤٨,٢ ١٠٠
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١١٨,٣ ٩ ١,٢٧ ٢,٤٠ ٥٠٣ ١٧١ ٩٧ ١٣٧ ٦١ ٣٧ك اخنفاض دخل األسرة ٢
٦ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٢,١ ٧,٣٦
٣ 

٢٧,٢
٤ 

١٩,٢
٨ 

٣٤,٠
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٢٥٣,٠ ١٠ ١,٤١ ٢,٢٦ ٥٠٣ ٢٣٩ ٥٣ ٩٨ ٦٥ ٤٨ك عدم توفر السكن املناسب ٤
٩ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٢,٩ ٩,٥٤
٢ 

١٩,٤
٨ 

١٠,٥
٤ 

٤٧,٥
١ 

٤٥,٢ ١٠٠
٠ 

    

٣٤٦,٧  ١,١٤ ٢,٥١ ٥٠٣ ١٩٢ ٧١ ١٠٣ ٦٧ ٧٠ك متوسط عبارات دور املستوى 
٠ 

٠,٠٠٠*
* 

١٣,٩٪ االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي 
٢ 

١٣,٣
٢ 

٢٠,٤
٨ 

١٤,١
٢ 

٣٨,١
٧ 

٥٠,٢ ١٠٠
٠ 

    

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

اسـتجابات أفـراد عينـة      الـذي يـبني      -) ٢٥(حمتويات اجلدول رقـم     من   

الدراسة من الطالب وفقاً آلرائهم إزاء دور املستوى االقتصـادي لألسـرة يف العنـف               

 :يتضح اآليت - املدرسي

 للمستوى االقتصادي اً متوسطاًأوضحت إجابات املبحوثني من الطالب أن هناك دور  -  ١

، عيشية بني طالب املدارسالفوارق االقتصادية وامللألسرة يف العنف املدرسي تبني يف 

) ٪٥٧,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٨٩(وجاء ذلك يف الترتيب األول مبتوسط موزون 

         " دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٥٠(وباحنراف معياري 

)٥٨,٢٥٪.( 

دلت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب على وجود دور متوسط للمستوى   -  ٢

ادي لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف تفشي البطالة بني أفراد األسرة، وجاء االقتص

وباحنراف ) ٪٥٣,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦٦(ذلك يف الترتيب الثاين مبتوسط موزون 

 ).٪٥٠,٩٠(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٥٥(معياري 

 اً متوسـط  اً أن هنـاك دور    كشفت إجابات أفـراد العينـة مـن الطـالب عـن             -  ٣

للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسـي تـبني يف عـدم العـدل بـني                

) ٢,٥٨(األبناء يف املصروف، وجاء ذلك يف الترتيب الثالـث مبتوسـط مـوزون              

، وقـد بلغـت نسـبة       )١,٥٨(وبـاحنراف معيـاري     ) ٪٥١,٦٠(بنسبة قدرها   

وذلك يتفق مع مـا جـاء يف اإلطـار          . )٪٤٥,٩٣( "دائماً، غالباً، أحياناً  "املوافقة  
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النظري للدراسة عن أسباب سـلوك العنـف الـيت ترجـع إىل األسـرة ومنـها                 

، وأحد العوامـل املؤديـة للعنـف كاحلالـة االقتصـادية            )١(الضغوط االقتصادية 

 .)٢(لألسرة وخاصة يف وجود البطالة واملتقاعدين عن العمل فيها

 إىل وجود دور متوسط للمستوى االقتصادي أشارت إجابات عينة الدراسة من الطالب  -  ٤

فر الشروط املعيشية الضرورية، وجاء ذلك يف الألسرة يف العنف املدرسي تبني يف عدم تو

    وباحنراف معياري ) ٪٥٠,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٥٠(الترتيب الرابع مبتوسط موزون 

 ).٪٤٩,٣١(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤١(

 للمستوى االقتصادي اً ضعيفاًأفادت إجابات املبحوثني من الطالب أن هناك دور  -  ٥

لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف عدم وجود عائل لألسرة، وجاء ذلك يف الترتيب 

      وباحنراف معياري ) ٪٤٩,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٩(اخلامس مبتوسط موزون 

 ).٪٤٧,٣٢(" ئماً، غالباً، أحياناًدا"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٨(

أظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب بوجود دور ضعيف للمستوى   -  ٦

االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف عدم وجود مصدر دخل ثابت لألسرة، 

) ٪٤٩,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٧(وجاء ذلك يف الترتيب السادس مبتوسط موزون 

          "دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٠(وباحنراف معياري 

)٤٦,٧٣٪.( 

 للمستوى االقتصادي اً ضعيفاًأوضحت إجابات أفراد العينة من الطالب أن هناك دور  -  ٧

لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف عدم تلبية األسرة ملتطلبات املدرسة، وجاء ذلك يف 

وباحنراف ) ٪٤٨,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٣(ن الترتيب السابع مبتوسط موزو

 ).٪٤٥,٩٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٠(معياري 

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
 .١٩٣، مرجع سابق، صعلم املشكالت االجتماعية. عمر، معن خليل) ٢(
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دلت إجابات عينة الدراسة من الطالب على وجود دور ضعيف للمستوى   -  ٨

االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف السكن يف أحياء فقرية، وجاء ذلك يف 

وباحنراف معياري ) ٪٤٨,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤١( الثامن مبتوسط موزون الترتيب

 ).٪٤٤,٥٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٦(

كشفت إجابات عينة الدراسة من الطالب عن وجود دور ضعيف للمستوى   -  ٩

اء ذلك يف االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف اخنفاض دخل األسرة، وج

وباحنراف ) ٪٤٨,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٠(الترتيب التاسع مبتوسط موزون 

 ).٪٤٦,٧٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٢٧(معياري 

 للمستوى االقتصادي اً ضعيفاًأشارت إجابات املبحوثني من الطالب إىل أن هناك دور  -  ١٠

 عدم توفر السكن املناسب، وجاء ذلك يف الترتيب لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف

وباحنراف ) ٪٤٥,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٦(العاشر واألخري مبتوسط موزون 

 ).٪٤١,٩٤(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤١(معياري 

 ُتعرب عن وجود اختالفات جوهرية "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار وُيالحظ  

يف إجابات املبحوثني من الطالب جتاه مجيع ) ٠,٠١(ات داللة إحصائية عند مستوى ذ

 .دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسيعبارات 

وفقاً آلرائهم إزاء دور من الطالب أفراد عينة الدراسة وُيستنبط من متوسط آراء  

) ٢,٥١(ط املوزون العام قد بلغ ، أن املتوساملستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

 عن عدم تركز اإلجابات يُنم) ١,١٤(وباحنراف معياري ) ٪٥٠,٢٠(بنسبة قدرها 

 وتلك النتيجة ُتشري إىل وجود ،)٪٤٧,٧٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"وبنسبة موافقة وتشتتها 

الفوارق  "، وكان يف مقدمتهلمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسيدور متوسط ل

تفشي البطالة بني أفراد األسرة، وعدم العدل االقتصادية واملعيشية بني طالب املدارس، و

، وحتقق اهلدف الثالث من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن "بني األبناء يف املصروف
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دور املستوى االقتصادي لألسرة التساؤل الثالث من تساؤالت هذه الدراسة فيما يتعلق ب

 )١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢(تتفق مع نتيجة اجلداول السابقة رقم ، وف املدرسييف العن

ألفراد العينة من الطالب، وكذلك ) االقتصادي(عن االرتفاع النسيب للمستوى املعيشي 

تتفق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة 

، وأحد العوامل املؤدية للعنف كاحلالة االقتصادية لألسرة )١(ومنها الضغوط االقتصادية

، وأحد االجتاهات النظرية املفسرة )٢(وخاصة يف وجود البطالة واملتقاعدين عن العمل فيها

للسلوك العنفي وهو االجتاه التكاملي الذي ُيشري إىل تأثر السلوك املنحرف بالعوامل 

 تدل على وجود فروق جوهرية "٢كا"بع كاي مرأن قيم اختبار وُيالحظ . )٣(االقتصادية

إزاء دور املستوى يف إجابات أفراد العينة من الطالب ) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 

 .االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي
 

 )٢٦(جدول رقم 
 

 استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني 
 وجود دور للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي إزاء 

 
النسبة املئوية ٪ التكراروجود دور للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي م
 ٩١,٥٧ ٧٦ نعم ١
 ٨,٤٣ ٧ ال ٢

 ١٠٠ ٨٣ اجملموع 
 

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صعيات األهلية يف مواجهتهاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلم. السنوسي، جناة) ١(
 .١٩٣، مرجع سابق، صعلم املشكالت االجتماعية. عمر، معن خليل) ٢(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد، العمري) ٣(



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٦٣-

الذي يوضح استجابات أفراد عينة  -) ٢٦(ُيشري تقدمي بيانات اجلدول رقم  

وجود دور  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم إزاء  املديرينالدراسة من

ن غالبيتهم قد أفادوا بوجود دور  أ- للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

، أما بقيتهم )٪٩١,٥٧(للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي بنسبة قدرها 

ستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي بنسبة قدرها فقد أفادوا بعدم وجود دور للم

للمستوى االقتصادي لألسرة يف ويتفق الباحث مع األغلبية يف وجود دور . )٪٨,٤٣(

 .العنف املدرسي



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٦٤-

 )٢٧(جدول رقم 
 

  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين
 يـرة يف العنف املدرسـالقتصادي لألستوى اـدور املس إزاء 

 )متعدد اإلجابات(
 

النسبة املئوية ٪ التكراردور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي م
 ٨٩,٤١ ٧٦ ارتفاع العنف عند قليلي الدخل لعدم مباالهتم مبا حيدث هلم ١
 ١,١٨ ١عدم وجود أدوات ترفيهية أو رحالت أسرية للترويح عن النفس ٢
عدم وجود السكن املناسب والواسع األمر الذي يتسبب  ٣

 يف اعتماد األوالد على التربية السلبية من الشارع
١,١٨ ١ 

 ٨,٢٣ ٧ ال يوجد ٤
 ١٠٠ ٨٥ اجملموع 

 

من عينة ) ٧٦(إىل أن عدد ) ٢٦(لقد سبق أن أشارت نتائج اجلدول السابق رقم  

) ٪٩١,٥٧(بنسبة مئوية قدرها شدين الطالبيني  والوكالء واملعلمني واملردراسة املديرين

بتحليل حمتويات  و,قد أدلوا بوجود دور للمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

 استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرينالذي يوضح  -) ٢٧(اجلدول احلايل رقم 

 املستوى االقتصادي دوروالوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم إزاء 

يتبني أن دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي  -لألسرة يف العنف املدرسي 

          قد جاء أوالً بنسبة قدرها ) ارتفاع العنف عند قليلي الدخل لعدم مباالهتم مبا حيدث هلم(

دم وجود ع(، يليه دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي )٪٨٩,٤١(

ودور املستوى االقتصادي لألسرة ) أدوات ترفيهية أو رحالت أسرية للترويح عن النفس

عدم وجود السكن املناسب والواسع األمر الذي يتسبب يف اعتماد (يف العنف املدرسي 

 وهذه النتيجة ،)٪١,١٨(بنسبة واحدة قدرها ) األوالد على التربية السلبية من الشارع



א א א א א א
 

 

א א א  א
-١٦٥-

 التساؤل الثالث من تساؤالت علىث من أهداف الدراسة احلالية وجتيب حتقق اهلدف الثال

 وتتمشى مع نتيجة العبارتني ،املستوى االقتصادي لألسرةتلك الدراسة فيما خيتص بدور 

، وتتمشى كذلك مع ما جاء يف اإلطار )٢٥(يف اجلدول السابق رقم ) ٤، ٢(رقمي 

ع إىل األسرة ومنها الضغوط النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترج

، وأحد االجتاهات النظرية املفسرة للسلوك العنفي وهو االجتاه التكاملي الذي )١(االقتصادية

 .)٢(ُيشري إىل تأثر السلوك املنحرف بالعوامل االقتصادية
 

 :دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي ٤-٢

دور مجاعة الرفاق يف ما :  التساؤل الرابع من تساؤالت الدراسة وهوعلىلإلجابة  

طالب املرحلة الثانوية يف مدارس من  مت حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة العنف املدرسي

دور مجاعة الرفاق يف العنف ذلك التساؤل من خالل ترتيب عبارات  حول شرق الرياض

الذي ميثله ، ووفقاً ألقل قيم للتشتت و"املرجح"وفقاً ألعلى قيم للمتوسط املوزون  املدرسي

لنسب ، مع استعراض ا"املرجح"االحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط املوزون 

 للتعرف )مربع كاي(اختبار ، كما مت تطبيق )دائماً، غالباً، أحياناً(املئوية لتكرارات املوافقة 

على الفرق يف إجابات أفراد العينة من الطالب يف كل عبارة من عبارات دور مجاعة 

 املديرينمن حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة  ومت أيضاً ،اق يف العنف املدرسيالرف

يف مدارس شرق الرياض حول ذلك التساؤل من والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني 

دور مجاعة الرفاق يف العنف لنسب املئوية لتكرارات آرائهم عن استعراض اخالل 

 :تيةاآل وهذا يوضحه اجلداول ،املدرسي
 

                                                           
 .٦، مرجع سابق، ص األهلية يف مواجهتهاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات. السنوسي، جناة) ١(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد، العمري) ٢(



א א א א א א
 

 

א א  אא
 

-١٦٣-

 
 )٢٨(جدول رقم 

 

 الب ـة من الطـة الدراسـاستجابات أفراد عين
 حيال دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي

 

املتوسط اجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم
املوزون

االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة

*٠,٠٠٠ ٧٠,٢٧ ١ ١,٥٤ ٣,٢٨ ٥٠٣ ١٠٤ ٦٢ ٩٧ ٧١ ١٦٩ك حماولة كسب ود الرفاق ٦
* 

  ٪٣٣,٦
٠ 

١٤,١
٢ 

١٩,٢
٨ 

١٢,٣
٣ 

٢٠,٦
٨ 

٦٥,٦ ١٠٠
٠ 

    

١
٠ 

*٠,٠٠٠ ٥٨,٨٤ ٢ ١,٥٧ ٣,٠٩ ٥٠٣ ١٣٢ ٥٦ ٩٨ ٧١ ١٤٦ك جذب االنتباه واالهتمام لدى مجاعة
* 

٢٩,٠٪ الرفاق 
٣ 

١٤,١
٢ 

١٩,٤
٨ 

١١,١
٣ 

٢٦,٢
٤ 

٦١,٨ ١٠٠
٠ 

    

١٤٣,٦ ٣ ١,٦٨ ٣,٠٩ ٥٠٣ ١٥٦ ٤٤ ٧٤ ٥٥ ١٧٤ك االنتصار للشلة أو العصابة ٧
١ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٣٤,٥
٩ 

١٠,٩
٣ 

١٤,٧
١ 

٣١,٠ ٨,٧٥
١ 

٦١,٨ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٢٨,٨٦ ٤ ١,٥٢ ٣,٠٤ ٥٠٣ ١٢٦ ٦٦ ١٠٠ ٨٣ ١٢٨ك اخلشية من لوم الرفاق ٨
* 

  ٪٢٥,٤
٥ 

١٦,٥
٠ 

١٩,٨
٨ 

١٣,١
٢ 

٢٥,٠
٥ 

٦٠,٨ ١٠٠
٠ 

    

١٠٩,٧ ٥ ١,٦٦ ٣,٠٠ ٥٠٣ ١٥٩ ٥٨ ٦٨ ٦١ ١٥٧ك سوء اختيار الرفاق ٥
١ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٣١,٢
١ 

١٢,١
٣ 

١٣,٥
٢ 

١١,٥
٣ 

٣١,٦
١ 

٦٠,٠ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٤٧,٣٧ ٦ ١,٥٧ ٢,٨٩ ٥٠٣ ١٤٩ ٧٩ ٨٠ ٧٠ ١٢٥ك مسايرة مجاعة الرفاق يف السلوكيات ٤
* 

٢٤,٨٪ اخلاطئة 
٥ 

١٣,٩
٢ 

١٥,٩
٠ 

١٥,٧
١ 

٢٩,٦
٢ 

٥٧,٨ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٤٦,٦١ ٧ ١,٤٤ ٢,٧٣ ٥٠٣ ١٤٦ ٨١ ١٢٦ ٦٣ ٨٧ك الشعور بالفشل يف مسايرة الرفاق ١
* 

  ٪١٧,٣
٠ 

١٢,٥
٢ 

٢٥,٠
٥ 

١٦,١
٠ 

٢٩,٠
٣ 

٥٤,٦ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٤٧,٤٧ ٨ ١,٣٩ ٢,٦٢ ٥٠٣ ١٥٢ ٩٤ ١١٦ ٧٥ ٦٦ك الشعور بالرفض من قبل الرفاق ٢
* 

  ٪١٣,١
٢ 

١٤,٩
١ 

٢٣,٠
٦ 

١٨,٦
٩ 

٣٠,٢
٢ 

٥٢,٤ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٥٥,٥٨ ٩ ١,٣٦ ٢,٦١ ٥٠٣ ١٤٧ ٩٦ ١٣٠ ٦٨ ٦٢ك عدم القدرة على التكيف مع الرفاق ٣



א א א א א א
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-١٦٤-

* 
  ٪١٢,٣

٣ 
١٣,٥
٢ 

٢٥,٨
٤ 

١٩,٠
٩ 

٢٩,٢
٢ 

٥٢,٢ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٦٣,٨٧ ١٠ ١,٦٠ ٢,١٤ ٥٠٣ ١٥٢ ٦٩ ٧٥ ٧١ ١٣٦ك التقليد األعمى للرفاق ٩
* 

  ٪٢٧,٠
٤ 

١٤,١
٢ 

١٤,٩
١ 

١٣,٧
٢ 

٣٠,٢
٢ 

٤٢,٨ ١٠٠
٠ 

    

١٣٥,١  ١,١٩ ٢,٩٣ ٥٠٣ ١٤٢ ٧١ ٩٦ ٦٩ ١٢٥ك متوسط عبارات دور مجاعة الرفاق 
٥ 

٠,٠٠٠*
* 

٢٤,٨٪ يف العنف املدرسي 
٥ 

١٣,٧
٢ 

١٩,٠
٩ 

١٤,١
٢ 

٢٨,٢
٣ 

٥٨,٦ ١٠٠
٠ 

    

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

 

توزيع أفراد عينة الذي يوضح  -) ٢٨(اجلدول رقم ُيظهر استعراض بيانات  

 :اآليت - لطالب وفقاً آلرائهم حيال دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسيالدراسة من ا

يعتقد أفراد عينة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً جلماعة الرفاق يف العنف   - ١

تضح يف حماولة كسب ود الرفاق، ونال ذلك املركز األول مبتوسط موزون ااملدرسي 

، وقد مثّلت نسبة )١,٥٤(ف معياري وباحنرا) ٪٦٥,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٢٨(

 ).٪٦٧,٠٠(" دائماً، غالباً، أحياناً"املوافقة 

يعي أفراد العينة من الطالب وجود دور متوسط جلماعة الرفاق يف العنف املدرسي   - ٢

تضح يف جذب االنتباه واالهتمام لدى مجاعة الرفاق، ونال ذلك املركز الثاين ا

، )١,٥٧(وباحنراف معياري ) ٪٦١,٨٠(بنسبة قدرها ) ٣,٠٩(مبتوسط موزون 

 ).٪٦٢,٦٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

ترى عينة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً جلماعة الرفاق يف العنف   - ٣

تضح يف االنتصار للشلة أو العصابة، ونال ذلك املركز الثالث مبتوسط ااملدرسي 

، وقد مثّلت )١,٦٨(وباحنراف معياري ) ٪٦١,٨٠(رها بنسبة قد) ٣,٠٩(موزون 

 ).٪٦٠,٢٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 
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-١٦٥-

يقتنع املبحوثون من الطالب بوجود دور متوسط جلماعة الرفاق يف العنف املدرسي   - ٤

) ٣,٠٤(، ونال ذلك املركز الرابع مبتوسط موزون اخلشية من لوم الرفاقتضح يف ا

، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٥٢(وباحنراف معياري ) ٪٦٠,٨٠(بنسبة قدرها 

 ).٪٦١,٨٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"

يتفهم أفراد عينة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً جلماعة الرفاق يف العنف   - ٥

    تضح يف سوء اختيار الرفاق، ونال ذلك املركز اخلامس مبتوسط موزون ااملدرسي 

، وقد مثّلت نسبة )١,٦٦(وباحنراف معياري ) ٪٦٠,٠٠(بة قدرها بنس) ٣,٠٠(

وهذا يتمشى مع ما جاء يف اإلطار . )٪٥٦,٨٦(" دائماً، غالباً، أحياناً"املوافقة 

النظري للدراسة عن أحد العوامل املؤدية للعنف وهو العالقة بأصدقاء آخرين 

 .)١(منحرفني سلوكياً

دور متوسط جلماعة الرفاق يف العنف املدرسي يدرك أفراد العينة من الطالب وجود   - ٦

، ونال ذلك املركز السادس  اخلاطئةتضح يف مسايرة مجاعة الرفاق يف السلوكياتا

، )١,٥٧(وباحنراف معياري ) ٪٥٧,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٨٩(مبتوسط موزون 

جاء وذلك يتوافق مع ما . )٪٥٤,٦٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

يف أن ) بانديورا(يف اإلطار النظري للدراسة عن نظرية التعلم االجتماعي واليت خلصها 

، وكذلك يتوافق مع )٢(سلوك العنف هو سلوك ُمتعلم من اآلخرين وخاصة األصدقاء

ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن أسباب العنف ومنها مصادقة الرفاق ومسايرم 

 .)٣(يف السلوك اخلاطئ

                                                           
 .٩٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. لعمري، صاحل حممدا) ١(
 .١٠١، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. ربيع، حسن حممد؛ وآخرون) ٢(
 .١٣٦ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٣(
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-١٦٦-

 عينة الدراسة من الطالب بأن هناك دوراً متوسطاً جلماعة الرفاق يف العنف تشعر  - ٧

تضح يف الشعور بالفشل يف مسايرة الرفاق، ونال ذلك املركز السابع ااملدرسي 

، )١,٤٤(وباحنراف معياري ) ٪٥٤,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧٣(مبتوسط موزون 

وهذا يتواكب مع . )٪٥٤,٨٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"ة ـة املوافقـوقد مثّلت نسب

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل الرفاق 

 .)١(ومنها الشعور بالفشل يف مسايرة الرفاق

يفيد املبحوثون من الطالب بوجود دور متوسط جلماعة الرفاق يف العنف املدرسي   - ٨

  لك املركز الثامن مبتوسط موزون تضح يف الشعور بالرفض من قبل الرفاق، ونال ذا

، وقد بلغت نسبة )١,٣٩(وباحنراف معياري ) ٪٥٢,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦٢(

وذلك يتفق مع ما جاء يف اإلطار النظري . )٪٥١,٠٩(" دائماً، غالباً، أحياناً"املوافقة 

بالرفض من للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل الرفاق ومنها الشعور 

 .)٢(الرفاققبل 

يعتقد أفراد عينة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً جلماعة الرفاق يف العنف   - ٩

تضح يف عدم القدرة على التكيف مع الرفاق، ونال ذلك املركز التاسع ااملدرسي 

، )١,٣٦(وباحنراف معياري ) ٪٥٢,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦١(مبتوسط موزون 

 ).٪٥١,٦٩(" ماً، غالباً، أحياناًدائ"وقد مثّلت نسبة املوافقة 

يرى أفراد العينة من الطالب وجود دور ضعيف جلماعة الرفاق يف العنف املدرسي   - ١٠

   تضح يف التقليد األعمى للرفاق، ونال ذلك املركز العاشر واألخري مبتوسط موزون ا

، وقد بلغت نسبة )١,٦٠(وباحنراف معياري ) ٪٤٢,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,١٤(

 ).٪٥٦,٠٧(" دائماً، غالباً، أحياناً "املوافقة

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهتهاألثر ال. السنوسي، جناة) ١(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٢(
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-١٦٧-

 عن وجود اختالفات جوهرية ُتعبِّر "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار وُيالحظ  

 حول مجيع  من الطالبيف إجابات عينة الدراسة) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 

 .دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسيعبارات 

نة الدراسة من الطالب وفقاً آلرائهم حيال أفراد عيوُيستخلص من متوسط آراء  

بنسبة ) ٢,٩٣(، أن املتوسط املوزون العام قد مثّل دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي

ُيشري إىل عدم تركز اإلجابات وتشتتها ) ١,١٩(وباحنراف معياري ) ٪٥٨,٦٠(قدرها 

ة تدل على وجود دور  وهذه النتيج،)٪٥٧,٦٦(" دائماً، غالباً، أحياناً"وبنسبة موافقة 

حماولة كسب ود الرفاق، "، وكان يف املقدمة جلماعة الرفاق يف العنف املدرسيمتوسط 

، وحتقق اهلدف "وجذب االنتباه واالهتمام لدى مجاعة الرفاق، واالنتصار للشلة أو العصابة

اسة  التساؤل الرابع من تساؤالت تلك الدرعلى وجتيب ,الرابع من أهداف الدراسة احلالية

مع ما جاء يف اإلطار النظري مشى ، وتتدور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسيفيما َيُخص 

، )١(للدراسة عن أحد العوامل املؤدية للعنف وهو العالقة بأصدقاء آخرين منحرفني سلوكياً

عن العنف املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب ) سذرالند(ونظرية املخالطة الفارقة لـ 

عن ) الربت بانديورا(، ونظرية التعلم االجتماعي لـ )٢(الكثري من أفكارهمآلخرين وتناقل 

تعلم الفرد بعض السمات الشخصية كالعنف من خالل حماكاته لسلوك اآلخرين وخاصة 

 ُتعرب عن وجود فروق جوهرية "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار  وُيالحظ ،)٣(األصدقاء

ور  حيال دمن الطالب آراء أفراد العينة يف) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي
 

 )٢٩(جدول رقم 
 

                                                           
 .٩٥ق، ص، مرجع سابالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. العمري، صاحل حممد) ١(
 .١٢٠، مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن، طالب) ٢(
 .١٠١ ، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. حسن حممد؛ وآخرون، ربيع) ٣(
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-١٦٨-

  والوكالء واملعلمني واملرشدين استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين
 دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسيالطالبيني  حيال 

 )متعدد اإلجابات(
 

النسبة املئوية ٪ التكرار عة الرفاق يف العنف املدرسيدور مجا م
 ٩٤,١٩ ٨١تعلم العنف والسلوك السيئ غالباً من الصحبة ورفاق السوء ١
 ٥,٨١ ٥ التشجيع من رفاق السوء على اإلفساد والتخريب واالنتقام ٢

 ١٠٠ ٨٦ اجملموع 
 

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة من  -) ٢٩(من حمتويات اجلدول رقم  

دور مجاعة الرفاق يف لوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم حيال  وااملديرين

تعلم العنف والسلوك (يتضح أن دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي  - العنف املدرسي

، مث دور )٪٩٤,١٩(قد جاء أوالً بنسبة قدرها ) السيئ غالباً من الصحبة ورفاق السوء

التشجيع من رفاق السوء على اإلفساد والتخريب (درسي مجاعة الرفاق يف العنف امل

 وتلك النتيجة حتقق اهلدف الرابع من أهداف الدراسة ،)٪٥,٨١(بنسبة قدرها ) واالنتقام

 التساؤل الرابع من تساؤالت هذه الدراسة بالنسبة لدور مجاعة الرفاق علىاحلالية وجتيب 

يف اجلدول السابق رقم     ) ٧، ٤( رقمي  وتتوافق مع نتيجة العبارتني،يف العنف املدرسي

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسـة عن نظرية املخالطة الفارقة ، وتتوافق أيضاً مع )٢٨(

عن العنف املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب آلخرين وتناقل الكثري من ) سذرالند(لـ 

يف أن سلوك ) نديورابا(، وتتوافق مع نظرية التعلم االجتماعي واليت خلصها )١(أفكارهم

، وكذا تتوافق مع ما توصلت )٢(العنف هو سلوك متعلم من اآلخرين وخاصة األصدقاء

ومنها مصادقة الرفاق ومسايرم يف السلوك , إليه إحدى الدراسات عن أسباب العنف
                                                           

 .١٢٠، مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن، طالب) ١(
 .١٠١، مرجع سابق، صنائيعلم النفس اجل. ربيع، حسن حممد؛ وآخرون) ٢(
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-١٦٩-

ويعتقد الباحث حبكم عمله وخربته يف اإلشراف التربوي أن مجاعة الرفاق . )١(اخلاطئ

 .هاماً يف العنف املدرسيتلعب دوراً 
 

 :دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي ٥-٢

دور الوضع ما :  التساؤل اخلامس من تساؤالت الدراسة وهوعلىلإلجابة  

؟، قام الباحث بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي

حيال هذا التساؤل من خالل  س شرق الرياضطالب املرحلة الثانوية مبدارمن الدراسة 

أعلى قيم سب حب دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسيترتيب عبارات 

سب أقل قيم للتشتت والذي ميثله االحنراف املعياري عند حب، و"املرجح"للمتوسط املوزون 

رارات املوافقة لنسب املئوية لتك، مع استعراض ا"املرجح"تسـاوي قيم املتوسـط املوزون 

 للتعرف على الفرق )مربع كاي(اختبار ، كما قام الباحث بتطبيق )دائماً، غالباً، أحياناً(

يف إجابات أفراد العينة من الطالب يف كل عبارة من عبارات دور الوضع االجتماعي 

من بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة  وكذلك قام ،لألسرة يف العنف املدرسي

مدارس شرق الرياض حيال هذا يف  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني يريناملد

دور الوضع االجتماعي لنسب املئوية لتكرارات آرائهم عن استعراض االتساؤل من خالل 

 : ويتبني ذلك من اجلداول اآلتية،لألسرة يف العنف املدرسي
 )٣٠(جدول رقم 
 

 ب  جتاه استجابات أفراد عينة الدراسة من الطال
 يـرة يف العنف املدرسـدور الوضع االجتماعي لألس
 

املتوسط اجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم
املوزون

االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة

*٠,٠٠٠ ٤٨,٣٦ ١ ١,٥٦ ٢,٨٨ ٥٠٣ ١٥٥ ٦٨ ٧٥ ٩٣ ١١٢ك ل العائليةكثرة املشاك ١

                                                           
 .١٣٦ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ١(
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-١٧٠-

* 
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*٠,٠٠٠ ٦٠,٦٧ ٢ ١,٥٢ ٢,٦٩ ٥٠٣ ١٧٠ ٨٠ ٨٠ ٨٢ ٩١ك كثرة اخلصام بني الوالدين ٢
* 

  ٪١٨,٠
٩ 

١٦,٣
٠ 

١٥,٩
٠ 

١٥,٩
٠ 

٣٣,٨
٠ 
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*٠,٠٠٠ ٧٩,٦٤ ٣ ١,٤٨ ٢,٦١ ٥٠٣ ١٧٩ ٧٢ ٩٦ ٨٠ ٧٦ك لوالدينانعدام التفاهم بني ا ٣
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١٩,٠
٩ 
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٢٣١,١ ٤ ١,٦٦ ٢,٦٠ ٥٠٣ ٢٢٨ ٣٧ ٦٠ ٦٦ ١١٢ك انفصال الوالدين ٤
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٢٢٦,٦ ٥ ١,٥٧ ٢,٤٩ ٥٠٣ ٢٣١ ٣٥ ٨٢ ٧١ ٨٤ك عدم إقامة األب مع األم ٨
٩ 
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٠ 

١٤,١
٢ 
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٠ 
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٢ 
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١
٠ 
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* 
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٧ 
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١ 

٤٩,٦ ١٠٠
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٢٨٥,٣ ٧ ١,٥٥ ٢,٣٩ ٥٠٣ ٢٤٨ ٣٢ ٨٢ ٦٣ ٧٨ك زواج األم بآخر ٦
٢ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٥,٥
١ 

١٢,٥
٢ 

١٦,٣
٠ 

٤٩,٣ ٦,٣٦
٠ 

٤٧,٨ ١٠٠
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٢٤٩,٩ ٨ ١,٤٨ ٢,٢٩ ٥٠٣ ٢٤٢ ٦٥ ٧٣ ٥٦ ٦٧ك زواج الوالد بأكثر من واحدة ٥
١ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪١٣,٣
٢ 

١١,١
٣ 

١٤,٥
١ 

١٢,٩
٢ 

٤٨,١
١ 

٤٥,٨ ١٠٠
٠ 

    

٣٠٢,١ ٩ ١,٥٠ ٢,٢٩ ٥٠٣ ٢٥٢ ٤٢ ٩٢ ٤٤ ٧٣ك اًوفاة أحد األبوين وبقاء اآلخر عزب ٩
٤ 
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٠ 
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٨ 
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* 
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-١٧١-

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

توزيع أفراد عينة الذي يوضح  -) ٣٠(جلدول رقم ُيستدل من تقدمي بيانات ا 

    الدراسة من الطالب وفقاً آلرائهم جتاه دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف

 :على اآليت  ـاملدرسي

راد العينة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للوضع االجتماعي بينت إجابات أف  - ١

، واحتل ذلك املرتبة األوىل ةلألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف كثرة املشاكل العائلي

، )١,٥٦(وباحنراف معياري ) ٪٥٧,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٨٨(مبتوسط موزون 

وذلك يتواكب مع . )٪٥٥,٦٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"ة ـة املوافقـوقد بلغت نسب

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف ومنها التفكك 

، ويتواكب أيضاً مع ما توصلت إليه إحدى بعض الدراسات عن أحد )١(األسري

 .)٢(أسباب العنف وهو االهنيار األسري

تماعي دلت إجابات عينة الدراسة من الطالب على وجود دور متوسط للوضع االج  - ٢

لألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف كثرة اخلصام بني الوالدين، واحتل ذلك املرتبة 

        وباحنراف معياري ) ٪٥٣,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦٩(الثانية مبتوسط موزون 

وهذا يتفق مع . )٪٥٠,٢٩(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٥٢(

، وكذلك يتفق مع ما جاء يف )٢٣(يف اجلدول السابق رقم ) ٥(نتيجة العبارة رقم 

، )٣(اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب سلوك العنف وهو التفكك األسري

ويتفق أيضاً مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن وجود ارتباط موجب دال 

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقلة الثانوية حنو العنفاجتاهات طالب املرح. سعد حممد سعد، آل رشود) ٢(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٣(
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-١٧٢-

 ومنها ، وأسباب العنف)١(إحصائياً بني السلوك العدواين واخلالفات بني الوالدين

 .)٢(االهنيار األسري

 للوضع االجتماعي اً ضعيفاًأظهرت إجابات املبحوثني من الطالب أن هناك دور  - ٣

لألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف انعدام التفاهم بني الوالدين، واحتل ذلك املرتبة 

        وباحنراف معياري ) ٪٥٢,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦١(الثالثة مبتوسط موزون 

وذلك يتمشى . )٪٥٠,١٠(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٨(

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف ومنها التفكك 

، وكذا يتمشى مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن أحد أسباب )٣(األسري

 .)٤(العنف وهو االهنيار األسري

نة الدراسة من الطالب عن وجود دور ضعيف للوضع كشفت إجابات أفراد عي  - ٤

االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف انفصال الوالدين، واحتل ذلك املرتبة 

       وباحنراف معياري ) ٪٥٢,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٦٠(الرابعة مبتوسط موزون 

وهذا يتوافق . )٪٤٧,٣٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٦٦(

، ويتوافق أيضاً مع ما جاء )٢٣(يف اجلدول السابق رقم ) ٤(مع نتيجة العبارة رقم 

، )٥(يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب سلوك العنف وهو التفكك األسري

وكذلك يتوافق مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن أسباب العنف ومنها 

 .)٦(االهنيار األسري
                                                           

 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ١(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. مد سعدسعد حم، آل رشود) ٢(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٣(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٤(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٥(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٦(
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-١٧٣-

 للوضع االجتماعي اً ضعيفاًإجابات أفراد العينة من الطالب أن هناك دورأوضحت   - ٥

لألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف عدم إقامة األب مع األم، واحتل ذلك املرتبة 

     وباحنراف معياري ) ٪٤٩,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٩(اخلامسة مبتوسط موزون 

 ).٪٤٧,١٢(" اً، أحياناًدائماً، غالب"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٥٧(

أشارت إجابات عينة الدراسة من الطالب على وجود دور ضعيف للوضع   - ٦

االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف وفاة الوالدين، واحتل ذلك املرتبة 

     وباحنراف معياري ) ٪٤٩,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٨(السادسة مبتوسط موزون 

 ).٪٤٤,٧٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"افقة ، وقد مثّلت نسبة املو)١,٦٤(

 للوضع االجتماعي لألسرة اً ضعيفاًبينت إجابات املبحوثني من الطالب أن هناك دور  - ٧

، واحتل ذلك املرتبة السابعة طالق األم وزواجها بآخريف العنف املدرسي متثّل يف 

، )١,٥٥(وباحنراف معياري ) ٪٤٧,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٣٩(مبتوسط موزون 

 ).٪٤٤,٣٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

أفادت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب بوجود دور ضعيف للوضع   - ٨

االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف زواج الوالد بأكثر من واحدة، واحتل 

وباحنراف ) ٪٤٥,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٩(ذلك املرتبة الثامنة مبتوسط موزون 

 ).٪٣٨,٩٦(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٨(معياري 

 للوضع االجتماعي اً ضعيفاًدلت إجابات أفراد العينة من الطالب على أن هناك دور  - ٩

، واحتل ذلك عزباًلألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف وفاة أحد األبوين وبقاء اآلخر 

وباحنراف معياري ) ٪٤٥,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٩(سعة مبتوسط موزون املرتبة التا

 ).٪٤١,٥٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٥٠(
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-١٧٤-

أظهرت إجابات عينة الدراسة من الطالب وجود دور ضعيف للوضع االجتماعي   - ١٠

املرتبة العاشرة لألسرة يف العنف املدرسي متثّل يف زواج األب بأجنبية، واحتل ذلك 

      وباحنراف معياري) ٪٤٤,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٠(واألخرية مبتوسط موزون 

 ).٪٣٦,١٨(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٨(

 ُتشري إىل وجود اختالفات جوهرية "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار وُيالحظ  

يف إجابات عينة الدراسة من الطالب إزاء مجيع ) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسيعبارات 

وفقاً آلرائهم جتاه دور من الطالب أفراد عينة الدراسة وُيستنبط من متوسط آراء  

) ٢,٤٩(، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي

يدل على عدم تركز اإلجابات ) ١,٣٢(وباحنراف معياري ) ٪٤٩,٨٠(بنسبة قدرها 

 وتلك النتيجة ُتعرب عن وجود ،)٪٤٥,٥٣(" دائماً، غالباً، أحياناً"وبنسبة موافقة وتشتتها 

، وكان يف مقدمته لوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسيلإىل حٍد ما دور متوسط 

، وحتقق "وكثرة اخلصام بني الوالدين، وانعدام التفاهم بني الوالدينكثرة املشاكل العائلية، "

اهلدف اخلامس من أهداف الدراسة احلالية وجتيب عن التساؤل اخلامس من تساؤالت هذه 

تتواكب مع ، ودور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسيالدراسة فيما يتعلق ب

ن استقرار احلالة االجتماعية لعينة الدراسة ع) ١١، ١٠(نتيجة اجلدولني السابقني رقمي 

عن وجود دور ) ٢٣(مع نتيجة اجلدول السابق رقم تتواكب من الطالب، وكذلك 

متوسط للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي، وتتواكب أيضاً مع ما جاء يف اإلطار النظري 

كك ، ونظرية التف)١(للدراسة عن أحد أسباب سلوك العنف وهو التفكك األسري

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صألهلية يف مواجهتهاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات ا. السنوسي، جناة) ١(
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-١٧٥-

يف أن التفكك االجتماعي يلعب دوراً قوياً يف السلوك ) سيلني(االجتماعي واليت خلصها 

، وأحد االجتاهات النظرية املفسرة للسلوك العنفي وهو )١(املضطرب واملنحرف كالعنف

االجتاه التكاملي الذي ُيشري إىل تأثر السلوك املنحرف بعوامل عدة منها العوامل 

تتواكب مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن وجود ارتباط ، وكذا )٢(االجتماعية

، وأسباب العنف )٣(موجب دال إحصائياً بني السلوك العدواين واخلالفات بني الوالدين

 عن وجود ُتعبر "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار  وُيالحظ ،)٤(ومنها االهنيار األسري

دور  آراء املبحوثني من الطالب جتاه يف) ٠,٠١(فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى 

 .الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي
 

 )٣١(جدول رقم 
 

 استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني 
 يـف املدرسـرة يف العنـ جتاه دور الوضع االجتماعي لألس

 )متعدد اإلجابات(
 

ة ٪النسبة املئوي التكراردور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي م
ارتفاع معدل العنف لدى الطالب أصحاب  ١

 الوضع االجتماعي املتدين 
٩٣,١٨ ٨٢ 

 ٦,٨٢ ٦ بسبب األسرة وانفصال األبوين أو وفاة أحدهم ٢
 ١٠٠ ٨٨ اجملموع 

                                                           
 .٨٨، مرجع سابق، صالتفكك العائلي. احلوات، علي؛ وآخرون) ١(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد، العمري) ٢(
 .، مرجع سابقانويةالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الث. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٣(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٤(
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عينة الدراسة من الذي يوضح توزيع أفراد  -) ٣١(بتحليل حمتويات اجلدول رقم  

دور الوضع االجتماعي  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم جتاه املديرين

يتبني أن دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي  - لألسرة يف العنف املدرسي

قد جاء أوالً ) ارتفاع معدل العنف لدى الطالب أصحاب الوضع االجتماعي املتدين(

بسبب (، مث دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي )٪٩٣,١٨(بنسبة قدرها 

     النتيجة   وهذه،)٪٦,٨٢( بنسبة قدرها) األسرة وانفصال األبوين أو وفاة أحدهم

 التساؤل اخلامس من علىحتقق اهلدف اخلامس من أهداف الدراسة احلالية وجتيب 

 ،ر الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسيتساؤالت تلك الدراسة فيما َيُخص دو

، والعبارات رقم    )٢٣(يف اجلدول السابق رقم ) ٥، ٤(وتتفق مع نتيجة العبارتني رقمي 

مع ما جاء يف اإلطار ، وكذا تتفق )٣٠(يف اجلدول السابق رقم ) ٩، ٤، ٣، ٢، ١(

، ونظرية )١(النظري للدراسة عن أحد أسباب سلوك العنف وهو التفكك األسـري

يف أن التفكك االجتماعي يلعب دوراً قوياً يف ) سيلني(التفكك االجتماعي واليت خلصها 

، وأحد االجتاهات النظرية املفسرة للسلوك العنفي )٢(السلوك املضطرب واملنحرف كالعنف

وهو االجتاه التكاملي الذي ُيشري إىل تأثر السلوك املنحرف بعوامل عدة منها العوامل 

، وتتفق كذلك مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن وجود عالقة )٣(اعيةاالجتم

، وجود ارتباط موجب       دال )٤(عكسية بني استقرار احلالة االجتماعية ومستوى العنف

، وأسباب العنف ومنها االهنيار )٥(إحصائياً بني السلوك العدواين واخلالفات بني الوالدين
                                                           

 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
 .٨٨، ص، مرجع سابقالتفكك العائلي. احلوات، علي؛ وآخرون) ٢(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد، العمري) ٣(
 .، مرجع سابقاستطالع بعض العوامل الذاتية والبيئية الدافعة للعنف مبدارس املرحلة الثانوية بالكويت. خليفة، فايزة؛ وآخرون) ٤(
 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية .دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٥(
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 لعمله وخربته التربوية إىل أن العنف الطاليب يزداد يف حالة وينوه الباحث نظراً. )١(األسري

 .الوضع االجتماعي السيئ والتفكك األسري للطالب
 
 :دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي ٦-٢

دور مـا   : لإلجابة عن التساؤل السـادس مـن تسـاؤالت الدراسـة وهـو             

 حتليل إجابات أفـراد عينـة الدراسـة         ، مت املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي     

حنو ذلـك التسـاؤل مـن خـالل          مدارس شرق الرياض  يف  طالب املرحلة الثانوية    من  

دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسـي وفـق أعلـى قـيم              ترتيب عبارات   

، ووفق أقـل قـيم للتشـتت والـذي ميثلـه االحنـراف              "املرجح"للمتوسط املوزون   

لنسـب  ، مـع اسـتعراض ا     "املـرجح "ـاوي قيم املتوسـط املوزون     املعياري عند تس  

مربـع  (اختبـار   ، كمـا مت تطبيـق       )دائماً، غالبـاً، أحيانـاً    (املئوية لتكرارات املوافقة    

 للتعرف على الفرق يف إجابات أفراد العينة من الطـالب يف كـل عبـارة مـن                  )كاي

حتليـل  أيضـاً مت     و ،عبارات دور املستوى التعليمـي لألسـرة يف العنـف املدرسـي           

 والـوكالء واملعلمـني واملرشـدين الطالبـيني         املديرينمن  إجابات أفراد عينة الدراسة     

لنسـب املئويـة    اسـتعراض ا  مدارس شرق الرياض حنو ذلك التساؤل مـن خـالل           يف  

 وهـذا   ،دور املستوى التعليمـي لألسـرة يف العنـف املدرسـي          لتكرارات آرائهم عن    

 :اآلتيةيكشفه اجلداول 
 

                                                           
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ١(
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 )٣٢(جدول رقم 

 

 ة من الطالب  ـة الدراسـاستجابات أفراد عين

 حول دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي

 
املتوسط اجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم

املوزون
االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة

 *٠,٠١٥ ١٢,٣٧ ١ ١,٤٢ ٣,٠٥ ٥٠٣ ١٠٧ ٧٢ ١٠٩ ١١٨ ٩٧ك اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة يؤدي إىل ٢
١٩,٢٪ ضعف التحصيل الدراسي والرسوب املتكرر 

٨ 
٢٣,٤
٦ 

٢١,٦
٧ 

١٤,٣
١ 

٢١,٢
٧ 

٦١,٠ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٣٩,٢٢ ٢ ١,٥٥ ٣,٠٢ ٥٠٣ ١٣٣ ٦٤ ٩٧ ٧٧ ١٣٢ك اهلروب من املدرسة بسبب اخنفاض ٣
* 

املستوى التعليمي لألسرة وعدم  
 املتابعة

٪٢٦,٢
٤ 

١٥,٣
١ 

١٩,٢
٨ 

١٢,٧
٢ 

٢٦,٤
٤ 

٦٠,٤ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٣٩,٤٤ ٣ ١,٣٩ ٢,٩٨ ٥٠٣ ١٠٤ ٧٤ ١٥١ ٧٤ ١٠٠ك الفشل الدراسي بسبب اخنفاض املستوى ١
* 

١٩,٨٪ التعليمي لألسرة والالمباالة 
٨ 

١٤,٧
١ 

٣٠,٠
٢ 

١٤,٧
١ 

٢٠,٦
٨ 

٥٩,٦ ١٠٠
٠ 

    

١
٠ 

ضعف العالقة بني املرتل واملدرسة يف جمال 
 التحصيل

*٠,٠٠٠ ٢٧,٢٩ ٤ ١,٥٢ ٢,٩٣ ٥٠٣ ١٣٦ ٧٢ ١٠١ ٧٩ ١١٥ك
* 

٢٢,٨٪ املدرسي بسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة 
٦ 

١٥,٧
١ 

٢٠,٠
٨ 

١٤,٣
١ 

٢٧,٠
٤ 

٥٨,٦ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٢١,٥٨ ٥ ١,٤٤ ٢,٨٧ ٥٠٣ ١٢٧ ٨١ ١٢٣ ٧٧ ٩٥ك  كمؤسسة اجتماعيةانعدام االنتماء إىل املدرسة ٥
* 

١٨,٨٪ بسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة 
٩ 

١٥,٣
١ 

٢٤,٤
٥ 

١٦,١
٠ 

٢٥,٢
٥ 

٥٧,٤ ١٠٠
٠ 

    

نقص احلوافز املمنوحة من قبل الوالدين على  ٩
 التحصيل

*٠,٠٠٠ ٤٤,٩٨ ٦ ١,٣٧ ٢,٧٣ ٥٠٣ ١٣٧ ٧٩ ١٣٦ ٨٦ ٦٥ك
* 

١٢,٩٪ يمي بسبب اخنفاض مستواهم التعليميالتعل 
٢ 

١٧,١
٠ 

٢٧,٠
٤ 

١٥,٧
١ 

٢٧,٢
٤ 

٥٤,٦ ١٠٠
٠ 

    

اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة يؤدي  ٤
 إىل

*٠,٠٠٠ ٣٧,٩٦ ٧ ١,٤٠ ٢,٧١ ٥٠٣ ١٣٦ ٩٨ ١٢٦ ٦١ ٨٢ك
* 

١٦,٣٪ عدم إدراك التربية والتعليم باحلس الوطين 
٠ 

١٢,١
٣ 

٢٥,٠
٥ 

١٩,٤
٨ 

٢٧,٠
٤ 

٥٤,٢ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٦٣,٤٧ ٨ ١,٤١ ٢,٥٧ ٥٠٣ ١٦٧ ٩١ ١٠٤ ٧٦ ٦٥ك شيوع اجلهل بني أفراد األسرة بسبب ٨
* 

١٢,٩٪ اخنفاض املستوى التعليمي 
٢ 

١٥,١
١ 

٢٠,٦
٨ 

١٨,٠
٩ 

٣٣,٢
٠ 

٥١,٤ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٧٥,١٢ ٩ ١,٣٦ ٢,٥٠ ٥٠٣ ١٦٣ ١٠٤ ١١٧ ٥٨ ٦١ك اخنفاض املستوى التعليمي للوالدين ٧
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* 
  ٪١٢,١

٣ 
١١,٥
٣ 

٢٣,٢
٦ 

٢٠,٦
٨ 

٣٢,٤
١ 

٥٠,٠ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٨٧,٤٩ ١٠ ١,٤٠ ٢,٤٨ ٥٠٣ ١٧٧ ٩٥ ١٠٦ ٦٢ ٦٣ك أمية األب أو األم ٦
* 

  ٪١٢,٥
٢ 

١٢,٣
٣ 

٢١,٠
٧ 

١٨,٨
٩ 

٣٥,١
٩ 

٤٩,٦ ١٠٠
٠ 

    

٢١٠,٦  ١,٠٧ ٢,٧٨ ٥٠٣ ١٣٩ ٨٣ ١١٧ ٧٧ ٨٧ك متوسط عبارات دور املستوى 
٣ 

٠,٠٠٠*
* 

١٧,٣٪ العنف املدرسيالتعليمي لألسرة يف  
٠ 

١٥,٣
١ 

٢٣,٢
٦ 

١٦,٥
٠ 

٢٧,٦
٣ 

٥٥,٦ ١٠٠
٠ 

    

 ).٠,٠٥(دال إحصائياً عند مستوى ) *(، )٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

توزيع أفراد عينة الدراسة من الذي يوضح  -) ٣٢(اجلدول رقم ُيبني استعراض بيانات  

 : اآليت- الطالب وفقاً آلرائهم حول دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي

دراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للمستوى التعليمي لألسرة يف تدرك عينة ال  - ١

اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة مما يؤدي إىل ضعف العنف املدرسي تبني يف 

، وحاز ذلك على التصنيف األول مبتوسط التحصيل الدراسي والرسوب املتكرر

، وقد مثّلت )١,٤٢(وباحنراف معياري ) ٪٦١,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٠٥(موزون 

وذلك يتواكب مع ما جاء يف . )٪٦٤,٤١(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

اإلطار النظري للدراسة عن أحد العوامل املؤدية للعنف وهو العالقة بأصدقاء آخرين 

 .)١(منحرفني سلوكياً

يقتنع املبحوثون من الطالب بوجود دور متوسط للمستوى التعليمي لألسرة يف   - ٢

اهلروب من املدرسة بسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة لعنف املدرسي تبني يف ا

بنسبة قدرها ) ٣,٠٢(، وحاز ذلك على التصنيف الثاين مبتوسط موزون وعدم املتابعة

                                                           
 .٩٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. العمري، صاحل حممد) ١(
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دائماً، غالباً، "، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٥٥(وباحنراف معياري ) ٪٦٠,٤٠(

 ).٪٦٠,٨٣(" أحياناً

نة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للمستوى التعليمي يعتقد أفراد عي  - ٣

الفشل الدراسي بسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف 

بنسبة ) ٢,٩٨(، وحاز ذلك على التصنيف الثالث مبتوسط موزون لألسرة والالمباالة

دائماً، "ت نسبة املوافقة ، وقد مثّل)١,٣٩(وباحنراف معياري ) ٪٥٩,٦٠(قدرها 

 ).٪٦٤,٦١(" غالباً، أحياناً

يشعر أفراد العينة من الطالب بوجود دور متوسط للمستوى التعليمي لألسرة يف   - ٤

ضعف العالقة بني املرتل واملدرسة يف جمال التحصيل املدرسي العنف املدرسي تبني يف 

يف الرابع مبتوسط ، وحاز ذلك على التصنبسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة

، وقد بلغت )١,٥٢(وباحنراف معياري ) ٪٥٨,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٩٣(موزون 

 ).٪٥٨,٦٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

تتفهم عينة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للمستوى التعليمي لألسرة يف   - ٥

درسة كمؤسسة اجتماعية بسبب انعدام االنتماء إىل املالعنف املدرسي تبني يف 

، وحاز ذلك على التصنيف اخلامس مبتوسط موزون اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة

، وقد مثّلت نسبة )١,٤٤(وباحنراف معياري ) ٪٥٧,٤٠(بنسبة قدرها ) ٢,٨٧(

 ).٪٥٨,٦٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"املوافقة 

وى التعليمي لألسرة يف العنف يعي املبحوثون من الطالب وجود دور متوسط للمست  - ٦

نقص احلوافز املمنوحة من قبل الوالدين على التحصيل التعليمي املدرسي تبني يف 

، وحاز ذلك على التصنيف السادس مبتوسط بسبب اخنفاض مستواهم التعليمي



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٠-

، وقد بلغت )١,٣٧(وباحنراف معياري ) ٪٥٤,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧٣(موزون 

 ).٪٥٧,٠٦("  غالباً، أحياناًدائماً،"نسبة املوافقة 

يرى أفراد عينة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للمستوى التعليمي   - ٧

اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة مما يؤدي إىل لألسرة يف العنف املدرسي تبني يف 

، وحاز ذلك على التصنيف السابع مبتوسط عدم إدراك التربية والتعليم باحلس الوطين

، وقد مثّلت )١,٤٠(وباحنراف معياري ) ٪٥٤,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧١(ن موزو

 ).٪٥٣,٤٨(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

يفيد أفراد العينة من الطالب بوجود دور متوسط للمستوى التعليمي لألسرة يف   - ٨

اخنفاض املستوى العنف املدرسي تبني يف شيوع اجلهل بني أفراد األسرة بسبب 

    بنسبة قدرها ) ٢,٥٧(، وحاز ذلك على التصنيف الثامن مبتوسط موزون لتعليميا

دائماً، غالباً، "، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤١(وباحنراف معياري ) ٪٥١,٤٠(

 ).٪٤٨,٧١(" أحياناً

تعتقد عينة الدراسة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للمستوى التعليمي لألسرة يف   - ٩

، وحاز ذلك على اخنفاض املستوى التعليمي للوالدين تبني يف العنف املدرسي

وباحنراف ) ٪٥٠,٠٠(بنسبة قدرها ) ٢,٥٠(التصنيف التاسع مبتوسط موزون 

وهذا . )٪٤٦,٩٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٣٦(معياري 

دواين لدى يتمشى مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن أسباب السلوك الع
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، ووجود ارتباط موجب دال )١(الطالب ومنها اخنفاض مستوى تعليم أولياء أمورهم

 .)٢(إحصائياً بني السلوك العدواين ومستوى تعليم األب

يدرك املبحوثون من الطالب وجود دور ضعيف للمستوى التعليمي لألسرة يف العنف   - ١٠

صنيف العاشر واألخري املدرسي تبني يف أمية األب أو األم، وحاز ذلك على الت

، )١,٤٠(وباحنراف معياري ) ٪٤٩,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٤٨(مبتوسط موزون 

 ).٪٤٥,٩٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"وقد بلغت نسبة املوافقة 

 تدل على وجود اختالفات دالة "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار وُيالحظ  

 حيال مجيع من الطالبراد العينة يف إجابات أف) ٠,٠٥(إحصائياً عند مستوى أقل من 

 .دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسيعبارات 

أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً آلرائهم حول دور وُيستنتج من متوسط آراء  

) ٢,٧٨(، أن املتوسط املوزون العام قد مثّل املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي

ُيعرب عن عدم تركز اإلجابات ) ١,٠٧(وباحنراف معياري ) ٪٥٥,٦٠(بنسبة قدرها 

 عن وجود ُتعبر وهذه النتيجة ،)٪٥٥,٨٧(" دائماً، غالباً، أحياناً"وبنسبة موافقة وتشتتها 

اخنفاض "، وكان يف املقدمة لمستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسيدور متوسط ل

، ضعف التحصيل الدراسي والرسوب املتكرراملستوى التعليمي لألسرة مما يؤدي إىل 

اهلروب من املدرسة بسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة وعدم املتابعة، والفشل و

، وحتقق اهلدف السادس من "الدراسي بسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة والالمباالة

ة فيما ـلدراسأهداف الدراسة احلالية وجتيب عن التساؤل السادس من تساؤالت تلك ا
                                                           

مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية،       . دراسة ميدانية، إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية) ١(
 .مرجع سابق

 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٢(
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تتمشى مع نتيجة اجلدولني ، وملستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسيخيتص بدور ا

عن االرتفاع النسيب للمستوى التعليمي آلباء املبحوثني واخنفاض ) ٩، ٨(السابقني رقمي 

مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن أسباب تتمشى كذا ، واملستوى التعليمي ألمهاهتم

، ووجود )١(لعدواين لدى الطالب ومنها اخنفاض مستوى تعليم أولياء أمورهمالسلوك ا

أن  وُيالحظ ،)٢(ارتباط موجب دال إحصائياً بني السلوك العدواين ومستوى تعليم األب

 ُتشري إىل وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند "٢كا ")مربع كاي(قيم اختبار 

حول دور املستوى التعليمي  من الطالبدراسة يف وجهات نظر عينة ال) ٠,٠١(مستوى 

 .لألسرة يف العنف املدرسي
 

 
 )٣٣(جدول رقم 
 
  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين

 يـرة يف العنف املدرسـتوى التعليمي لألسـ حول دور املس
 )متعدد اإلجابات(

 
النسبة املئوية ٪ ارالتكر دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي م
األسرة املتعلمة يكون األوالد أكثر ميوالً للعلم والعقل يف  ١

)وذلك بسبب األسلوب التربوي والتربية احلديثة(والتعلم 
٩٦,٥١ ٨٣ 

 التوجيه ئهااألسرة غري املتعلمة غري قادرة على توجيه أبنا ٢
 )فاقد الشيء ال يعطيه(ت البدوية السليم خاصة اجملتمعا

٣,٤٩ ٣ 

                                                           
مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية،        . دراسة ميدانية، إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية) ١(

 .مرجع سابق
 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. بحوث التربوية واملناهجدراسة مركز ال) ٢(
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 ١٠٠ ٨٦ اجملموع 
 

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة من  -) ٣٣(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم  

 والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم حول دور املستوى التعليمي املديرين

ستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي يتضح أن دور امل - لألسرة يف العنف املدرسي

وذلك بسبب "األسرة املتعلمة يكون األوالد أكثر ميوالً للعلم والعقل والتعلم يف (

، مث دور )٪٩٦,٥١(قد جاء أوالً بنسبة قدرها ") األسلوب التربوي والتربية احلديثة

ري قادرة على توجيه األسرة غري املتعلمة غ(املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي 

      بنسبة قدرها ") فاقد الشيء ال يعطيه" التوجيه السليم خاصة اجملتمعات البدوية اهئأبنا

 على وهذه النتيجة حتقق اهلدف السادس من أهداف الدراسة احلالية وجتيب ،)٪٣,٤٩(

رة يف التساؤل السادس من تساؤالت تلك الدراسة فيما يتعلق بدور املستوى التعليمي لألس

يف اجلدول السابق رقم        ) ٧، ٦(، وتتوافق مع نتيجة العبارتني رقمي العنف املدرسي

عن أسباب السلوك العدواين ، وأيضاً تتوافق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات )٣٢(

، ووجود ارتباط موجب دال )١(لدى الطالب ومنها اخنفاض مستوى تعليم أولياء أمورهم

 ويرى الباحث من واقع عمله .)٢(وك العدواين ومستوى تعليم األبإحصائياً بني السل

وخربته التربوية أن اخنفاض املستوى التعليمي ألسرة الطالب يزيد من فرصة ممارسته للعنف 

 .املدرسي
 
 :دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي ٧-٢

                                                           
مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية، مرجع . دراسة ميدانية، إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية) ١(

 .سابق
 .، مرجع سابقواين لدى طلبة املدارس الثانويةالسلوك العد. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٢(
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-١٨٤-

يئة املدرسية دور البما :  التساؤل السابع من تساؤالت الدراسة وهوعلىلإلجابة  

طالب من ، قام الباحث بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة ؟يف العنف املدرسي

دور مدارس شرق الرياض جتاه هذا التساؤل من خالل ترتيب عبارات يف املرحلة الثانوية 

، وبناًء "املرجح"بناًء على أعلى قيم للمتوسط املوزون  البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

لى أقل قيم للتشتت والذي ميثله االحنراف املعياري عند تسـاوي قيم املتوسـط ع

، )دائماً، غالباً، أحياناً(لنسب املئوية لتكرارات املوافقة ، مع استعراض ا"املرجح"املوزون 

 للتعرف على الفرق يف إجابات أفراد العينة )مربع كاي(اختبار كما قام الباحث بتطبيق 

 وقام كذلك ،عبارة من عبارات دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسيمن الطالب يف كل 

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املديرينمن بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة 

لنسب املئوية استعراض امدارس شرق الرياض جتاه هذا التساؤل من خالل يف الطالبيني 

 : ويبني ذلك اجلداول اآلتية،رسية يف العنف املدرسيدور البيئة املدلتكرارات آرائهم عن 
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-١٨٤-

 )٣٤(جدول رقم 

 

 الب ـة من الطـة الدراسـاستجابات أفراد عين

 إزاء دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

 
املتوسط اجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم

املوزون
االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة

٢٨٠,٩ ١ ١,٥٠ ٣,٧٤ ٥٠٣ ٧٨ ٣٦ ٧٥ ٦٦ ٢٤٨ك عدم وجود أماكن جمهزة للترويح ٤
٥ 

٠,٠٠٠*
* 

٤٩,٣٪ وممارسة األنشطة الرياضية 
٠ 

١٣,١
٢ 

١٤,٩
١ 

١٥,٥ ٧,١٦
١ 

٧٤,٨ ١٠٠
٠ 

    

١٤٤,٢ ٢ ١,٤٩ ٣,٥٧ ٥٠٣ ٧٨ ٥٣ ٨٤ ٨٢ ٢٠٦ك تراخي املدرسة يف إبعاد الفئات السيئة ٣
١ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٤٠,٩
٥ 

١٦,٣
٠ 

١٦,٧
٠ 

١٠,٥
٤ 

١٥,٥
١ 

٧١,٤ ١٠٠
٠ 

    

١٣٧,٥ ٣ ١,٤٧ ٣,٥٦ ٥٠٣ ٧٧ ٥٠ ٩٣ ٨١ ٢٠٢ك عدم مقدرة اإلدارة املدرسية على ٦
٩ 

٠,٠٠٠*
* 

٤٠,١٪ توفري جو مالئم للطالب 
٦ 

١٦,١
٠ 

١٨,٤
٩ 

١٥,٣ ٩,٩٤
١ 

٧١,٢ ١٠٠
٠ 

    

١٥٨,٨ ٤ ١,٥١ ٣,٥٣ ٥٠٣ ٨٢ ٥١ ٩٨ ٦٣ ٢٠٩ك اإلدارة املدرسية املتسلطة ٧
٢ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٤١,٥
٥ 

١٢,٥
٢ 

١٩,٤
٨ 

١٠,١
٤ 

١٦,٣
٠ 

٧٠,٦ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٩٣,٠٩ ٥ ١,٤٢ ٣,٥١ ٥٠٣ ٧١ ٥٠ ١٠٩ ٩٦ ١٧٧ك حتواءاضعف دور املعلمني يف  ٨
* 

٣٥,١٪ مشكالت الطالب 
٩ 

١٩,٠
٩ 

٢١,٦
٧ 

١٤,١ ٩,٩٤
٢ 

٧٠,٢ ١٠٠
٠ 

    

١١٩,٧ ٦ ١,٥١ ٣,٤٦ ٥٠٣ ٩٠ ٤٧ ١٠٠ ٧٤ ١٩٢ك تسلط املدرس على الطالب ٩
٥ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٣٨,١
٧ 

١٤,٧
١ 

١٩,٨
٨ 

١٧,٨ ٩,٣٤
٩ 

٦٩,٢ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٩٤,٠١ ٧ ١,٤٨ ٣,٤٣ ٥٠٣ ٨٩ ٤٦ ١٠٧ ٨٣ ١٧٨ك عدم تطرق املناهج الدراسية ملعاجلة ١
* 

٣٥,٣٪ ظاهرة العنف 
٩ 

١٦,٥
٠ 

٢١,٢
٧ 

١٧,٦ ٩,١٥
٩ 

٦٨,٦ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٩١,٣٨ ٨ ١,٥٣ ٣,٤٠ ٥٠٣ ١٠٠ ٤٩ ٨٣ ٩٢ ١٧٩ك ل بالطالب وعدماكتظاظ الفصو ٢
* 

٣٥,٥٪ مالئمة مبىن املدرسة 
٩ 

١٨,٢
٩ 

١٦,٥
٠ 

١٩,٨ ٩,٧٤
٨ 

٦٨,٠ ١٠٠
٠ 
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-١٨٥-

*٠,٠٠٠ ٢٣,٤٣ ٩ ١,٤٦ ٣,١٥ ٥٠٣ ١٠١ ٦٨ ١١٨ ٨٧ ١٢٩ك ضعف اللوائح املدرسية ٥
* 

  ٪٢٥,٦
٥ 

١٧,٣
٠ 

٢٣,٤
٦ 

١٣,٥
٢ 

٢٠,٠
٨ 

٦٣,٠ ١٠٠
٠ 

    

١
٠ 

*٠,٠٠٠ ٧١,٤٢ ١٠ ١,٦١ ٣,٠١ ٥٠٣ ١٤٧ ٦١ ٧٩ ٧٠ ١٤٦ك عدم ممارسة املرشد الطاليب لدوره
* 

٢٩,٠٪ على النحو املطلوب 
٣ 

١٣,٩
٢ 

١٥,٧
١ 

١٢,١
٣ 

٢٩,٢
٢ 

٦٠,٢ ١٠٠
٠ 

    

٢٢٣,٠  ١,١٢ ٣,٤٤ ٥٠٣ ٩١ ٥١ ٩٥ ٧٩ ١٨٧ك متوسط عبارات دور البيئة املدرسية 
٢ 

٠,٠٠٠*
* 

٣٧,١٪ يف العنف املدرسي 
٨ 

١٥,٧
١ 

١٨,٨
٩ 

١٠,١
٤ 

١٨,٠
٩ 

٦٨,٨ ١٠٠
٠ 

    

 ).٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى )**(
 

توزيع أفراد عينة الدراسة الذي يبني  -) ٣٤(جلدول رقم يتضح من تقدمي بيانات ا 

 :اآليت - من الطالب وفقاً آلرائهم إزاء دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

 دلت إجابات املبحوثني من الطالب على أن هناك دوراً كبرياً للبيئة املدرسية يف  - ١

عدم وجود أماكن جمهزة للترويح وممارسة األنشطة العنف املدرسي اتضح يف 

           بنسبة قدرها ) ٣,٧٤(، وحقق ذلك املركز األول مبتوسط موزون الرياضية

دائماً، غالباً، "، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٥٠(وباحنراف معياري ) ٪٧٤,٨٠(

ء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد وذلك يتواكب مع ما جا. )٪٧٧,٣٣( "أحياناً

أسباب العنف وهو عدم توفر املالعب اجملهزة واملناسبة داخل املدرسة ملمارسة 

 .)٢(، وعدم كفاية األنشطة املدرسية)١(الرياضة

 للبيئة املدرسية ٍلأشارت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب إىل وجود دور عا  - ٢

، وحقق ذلك  املدرسة يف إبعاد الفئات السيئةتراخييف العنف املدرسي اتضح يف 

                                                           
 .٧٧، مرجع سابق، صالعنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. الشهري، علي عبد الرمحن) ١(
 .٦، مرجع سابق، صذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهتهاألثر ال. السنوسي، جناة) ٢(
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-١٨٦-

  وباحنراف معياري) ٪٧١,٤٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٧(املركز الثاين مبتوسط موزون 

 ).٪٧٣,٩٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٩(

 العنف بينت إجابات أفراد العينة من الطالب أن هناك دوراً كبرياً للبيئة املدرسية يف  - ٣

، وحقق عدم مقدرة اإلدارة املدرسية على توفري جو مالئم للطالباملدرسي اتضح يف 

وباحنراف ) ٪٧١,٢٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٦(ذلك املركز الثالث مبتوسط موزون 

 ).٪٧٤,٧٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٧(معياري 

ب عن وجود دور مرتفع للبيئة املدرسية يف كشفت إجابات عينة الدراسة من الطال  - ٤

، وحقق ذلك املركز الرابع مبتوسط اإلدارة املدرسية املتسلطةالعنف املدرسي اتضح يف 

، وقد مثّلت )١,٥١(وباحنراف معياري ) ٪٧٠,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٣(موزون 

 يف اإلطار وهذا يتفق مع ما جاء. )٪٧٣,٥٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

 .)١(النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها تسلط وقسوة مديري املدارس

 للبيئة املدرسية يف العنف اً عالياًأفادت إجابات املبحوثني من الطالب بأن هناك دور  - ٥

، وحقق ذلك حتواء مشكالت الطالباضعف دور املعلمني يف املدرسي اتضح يف 

وباحنراف معياري ) ٪٧٠,٢٠( بنسبة قدرها )٣,٥١(املركز اخلامس مبتوسط موزون 

 ).٪٧٥,٩٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٢(

أظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب وجود دور متوسط للبيئة املدرسية   - ٦

، وحقق ذلك املركز السادس تسلط املدرس على الطالبيف العنف املدرسي اتضح يف 

، )١,٥١(وباحنراف معياري ) ٪٦٩,٢٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٦( موزون مبتوسط

وذلك يتمشى مع . )٪٧٢,٧٦(" دائماً، غالباً، أحياناً"ة ـة املوافقـوقد مثّلت نسب
                                                           

 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي. منصور، عبد اجمليد؛ وأبو عبادة، صاحل) ١(
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ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها تسلط وقسوة 

 .)٢(، والقهر والعقاب من قبل املعلم على الطالب)١(املدرسني

أوضحت إجابات أفراد العينة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للبيئة املدرسية يف   - ٧

، وحقق عدم تطرق املناهج الدراسية ملعاجلة ظاهرة العنفالعنف املدرسي اتضح يف 

وباحنراف ) ٪٦٨,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٣(ذلك املركز السابع مبتوسط موزون 

وهذا . )٪٧٣,١٦(" دائماً، غالباً، أحياناً "، وقد بلغت نسبة املوافقة)١,٤٨(معياري 

يتوافق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب العنف وهو ما يتعلق 

 .)٣(باملواد الدراسية وموضوعاهتا وخلوها من الوقاية ومعاجلة االحنراف كالعنف

ية يف دلت إجابات عينة الدراسة من الطالب على وجود دور متوسط للبيئة املدرس  - ٨

، مة مبىن املدرسةءاكتظاظ الفصول بالطالب وعدم مالالعنف املدرسي اتضح يف 

) ٪٦٨,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٠(وحقق ذلك املركز الثامن مبتوسط موزون 

         " دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٥٣(وباحنراف معياري 

 اإلطار النظري للدراسة عن أسباب وذلك يتواكب مع ما جاء يف. )٪٧٠,٣٨(

 .)٥(، واالزدحام يف املدارس)٤(العنف ومنها زيادة كثافة الفصول الدراسية

بينت إجابات املبحوثني من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للبيئة املدرسية يف العنف   - ٩

، وحقق ذلك املركز التاسع مبتوسط ضعف اللوائح املدرسيةاملدرسي اتضح يف 

، وقد بلغت )١,٤٦(وباحنراف معياري ) ٪٦٣,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,١٥(موزون 
                                                           

 .٧٥سابق، صالرجع امل)١(
 .٥٣٨سابق، ص، مرجع اجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرمحن) ٢(
 .٨٩، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. العمري، صاحل حممد) ٣(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٤(
 .٧٧، مرجع سابق، ص وجهة نظر املعلمني والطالبالعنف يف املدارس الثانوية من. الشهري، علي عبد الرمحن) ٥(
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وهذا يتفق مع ما جاء يف اإلطار . )٪٦٦,٤١(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

 .)١(النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها ضعف اللوائح املدرسية

متوسط للبيئة أشارت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب إىل وجود دور   - ١٠

عدم ممارسة املرشد الطاليب لدوره على النحو املدرسية يف العنف املدرسي اتضح يف 

بنسبة قدرها ) ٣,٠١(، وحقق ذلك املركز العاشر واألخري مبتوسط موزون املطلوب

دائماً، غالباً، "، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٦١(وباحنراف معياري ) ٪٦٠,٢٠(

 ).٪٥٨,٦٦(" أحياناً

 ُتعرب عن وجود اختالفات جوهرية "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار ُيالحظ و 

يف إجابات أفراد العينة من الطالب جتاه مجيع ) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسيعبارات 

م إزاء دور وفقاً آلرائهمن الطالب أفراد عينة الدراسة وُيستخلص من متوسط آراء  

بنسبة قدرها ) ٣,٤٤(، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

وبنسبة يُنم عن عدم تركز اإلجابات وتشتتها ) ١,١٢(وباحنراف معياري ) ٪٦٨,٨٠(

 وتلك النتيجة ُتشري إىل وجود دور متوسط ،)٪٧١,٧٨(" دائماً، غالباً، أحياناً"موافقة 

عدم وجود أماكن جمهزة للترويح "، وكان على رأسها ئة املدرسية يف العنف املدرسيلبيل

وممارسة األنشطة الرياضية، وتراخي املدرسة يف إبعاد الفئات السيئة، وعدم مقدرة اإلدارة 

، وحتقق اهلدف السابع من أهداف الدراسة احلالية "املدرسية على توفري جو مالئم للطالب

دور البيئة املدرسية يف ل السابع من تساؤالت هذه الدراسة بالنسبة ل التساؤعلىوجتيب 

تواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب العنف ، وتالعنف املدرسي
                                                           

 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٩-

وهو عدم توفر املالعب اجملهزة واملناسبة داخل املدرسة ملمارسة الرياضة واالزدحام يف 

درسية وزيادة كثافة الفصول الدراسية وضعف اللوائح ، وعدم كفاية األنشطة امل)١(املدارس

، والقهر والعقاب من قبل املعلم )٣(تسلط وقسوة مديري املدارس واملدرسني، و)٢(املدرسية

خلو موضوعات املواد الدراسية من الوقاية ومعاجلة االحنراف ، و)٤(على الطالب

على وجود فروق جوهرية  تدل "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار  وُيالحظ ،)٥(كالعنف

إزاء دور البيئة يف إجابات املبحوثني من الطالب ) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 

 .املدرسية يف العنف املدرسي
 

 )٣٥(جدول رقم 

 

 دين ـ والوكالء واملعلمني واملرشة من املديرينـة الدراسـ أفراد عيناستجابات

  العنف املدرسيدور للبيئة املدرسية يفوجود الطالبيني  إزاء 

 
النسبة املئوية ٪ التكرار وجود دور للبيئة املدرسية يف العنف املدرسي م
 ٩٦,٣٩ ٨٠ نعم ١
 ٣,٦١ ٣ ال ٢

 ١٠٠ ٨٣ اجملموع 
 

                                                           
 .٧٧، مرجع سابق، صالعنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. الشهري، علي عبد الرمحن) ١(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. سي، جناةالسنو) ٢(
 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي. منصور، عبد اجمليد؛ وأبو عباة، صاحل) ٣(
 .٥٣٨ص، مرجع سابق، اجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرمحن) ٤(
 .٨٩، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. العمري، صاحل حممد) ٥(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٠-

 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ٣٥(يدل استعراض بيانات اجلدول رقم  

دور وجود ني وفقاً آلرائهم إزاء  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيالدراسة من املديرين

دور للبيئة املدرسية  قد أدلوا بوجود معظمهمعلى أن  - للبيئة املدرسية يف العنف املدرسي

دور للبيئة ، بينما بقيتهم قد أدلوا بعدم وجود )٪٩٦,٣٩( بنسبة قدرها يف العنف املدرسي

صوته مع صوت ويضم الباحث . )٪٣,٦١( بنسبة قدرها املدرسية يف العنف املدرسي

األغلبية بصفته مشرف تربوي، حيث إن هناك بالفعل دور للبيئة املدرسية يف العنف 

املدرسي، نظراً لعدم إملام بعض املديرين والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني بطبيعة 

النفس البشرية، وباألساليب الصحيحة للتعامل مع الطالب، إضافة إىل اجلو املدرسي العام 

 .ا يشوبه من سلبياتوم
 

 )٣٦(جدول رقم 
 

  والوكالء واملعلمني واملرشدين استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين
 ئة املدرسية يف العنف املدرسيالطالبيني  إزاء دور البي

 )متعدد اإلجابات(
 

النسبة املئوية ٪ التكرار دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي م
 ٩٢,٨٦ ٧٨ عدم التعاون بني الطالب واملدرسني ١
 ٣,٥٧ ٣ التعصب والتسلط ٢
 ٣,٥٧ ٣ ال يوجد ٣

 ١٠٠ ٨٤ اجملموع 



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩١-

 

من أفراد عينة ) ٨٠(إىل أن عدد ) ٣٥(لقد أشارت نتائج اجلدول السابق رقم  

قد أفادوا ) ٪٩٦,٣٩(بنسبة مئوية قدرها  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرين

) ٣٦(بتحليل حمتويات اجلدول احلايل رقم  و،لبيئة املدرسية يف العنف املدرسيبوجود دور ل

ء واملعلمني واملرشدين  والوكالتوزيع أفراد عينة الدراسة من املديرينالذي يوضح  -

لبيئة يتبني أن دور ا - لبيئة املدرسية يف العنف املدرسيدور االطالبيني وفقاً آلرائهم إزاء 

قد جاء أوالً بنسبة ) عدم التعاون بني الطالب واملدرسني (املدرسية يف العنف املدرسي

بنسبة ) لتسلطالتعصب وا (لبيئة املدرسية يف العنف املدرسي، مث دور ا)٪٩٢,٨٦(قدرها 

 وهذه النتيجة حتقق اهلدف السابع من أهداف الدراسة احلالية وجتيب ،)٪٣,٧٥(قدرها 

دور البيئة املدرسية يف العنف  التساؤل السابع من تساؤالت تلك الدراسة فيما خيتص بعلى

، )٣٤(يف اجلدول السابق رقم ) ٩، ٨(، وتتفق مع نتيجة العبارتني رقمي املدرسي

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها تسلط مع وكذلك تتفق 

 . )٢(، والقهر والعقاب من قبل املعلم على الطالب)١(وقسوة املدرسني
 

 
 
 

                                                           
 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي. منصور، عبد اجمليد؛ وأبو عباة، صاحل) ١(
 .٥٣٨، مرجع سابق، صاجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرمحن) ٢(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٤-

 )٣٤(جدول رقم 

 

 الب ـة من الطـة الدراسـاستجابات أفراد عين

 إزاء دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

 
املتوسط اجملموع أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً الــعــــبــــــارةالرقم

املوزون
االحنراف 
 املعياري

قـيمـة الترتيب
 )٢كا(

مستوى 
 الداللة

٢٨٠,٩ ١ ١,٥٠ ٣,٧٤ ٥٠٣ ٧٨ ٣٦ ٧٥ ٦٦ ٢٤٨ك عدم وجود أماكن جمهزة للترويح ٤
٥ 

٠,٠٠٠*
* 

٤٩,٣٪ وممارسة األنشطة الرياضية 
٠ 

١٣,١
٢ 

١٤,٩
١ 

١٥,٥ ٧,١٦
١ 

٧٤,٨ ١٠٠
٠ 

    

١٤٤,٢ ٢ ١,٤٩ ٣,٥٧ ٥٠٣ ٧٨ ٥٣ ٨٤ ٨٢ ٢٠٦ك تراخي املدرسة يف إبعاد الفئات السيئة ٣
١ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٤٠,٩
٥ 

١٦,٣
٠ 

١٦,٧
٠ 

١٠,٥
٤ 

١٥,٥
١ 

٧١,٤ ١٠٠
٠ 

    

١٣٧,٥ ٣ ١,٤٧ ٣,٥٦ ٥٠٣ ٧٧ ٥٠ ٩٣ ٨١ ٢٠٢ك عدم مقدرة اإلدارة املدرسية على ٦
٩ 

٠,٠٠٠*
* 

٤٠,١٪ توفري جو مالئم للطالب 
٦ 

١٦,١
٠ 

١٨,٤
٩ 

١٥,٣ ٩,٩٤
١ 

٧١,٢ ١٠٠
٠ 

    

١٥٨,٨ ٤ ١,٥١ ٣,٥٣ ٥٠٣ ٨٢ ٥١ ٩٨ ٦٣ ٢٠٩ك اإلدارة املدرسية املتسلطة ٧
٢ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٤١,٥
٥ 

١٢,٥
٢ 

١٩,٤
٨ 

١٠,١
٤ 

١٦,٣
٠ 

٧٠,٦ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٩٣,٠٩ ٥ ١,٤٢ ٣,٥١ ٥٠٣ ٧١ ٥٠ ١٠٩ ٩٦ ١٧٧ك حتواءاضعف دور املعلمني يف  ٨
* 

٣٥,١٪ مشكالت الطالب 
٩ 

١٩,٠
٩ 

٢١,٦
٧ 

١٤,١ ٩,٩٤
٢ 

٧٠,٢ ١٠٠
٠ 

    

١١٩,٧ ٦ ١,٥١ ٣,٤٦ ٥٠٣ ٩٠ ٤٧ ١٠٠ ٧٤ ١٩٢ك تسلط املدرس على الطالب ٩
٥ 

٠,٠٠٠*
* 

  ٪٣٨,١
٧ 

١٤,٧
١ 

١٩,٨
٨ 

١٧,٨ ٩,٣٤
٩ 

٦٩,٢ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٩٤,٠١ ٧ ١,٤٨ ٣,٤٣ ٥٠٣ ٨٩ ٤٦ ١٠٧ ٨٣ ١٧٨ك عدم تطرق املناهج الدراسية ملعاجلة ١
* 

٣٥,٣٪ ظاهرة العنف 
٩ 

١٦,٥
٠ 

٢١,٢
٧ 

١٧,٦ ٩,١٥
٩ 

٦٨,٦ ١٠٠
٠ 

    

*٠,٠٠٠ ٩١,٣٨ ٨ ١,٥٣ ٣,٤٠ ٥٠٣ ١٠٠ ٤٩ ٨٣ ٩٢ ١٧٩ك ل بالطالب وعدماكتظاظ الفصو ٢
* 

٣٥,٥٪ مالئمة مبىن املدرسة 
٩ 

١٨,٢
٩ 

١٦,٥
٠ 

١٩,٨ ٩,٧٤
٨ 

٦٨,٠ ١٠٠
٠ 

    



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٥-

*٠,٠٠٠ ٢٣,٤٣ ٩ ١,٤٦ ٣,١٥ ٥٠٣ ١٠١ ٦٨ ١١٨ ٨٧ ١٢٩ك ضعف اللوائح املدرسية ٥
* 

  ٪٢٥,٦
٥ 

١٧,٣
٠ 

٢٣,٤
٦ 

١٣,٥
٢ 

٢٠,٠
٨ 

٦٣,٠ ١٠٠
٠ 

    

١
٠ 

*٠,٠٠٠ ٧١,٤٢ ١٠ ١,٦١ ٣,٠١ ٥٠٣ ١٤٧ ٦١ ٧٩ ٧٠ ١٤٦ك عدم ممارسة املرشد الطاليب لدوره
* 

٢٩,٠٪ على النحو املطلوب 
٣ 

١٣,٩
٢ 

١٥,٧
١ 

١٢,١
٣ 

٢٩,٢
٢ 

٦٠,٢ ١٠٠
٠ 

    

٢٢٣,٠  ١,١٢ ٣,٤٤ ٥٠٣ ٩١ ٥١ ٩٥ ٧٩ ١٨٧ك متوسط عبارات دور البيئة املدرسية 
٢ 

٠,٠٠٠*
* 

٣٧,١٪ يف العنف املدرسي 
٨ 

١٥,٧
١ 

١٨,٨
٩ 

١٠,١
٤ 

١٨,٠
٩ 

٦٨,٨ ١٠٠
٠ 

    

 ).٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى )**(
 

توزيع أفراد عينة الدراسة الذي يبني  -) ٣٤(جلدول رقم يتضح من تقدمي بيانات ا 

 :اآليت - من الطالب وفقاً آلرائهم إزاء دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

 دلت إجابات املبحوثني من الطالب على أن هناك دوراً كبرياً للبيئة املدرسية يف  - ١

عدم وجود أماكن جمهزة للترويح وممارسة األنشطة العنف املدرسي اتضح يف 

           بنسبة قدرها ) ٣,٧٤(، وحقق ذلك املركز األول مبتوسط موزون الرياضية

دائماً، غالباً، "، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٥٠(وباحنراف معياري ) ٪٧٤,٨٠(

ء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد وذلك يتواكب مع ما جا. )٪٧٧,٣٣( "أحياناً

أسباب العنف وهو عدم توفر املالعب اجملهزة واملناسبة داخل املدرسة ملمارسة 

 .)٢(، وعدم كفاية األنشطة املدرسية)١(الرياضة

 للبيئة املدرسية ٍلأشارت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب إىل وجود دور عا  - ٢

، وحقق ذلك  املدرسة يف إبعاد الفئات السيئةتراخييف العنف املدرسي اتضح يف 

                                                           
 .٧٧، مرجع سابق، صالعنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. الشهري، علي عبد الرمحن) ١(
 .٦، مرجع سابق، صذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهتهاألثر ال. السنوسي، جناة) ٢(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٦-

  وباحنراف معياري) ٪٧١,٤٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٧(املركز الثاين مبتوسط موزون 

 ).٪٧٣,٩٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٤٩(

 العنف بينت إجابات أفراد العينة من الطالب أن هناك دوراً كبرياً للبيئة املدرسية يف  - ٣

، وحقق عدم مقدرة اإلدارة املدرسية على توفري جو مالئم للطالباملدرسي اتضح يف 

وباحنراف ) ٪٧١,٢٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٦(ذلك املركز الثالث مبتوسط موزون 

 ).٪٧٤,٧٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٧(معياري 

ب عن وجود دور مرتفع للبيئة املدرسية يف كشفت إجابات عينة الدراسة من الطال  - ٤

، وحقق ذلك املركز الرابع مبتوسط اإلدارة املدرسية املتسلطةالعنف املدرسي اتضح يف 

، وقد مثّلت )١,٥١(وباحنراف معياري ) ٪٧٠,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٥٣(موزون 

 يف اإلطار وهذا يتفق مع ما جاء. )٪٧٣,٥٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

 .)١(النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها تسلط وقسوة مديري املدارس

 للبيئة املدرسية يف العنف اً عالياًأفادت إجابات املبحوثني من الطالب بأن هناك دور  - ٥

، وحقق ذلك حتواء مشكالت الطالباضعف دور املعلمني يف املدرسي اتضح يف 

وباحنراف معياري ) ٪٧٠,٢٠( بنسبة قدرها )٣,٥١(املركز اخلامس مبتوسط موزون 

 ).٪٧٥,٩٥(" دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد بلغت نسبة املوافقة )١,٤٢(

أظهرت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب وجود دور متوسط للبيئة املدرسية   - ٦

، وحقق ذلك املركز السادس تسلط املدرس على الطالبيف العنف املدرسي اتضح يف 

، )١,٥١(وباحنراف معياري ) ٪٦٩,٢٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٦( موزون مبتوسط

وذلك يتمشى مع . )٪٧٢,٧٦(" دائماً، غالباً، أحياناً"ة ـة املوافقـوقد مثّلت نسب
                                                           

 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي. منصور، عبد اجمليد؛ وأبو عبادة، صاحل) ١(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٧-

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها تسلط وقسوة 

 .)٢(، والقهر والعقاب من قبل املعلم على الطالب)١(املدرسني

أوضحت إجابات أفراد العينة من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للبيئة املدرسية يف   - ٧

، وحقق عدم تطرق املناهج الدراسية ملعاجلة ظاهرة العنفالعنف املدرسي اتضح يف 

وباحنراف ) ٪٦٨,٦٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٣(ذلك املركز السابع مبتوسط موزون 

وهذا . )٪٧٣,١٦(" دائماً، غالباً، أحياناً "، وقد بلغت نسبة املوافقة)١,٤٨(معياري 

يتوافق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب العنف وهو ما يتعلق 

 .)٣(باملواد الدراسية وموضوعاهتا وخلوها من الوقاية ومعاجلة االحنراف كالعنف

ية يف دلت إجابات عينة الدراسة من الطالب على وجود دور متوسط للبيئة املدرس  - ٨

، مة مبىن املدرسةءاكتظاظ الفصول بالطالب وعدم مالالعنف املدرسي اتضح يف 

) ٪٦٨,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,٤٠(وحقق ذلك املركز الثامن مبتوسط موزون 

         " دائماً، غالباً، أحياناً"، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٥٣(وباحنراف معياري 

 اإلطار النظري للدراسة عن أسباب وذلك يتواكب مع ما جاء يف. )٪٧٠,٣٨(

 .)٥(، واالزدحام يف املدارس)٤(العنف ومنها زيادة كثافة الفصول الدراسية

بينت إجابات املبحوثني من الطالب أن هناك دوراً متوسطاً للبيئة املدرسية يف العنف   - ٩

، وحقق ذلك املركز التاسع مبتوسط ضعف اللوائح املدرسيةاملدرسي اتضح يف 

، وقد بلغت )١,٤٦(وباحنراف معياري ) ٪٦٣,٠٠(بنسبة قدرها ) ٣,١٥(موزون 
                                                           

 .٧٥سابق، صالرجع امل)١(
 .٥٣٨سابق، ص، مرجع اجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرمحن) ٢(
 .٨٩، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. العمري، صاحل حممد) ٣(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٤(
 .٧٧، مرجع سابق، ص وجهة نظر املعلمني والطالبالعنف يف املدارس الثانوية من. الشهري، علي عبد الرمحن) ٥(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٨-

وهذا يتفق مع ما جاء يف اإلطار . )٪٦٦,٤١(" دائماً، غالباً، أحياناً"نسبة املوافقة 

 .)١(النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها ضعف اللوائح املدرسية

متوسط للبيئة أشارت إجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب إىل وجود دور   - ١٠

عدم ممارسة املرشد الطاليب لدوره على النحو املدرسية يف العنف املدرسي اتضح يف 

بنسبة قدرها ) ٣,٠١(، وحقق ذلك املركز العاشر واألخري مبتوسط موزون املطلوب

دائماً، غالباً، "، وقد مثّلت نسبة املوافقة )١,٦١(وباحنراف معياري ) ٪٦٠,٢٠(

 ).٪٥٨,٦٦(" أحياناً

 ُتعرب عن وجود اختالفات جوهرية "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار ُيالحظ و 

يف إجابات أفراد العينة من الطالب جتاه مجيع ) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسيعبارات 

م إزاء دور وفقاً آلرائهمن الطالب أفراد عينة الدراسة وُيستخلص من متوسط آراء  

بنسبة قدرها ) ٣,٤٤(، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ البيئة املدرسية يف العنف املدرسي

وبنسبة يُنم عن عدم تركز اإلجابات وتشتتها ) ١,١٢(وباحنراف معياري ) ٪٦٨,٨٠(

 وتلك النتيجة ُتشري إىل وجود دور متوسط ،)٪٧١,٧٨(" دائماً، غالباً، أحياناً"موافقة 

عدم وجود أماكن جمهزة للترويح "، وكان على رأسها ئة املدرسية يف العنف املدرسيلبيل

وممارسة األنشطة الرياضية، وتراخي املدرسة يف إبعاد الفئات السيئة، وعدم مقدرة اإلدارة 

، وحتقق اهلدف السابع من أهداف الدراسة احلالية "املدرسية على توفري جو مالئم للطالب

دور البيئة املدرسية يف ل السابع من تساؤالت هذه الدراسة بالنسبة ل التساؤعلىوجتيب 

تواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب العنف ، وتالعنف املدرسي
                                                           

 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٨٩-

وهو عدم توفر املالعب اجملهزة واملناسبة داخل املدرسة ملمارسة الرياضة واالزدحام يف 

درسية وزيادة كثافة الفصول الدراسية وضعف اللوائح ، وعدم كفاية األنشطة امل)١(املدارس

، والقهر والعقاب من قبل املعلم )٣(تسلط وقسوة مديري املدارس واملدرسني، و)٢(املدرسية

خلو موضوعات املواد الدراسية من الوقاية ومعاجلة االحنراف ، و)٤(على الطالب

على وجود فروق جوهرية  تدل "٢كا ")مربع كاي(أن قيم اختبار  وُيالحظ ،)٥(كالعنف

إزاء دور البيئة يف إجابات املبحوثني من الطالب ) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 

 .املدرسية يف العنف املدرسي
 

 )٣٥(جدول رقم 

 

 دين ـ والوكالء واملعلمني واملرشة من املديرينـة الدراسـ أفراد عيناستجابات

  العنف املدرسيدور للبيئة املدرسية يفوجود الطالبيني  إزاء 

 
النسبة املئوية ٪ التكرار وجود دور للبيئة املدرسية يف العنف املدرسي م
 ٩٦,٣٩ ٨٠ نعم ١
 ٣,٦١ ٣ ال ٢

 ١٠٠ ٨٣ اجملموع 
 

                                                           
 .٧٧، مرجع سابق، صالعنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. الشهري، علي عبد الرمحن) ١(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. سي، جناةالسنو) ٢(
 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي. منصور، عبد اجمليد؛ وأبو عباة، صاحل) ٣(
 .٥٣٨ص، مرجع سابق، اجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرمحن) ٤(
 .٨٩، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. العمري، صاحل حممد) ٥(



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٠-

 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ٣٥(يدل استعراض بيانات اجلدول رقم  

دور وجود ني وفقاً آلرائهم إزاء  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيالدراسة من املديرين

دور للبيئة املدرسية  قد أدلوا بوجود معظمهمعلى أن  - للبيئة املدرسية يف العنف املدرسي

دور للبيئة ، بينما بقيتهم قد أدلوا بعدم وجود )٪٩٦,٣٩( بنسبة قدرها يف العنف املدرسي

صوته مع صوت ويضم الباحث . )٪٣,٦١( بنسبة قدرها املدرسية يف العنف املدرسي

األغلبية بصفته مشرف تربوي، حيث إن هناك بالفعل دور للبيئة املدرسية يف العنف 

املدرسي، نظراً لعدم إملام بعض املديرين والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني بطبيعة 

النفس البشرية، وباألساليب الصحيحة للتعامل مع الطالب، إضافة إىل اجلو املدرسي العام 

 .ا يشوبه من سلبياتوم
 

 )٣٦(جدول رقم 
 

  والوكالء واملعلمني واملرشدين استجابات أفراد عينة الدراسة من املديرين
 ئة املدرسية يف العنف املدرسيالطالبيني  إزاء دور البي

 )متعدد اإلجابات(
 

النسبة املئوية ٪ التكرار دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي م
 ٩٢,٨٦ ٧٨ عدم التعاون بني الطالب واملدرسني ١
 ٣,٥٧ ٣ التعصب والتسلط ٢
 ٣,٥٧ ٣ ال يوجد ٣

 ١٠٠ ٨٤ اجملموع 



א א א א א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩١-

 

من أفراد عينة ) ٨٠(إىل أن عدد ) ٣٥(لقد أشارت نتائج اجلدول السابق رقم  

قد أفادوا ) ٪٩٦,٣٩(بنسبة مئوية قدرها  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرين

) ٣٦(بتحليل حمتويات اجلدول احلايل رقم  و،لبيئة املدرسية يف العنف املدرسيبوجود دور ل

ء واملعلمني واملرشدين  والوكالتوزيع أفراد عينة الدراسة من املديرينالذي يوضح  -

لبيئة يتبني أن دور ا - لبيئة املدرسية يف العنف املدرسيدور االطالبيني وفقاً آلرائهم إزاء 

قد جاء أوالً بنسبة ) عدم التعاون بني الطالب واملدرسني (املدرسية يف العنف املدرسي

بنسبة ) لتسلطالتعصب وا (لبيئة املدرسية يف العنف املدرسي، مث دور ا)٪٩٢,٨٦(قدرها 

 وهذه النتيجة حتقق اهلدف السابع من أهداف الدراسة احلالية وجتيب ،)٪٣,٧٥(قدرها 

دور البيئة املدرسية يف العنف  التساؤل السابع من تساؤالت تلك الدراسة فيما خيتص بعلى

، )٣٤(يف اجلدول السابق رقم ) ٩، ٨(، وتتفق مع نتيجة العبارتني رقمي املدرسي

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها تسلط مع وكذلك تتفق 

 . )٢(، والقهر والعقاب من قبل املعلم على الطالب)١(وقسوة املدرسني
 

 
 
 

                                                           
 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي. منصور، عبد اجمليد؛ وأبو عباة، صاحل) ١(
 .٥٣٨، مرجع سابق، صاجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرمحن) ٢(



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٢-

 : العوامل اليت تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب٨-٢

 والوكالء واملعلمني املديرينمن قام الباحث بتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة  

مدارس شرق الرياض حنو العوامل اليت تسهم يف شيوع يف واملرشدين الطالبيني 

 املئوية لتكرارات آرائهم عن لنسباستعراض االسلوكيات العنيفة بني الطالب من خالل 

 :اآلتيةوهذا يوضحه اجلداول . تلك العوامل
 

 )٣٧(جدول رقم 
 

حول أهم  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني  أفراد عينة الدراسة من املديريناستجابات
 لوكيات العنيفة بني الطالب واليت ترجع إىل املدرسـيوع السـالعوامل اليت تسهم يف ش

 ) اإلجاباتمتعدد(
 

النسبة املئوية ٪ التكرارعوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املدرس م
 ٢٥,٦٩ ٣٧ تعامل بعض املعلمني مع الطالب بعنف ١
عدم تقدير بعض املعلمني لظروف الطالب  ٢

 اخلاصة واالستخفاف والسخرية منهم
١٨,٠٥ ٢٦ 

 ١٦,٦٧ ٢٤ عدم العدل بني الطالب ٣
 ١١,٨١ ١٧ فقد القدوة يف املدرس ٤
 ١١,١١ ١٦استخدام املادة العلمية وعدم إشراك جانب التربية ٥
 ١٠,٤٢ ١٥ تعايل بعض املدرسني على الطالب ٦
 ٦,٢٥ ٩ ضعف شخصية املدرس ٧

 ١٠٠ ١٤٤ اجملموع 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٣-

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  -) ٣٧(يكشف تقدمي بيانات اجلدول رقم  

أهم العوامل اليت  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم حول ينمن املدير

أن عامل  - تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب واليت ترجع إىل املدرس

تعامل بعض املعلمني مع الطالب (شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املدرس 

، مث تدرجت بقية فئات )٪٢٥,٦٩(ىل بنسبة قدرها قد حاز على املرتبة األو) بعنف

عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املدرس هرمياً وبترتيب تنازيل حسب 

تسلسلها يف اجلدول حىت فئة عامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املدرس 

 ).٪٦,٢٥(بنسبة قدرها ) ضعف شخصية املدرس(

اجلدول، أن أهم عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب وُيستنبط من هذا  

 والوكالء واملعلمني بسبب املدرس من وجهة نظر حوايل ثلثي عينة الدراسة من املديرين

تعامل بعض املعلمني مع الطالب بعنف، وعدم تقدير بعض املعلمني (واملرشدين الطالبيني 

بنسبة ) هم، وعدم العدل بني الطالبلظروف الطالب اخلاصة واالستخفاف والسخرية من

وتلك النتيجة تتفق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة من أن . )٪٦٠,٤١(قدرها 

جهل املعلمني بالطبيعة البشرية، وعجزهم عن فهم النفوس الناشئة للطالب لـه صلة 

ماً ويعتقد الباحث من وجهة نظره الشخصية وخاصة أنه كان معل. )١(وثيقة بعدوانيتهم

سابقاً أن عدم مراعاة املدرس لظروف الطالب، ومعاملتهم بطريقة عنيفة غري تربوية، 

 .وعدم املساواة يف املعاملة بينهم يدفعهم إىل ممارسة سلوك العنف املدرسي بأنواعه املختلفة
 
 

                                                           
، دير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعوديةدور م. العريين، حممد الصاحل) ١(

 .٢٣٢-٢٣١مرجع سابق، ص



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٤-

 )٣٨(جدول رقم 

 

حول أهم طالبيني  والوكالء واملعلمني واملرشدين الأفراد عينة الدراسة من املديرين استجابات

راف ـلوكيات العنيفة بني الطالب واليت ترجع إىل اإلشـالعوامل اليت تسهم يف شيوع الس

 املدرسي

 )متعدد اإلجابات(

 
 عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني  م

 الطالب بسبب اإلشراف املدرسي
النسبة املئوية ٪ التكرار

 ٢٤,٤١ ٣١ ضعف اإلشراف املدرسي ١
 ٢٢,٨٣ ٢٩ ال اجلانب التربوي والنفسيإمه ٢
 ١٣,٣٨ ١٧عدم وجود مشرفني متخصصني يف جمال التربية وعلم النفس ٣
 ١٢,٦٠ ١٦ عدم مراقبة الطالب مراقبة دقيقة ٤
 ١٠,٢٤ ١٣ غياب التوعية اإلسالمية واألخالقية ٥
 ٩,٤٥ ١٢ عدم حل املشاكل سريعاً ٦
 ٧,٠٩ ٩ عدم تقدير وجهات نظر الطالب ٧

 ١٠٠ ١٢٧ اجملموع 
 

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة  -) ٣٨(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقم  

أهم العوامل اليت  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم حول من املديرين

 - تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب واليت ترجع إىل اإلشراف املدرسي

ضعف (أن عامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب اإلشراف املدرسي يتضح 

 بقية، مث تدرجت )٪٢٤,٤١(قد احتل التصنيف األول بنسبة قدرها ) اإلشراف املدرسي



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٥-

فئات عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب اإلشراف املدرسي هرمياً 

ول وحىت فئة عامل شيوع السلوكيات العنيفة وبترتيب تنازيل بناًء على تسلسلها يف اجلد

   بنسبة قدرها ) عدم تقدير وجهات نظر الطالب(بني الطالب بسبب اإلشراف املدرسي 

)٦,٢٥٪.( 

وُيالحظ من هذا اجلدول، أن أهم عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب  

 والوكالء ديرينبسبب اإلشراف املدرسي من وجهة نظر حوايل ثلثي املبحوثني من امل

ضعف اإلشراف املدرسي، وإمهال اجلانب التربوي (واملعلمني واملرشدين الطالبيني 

    بنسبة قدرها ) والنفسي، وعدم وجود مشرفني متخصصني يف جمال التربية وعلم النفس

، وهذه النتيجة تتمشى مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أمهية دور )٪٦٠,٦٢(

رسي يف تقليل العنف والذي يتمثل يف التوجيه واإلرشاد واإلشراف العام، اإلشراف املد

واالشتراك مع املؤسسات التربوية واملهنية وغريها يف اجملتمع مبا يفيد ختفيض درجة العنف 

عوامل وينوه الباحث من واقع عمله وخربته يف جمال اإلشراف التربوي أن أبرز . )١(الطاليب

هي عدم يئة املشرفني  بني الطالب بسبب اإلشراف املدرسي شيوع السلوكيات العنيفة

 . للقيام بدورهم التربوي على الوجه الذي يقلل من العنف املدرسي
 
 
 
 
 

                                                           
، دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعودية. العريين، حممد الصاحل) ١(

 .٤٨-٤٧مرجع سابق، ص



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٦-

 

 )٣٩(جدول رقم 

 

 أهم حول والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني أفراد عينة الدراسة من املديرين استجابات

 يات العنيفة بني الطالب واليت ترجع إىل املرشد الطاليبالعوامل اليت تسهم يف شيوع السلوك

 )متعدد اإلجابات(

 
 عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني  م

  الطاليبشدالطالب بسبب املر
النسبة املئوية ٪ التكرار

عدم قدرة املرشد الطاليب للدخول إىل نفسية الطالب لدراسة ما ١
 يعانيه

٤٤,٠٠ ٥٥ 

 ٢٤,٠٠ ٣٠ دور املرشد الطاليبعدم تفعيل ٢
 ١٢,٠٠ ١٥ عدم وجود املرشد الطاليب املؤهل٣
 ٨,٨٠ ١١عدم تعاون بعض فئات من الطالب مع املرشد الطاليب٤
 ٦,٤٠ ٨ اون املرشد الطاليب يف بعض األمور مما يؤدي إىل تفاقمها٥
 ٣,٢٠ ٤ عدم العدل بني الطالب٦
 ١,٦٠ ٢ املدرسة وخارجها وكثرة غيابهانشغال املرشد بأعمال أخرى يف ٧

 ١٠٠ ١٢٥ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من  -) ٣٩(ُيبني تقدمي بيانات اجلدول رقم  

أهم العوامل اليت  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم حول املديرين

أن  -  ترجع إىل املرشد الطاليبتسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب واليت



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٧-

عدم قدرة املرشد (عامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املرشد الطاليب 

قد جاء يف املقام األول بنسبة قدرها )  إىل نفسية الطالب لدراسة ما يعانيهالدخولالطاليب 

الب بسبب ، مث تدرجت بقية فئات عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الط)٪٤٤,٠٠(

املرشد الطاليب هرمياً وبترتيب تنازيل وفق تسلسلها يف اجلدول حىت فئة عامل شيوع 

انشغال املرشد بأعمال أخرى يف (السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املرشد الطاليب 

 ).٪١,٦٠(بنسبة قدرها ) املدرسة وخارجها وكثرة غيابه

ع السلوكيات العنيفة بني الطالب وُيستنتج من هذا اجلدول، أن أهم عوامل شيو 

 والوكالء واملعلمني بسبب املرشد الطاليب من وجهة نظر أغلب أفراد العينة من املديرين

ة ـة الطالب لدراسـد الطاليب للدخول إىل نفسيـعدم قدرة املرش(واملرشدين الطالبيني 

بنسبة )  املؤهلما يعانيه، وعدم تفعيل دور املرشد الطاليب، وعدم وجود املرشد الطاليب

، وتلك النتيجة تتواكب مع ما جاء عن أمهية دور املرشد الطاليب يف )٪٨٠,٠٠(قدرها 

ويرى . )١(وقاية الطالب من االحنرافات السلوكية كالعنف من خالل اإلرشاد والتوجيه

الباحث حبكم عمله وخربته يف جمال اإلشراف التربوي أن هناك بعض املرشدين الطالبيني 

ون بدورهم اإلرشادي للطالب على الوجه الذي يقلل من العنف املدرسي بسبب ال يقوم

 .ضعف التأهيل واخلربة
 
 
 
 

                                                           
شاركة أولياء األمور مع املرشد الطاليب يف احلد من املشكالت مدى م. )١٤١٨(اهلاجري، فيصل حممد سعود ) ١(

 .٦، صمرجع سابق، االجتماعية والسلوكية بني الطالب



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٨-

 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-١٩٩-

 )٤٠(جدول رقم 
 

حول أهم  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني أفراد عينة الدراسة من املديرين استجابات
 يت ترجع إىل اإلدارة املدرسيةالعوامل اليت تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب وال

 )متعدد اإلجابات(
 

 يوع السلوكيات العنيفة ـعوامل ش م
 بني الطالب بسبب اإلدارة املدرسية

النسبة املئوية ٪ التكرار

 ٢٧,٢١ ٤٠ حل مشاكل الطالب بطريقة غري تربوية ١
 ٢١,٠٩ ٣١ التهاون مع بعض الطالب املخالفني سلوكياً ٢
 ١٧,٠١ ٢٥ ة املدرسيةضعف اإلدار ٣
 ١٦,٣٣ ٢٤ تشدد اإلدارة يف حل املشكالت ٤
 ١٠,٢٠ ١٥ عدم تقدير ظروف الطالب يف سن املراهقة ٥
 ٣,٤٠ ٥ غياب اإلشراف وعدم توزيع األدوار ٦
 ٢,٧٢ ٤ هدم االهتمام مبا حيدث خارج املدرسة ٧
 ٢,٠٤ ٣ عدم التواصل بني أولياء األمور ٨

 ١٠٠ ١٤٧ اجملموع 
 

الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  -) ٤٠( إىل حمتويات اجلدول رقم بالنظر 

أهم العوامل اليت  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً آلرائهم حول من املديرين

تسهم يف شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب واليت ترجع إىل اإلدارة املدرسية، يتبني أن 

حل مشاكل (العنيفة بني الطالب بسبب اإلدارة املدرسية عامل شيوع السلوكيات 

، مث )٪٢٧,٢١(قد جاء يف الترتيب األول بنسبة قدرها ) الطالب بطريقة غري تربوية

تدرجت باقي فئات عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب اإلدارة املدرسية 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٠٠-

 عامل شيوع السلوكيات هرمياً وبترتيب تنازيل حسب تسلسلها يف اجلدول وحىت فئة

بنسبة قدرها ) عدم التواصل بني أولياء األمور(العنيفة بني الطالب بسبب اإلدارة املدرسية 

)٢,٠٤٪.( 

وُيستخلص من هذا اجلدول، أن أهم عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني  

 الطالب بسبب اإلدارة املدرسية من وجهة نظر حوايل ثلثي عينة الدراسة من املديرين

حل مشاكل الطالب بطريقة غري تربوية، (والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني 

    بنسبة قدرها ) والتهاون مع بعض الطالب املخالفني سلوكياً، وضعف اإلدارة املدرسية

أهم عوامل عن ) ٣٨(، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة اجلدول السابق رقم )٪٦٥,٣١(

، وكذلك تتفق مع املدرسيشراف ني الطالب بسبب اإلة بـيوع السلوكيات العنيفـش

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن دور اإلدارة املدرسية يف بلوغ املدرسة ألهدافها، 

وحتقيق التربية اإلسالمية بأسسها الفكرية والعقائدية والتشريعية، وبالتايل احملافظة على 

ويعتقد الباحث من واقع عمله . )١(نيففطرة الطالب من أن تتبدل كممارسته للسلوك الع

عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب وخربته يف جمال اإلشراف التربوي أن أبرز 

دارة املدرسية هي اون بعض اإلدارات املدرسية يف عقاب الطالب من مرتكيب بسبب اإل

 .العنف املدرسي، وعدم حل مشاكل الطالب بطرق تربوية
 

 :للوقاية من العنف املدرسي وعالجه املقترحات ٩-٢

من طالب املرحلة الثانوية، قام الباحث بتناول وحتليل إجابات أفراد عينة الدراسة  

مدارس شرق الرياض جتاه مقترحات يف  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرينو

                                                           
 .١٤٨، مرجع سابق، صأصول التربية اإلسالمية. النحالوي، عبد الرمحن) ١(



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٠١-

تكرارات لنسب املئوية لاستعراض االوقاية من العنف املدرسي وعالجه من خالل 

 : وذلك يتبني من اجلداول اآلتية،مقترحام



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٠٢-

 )٤١(جدول رقم 

 

 أفراد عينة الدراسة من املديرين والوكالء واملعلمني واملرشدين أبرز مقترحات 

 ة من العنف داخل املدرسةـالطالبيني للوقاي

 )متعدد اإلجابات(

 
النسبة املئوية ٪ التكرار اخل املدرسةأبرز املقترحات للوقاية من العنف د م
 ١٤,٦٠ ٢٠ حتصني الطالب بالتربية اإلسالمية الصحيحة ١
 ٥,٨٤ ٨ تعريف الطالب بسري شباب الصحابة ٢
 ١١,٦٨ ١٦ تفعيل العالقة بني البيت واملدرسة ٣
 ٣٥,٠٣ ٤٨وضع برامج إرشادية وقائية وإقامة دورات خاصة بذلك ٤
 ٨,٧٦ ١٢ العدل بني الطالب ٥
 ١٠,٩٥ ١٥  الطالب يف داخل املدرسة وخارجهامتابعة ٦
 ١٣,١٤ ١٨ عمل حوار بني الطالب ملعرفة مشاكلهم ٧

 ١٠٠ ١٣٧ اجملموع 
 

الذي يبني توزيع أفراد عينة  -) ٤١(ُيوضح استعراض بيانات اجلدول رقم  

 ألبرز مقترحام للوقاية والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً الدراسة من املديرين

وضع برامج إرشادية (أن مقترح الوقاية من العنف املدرسي  - من العنف داخل املدرسة

، يليه )٪٣٥,٠٣(قد نال املركز األول بنسبة قدرها ) وقائية وإقامة دورات خاصة بذلك

بنسبة ) حتصني الطالب بالتربية اإلسالمية الصحيحة(مقترح الوقاية من العنف املدرسي 

عمل حوار بني الطالب (مقترح الوقاية من العنف املدرسي ، يليه )٪١٤,٦٠(قدرها 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٠٣-

، يليه مقترح الوقاية من العنف املدرسي )٪١٣,١٤(بنسبة قدرها ) ملعرفة مشاكلهم

، يليه مقترح الوقاية من )٪١١,٦٨(بنسبة قدرها ) تفعيل العالقة بني البيت واملدرسة(

، )٪١٠,٩٥(بنسبة قدرها ) امتابعة الطالب يف داخل املدرسة وخارجه(العنف املدرسي 

   ، )٪٨,٧٦(بنسبة قدرها ) العدل بني الطالب(يليه مقترح الوقاية من العنف املدرسي 

       ) تعريف الطالب بسري شباب الصحابة(يليه مقترح الوقاية من العنف املدرسي 

 ).٪٥,٨٤( بنسبة قدرها

 بحوثني من املديرينوُيستنبط من هذا اجلدول، أن أبرز مقترحات حوايل ثلثي امل 

وضع برامج إرشادية (للوقاية من العنف املدرسي والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني 

وقائية وإقامة دورات خاصة بذلك، وحتصني الطالب بالتربية اإلسالمية الصحيحة، وعمل 

ويرى الباحث من وجهة . )٪٦٢,٧٧(بنسبة قدرها ) حوار بني الطالب ملعرفة مشاكلهم

ره الشخصية أمهية تلك املقترحات نظرياً، وميكن تطبيقها يف الواقع عملياً، وإن كانت نظ

 واليت الطالب ملعرفة مشاكلهممع عمل حوار هناك صعوبة يف تطبيق املقترح الثالث عن 

قد تؤدي إىل ممارسة السلوك العنيف، واألفضل أن يتم تأهيل املديرين والوكالء واملعلمني 

بيني للقيام بدورهم الصحيح يف تقليل العنف الطاليب من خالل عقد واملرشدين الطال

دورات ختصصية هلم يف جمال العنف املدرسي، وبعد ذلك ميكن أن يتم عمل حوار مع 

 .الطالب ملعرفة مشاكلهم وحلها
 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٠٤-

 )٤٢(جدول رقم 

 

  أفراد عينة الدراسة من الطالب لعالج العنف املدرسيمقترحات

 )متعدد اإلجابات(

 
النسبة املئوية ٪ التكرار املقترحات لعالج العنف املدرسي م
 ٠,٩٩ ٥ طرد الطالب السيئني وأصحاب املشاكل ١
 ٠,٨٠ ٤التفاهم بني املدرس والطالب بكل صراحة بدون عنف ٢
 مبثابة األخ والصديق ال مثل اجلالد أو سأن يكون املدر ٣

 السجان
٠,٦٠ ٣ 

 ٠,٤٠ ٢العنف وإن تكرر منه ُيفصلتوجيه إنذار إىل مرتكب  ٤
 ٠,٩٩ ٥توقيع عقوبات صارمة على مرتكيب العنف من الطالب ٥
لوك املسلم ـيكون ذلك بالدين وتوضيح س ٦

 ه بأخالق نبيه صلى اهللا عليه وسلمئقتدابا
٢,٧٨ ١٤ 

 ٠,٦٠ ٣ مراقبة الطالب املشاغبني داخل وخارج املدرسة ٧
اص العنف منهم واالستفادة عمل معسكرات للطالب المتص ٨

 من الطاقة اليت تفرغ يف العنف مثل األنشطة املدرسية املختلفة
٥,٣٧ ٢٧ 

 ٠,٩٩ ٥التواصل بني اآلباء واملدرسة واإلبالغ عند أي مشكلة ٩
 ١,٧٩ ٩إرشاد الطالب إىل خماطر العنف والعادات والتقاليد السيئة١٠
 ٨٤,٦٩ ٤٢٦ ال توجد١١
 ١٠٠ ٥٠٣ اجملموع 

 

الذي يبني توزيع أفراد عينة الدراسة من  -) ٤٢(ن حمتويات اجلدول رقم م 

من ) ٪١٥,٣١(يتضح أن نسبة قدرها  - الطالب وفقاً ملقترحام لعالج العنف املدرسي



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٠٥-

عينة دراسة الطالب قد قدموا بعض املقترحات لعالج العنف املدرسي جاءت مرتبة 

ف منهم واالستفادة من الطاقة اليت عمل معسكرات للطالب المتصاص العن: "كالتايل

، مث يكون ذلك )٪٥,٣٧(تفرغ يف العنف مثل األنشطة املدرسية املختلفة بنسبة قدرها 

، مث إرشاد )٪٢,٧٨( بنسبة قدرها ه بأخالق نبيه ئإقتداببالدين وتوضيح سلوك املسلم 

، مث طرد )٪١,٧٩(الطالب إىل خماطر العنف والعادات والتقاليد السيئة بنسبة قدرها 

 وتوقيع عقوبات صارمة على مرتكيب العنف من -الطالب السيئني وأصحاب املشاكل 

 والتواصل بني اآلباء واملدرسة واإلبالغ عند أي مشكلة بنسب متساوية قدرها -الطالب 

         عنف بنسبة قدرها من دون، مث التفاهم بني املدرس والطالب بكل صراحة )٪٠,٩٩(

 ومراقبة ,جان  مبثابة األخ والصديق ال مثل اجلالد أو السَّسيكون املدر، مث أن )٪٠,٨٠(

، مث توجيه )٪٠,٦٠( بنسبة واحدة قدرها  وخارجهاالطالب املشاغبني داخل املدرسة

 )".٪٠,٤٠(إنذار إىل مرتكب العنف وإن تكرر منه ُيفصل بنسبة قدرها 

ا جزء من أفراد عينة وُيالحظ من هذا اجلدول، أن أبرز املقترحات اليت طرحه 

عمل معسكرات للطالب المتصاص العنف منهم (الطالب لعالج العنف املدرسي 

واالستفادة من الطاقة اليت تفرغ يف العنف مثل األنشطة املدرسية املختلفة، ويكون ذلك 

، وإرشاد الطالب إىل ه بأخالق نبيه ئقتداباالدين وتوضيح سلوك املسلم من خالل 

، وتلك النتيجة تتشابه )٪٩,٩٤(بنسبة قدرها ) لعادات والتقاليد السيئةخماطر العنف وا

أبرز مقترحات حوايل ثلثي املبحوثني من عن ) ٤١(كثرياً مع نتيجة اجلدول السابق رقم 

ويعتقد . للوقاية من العنف املدرسي والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرين

دمها الطالب نابعة من داخلهم وتعرب عن آرائهم، وميكن الباحث أن تلك املقترحات اليت ق

 .األخذ ا لتقليل العنف املدرسي
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-٢٠٦-

 )٤٣(جدول رقم 
  والوكالء واملعلمني واملرشدين ة الدراسة من املديرينـ أفراد عينأبرز مقترحات

 لعالج حاالت العنف داخل املدرسةالطالبيني 
 )متعدد اإلجابات(

النسبة املئوية ٪ التكرار أبرز املقترحات لعالج حاالت العنف داخل املدرسة م
 ١٢,٠٠ ٢٤ معاملة إدارة املدرسة الطالب كأبنائهم ١
 ١٠,٥٠ ٢١ وجود مرشد طاليب مؤهل ٢
 ٢٠,٥٠ ٤١ حل املشاكل الطالبية بشكل تربوي ٣
 ١٠,٠٠ ٢٠ تقوية الصلة بني البيت واملدرسة ٤
 ٨,٥٠ ١٧ تفعيل الئحة السلوك ٥
 ٦,٠٠ ١٢ إقامة األندية وعمل أنشطة لتفريغ طاقات الشباب ٦
 ١,٠٠ ٢  من الطالب ومعاملتهم معاملة حسنةني واملعلمنيقرب اإلداري ٧
 ٥,٠٠ ١٠ تكرار اللقاءات التربوية بني الطلبة ٨
 ٣,٥٠ ٧ توجيه وشغل أوقات فراغ الطالب ٩
 ٢,٥٠ ٥ دورات تدريبية متخصصة للعاملني يف املدرسة١٠
 ١,٠٠ ٢ تطبيق جمال الربجمة العصبية واالستعانة مبحاضرين متخصصني دوريا١١ً
 ٣,٠٠ ٦ متابعة احلاالت السلوكية اليت تظهر عليها العنف يف الداخل واخلارج١٢
 ١,٠٠ ٢ التأكيد على دور كل فرد داخل املدرسة يف تعديل سلوك الطالب١٣
فيها عمل سجل ألصحاب العنف وتدوين املالحظات ١٤

 بشكل دوري وإطالع ويل األمر عليها
٣,٠٠ ٦ 

توعية اجملتمع بالندوات واحملاضرات وباإلعالم خبطورة ١٥
 همئالعنف وضرورة متابعة أبنا

٥,٠٠ ١٠ 

 ٣,٠٠ ٦ توفري مجيع النشاطات داخل املدرسة المتصاص العنف١٦
 ٣,٠٠ ٦ ردع املخالفني بشكل جدي١٧
رآن والسنة النبوية تشجيع الطالب على حفظ الق١٨

 والثقافة اإلسالمية والتمسك بالقيم واألخالق
١,٥٠ ٣ 

 ١٠٠ ٢٠٠ اجملموع 
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-٢٠٧-

الذي يوضح توزيع أفراد عينة  -) ٤٣(ُيستدل من تقدمي بيانات اجلدول رقم  

ألبرز مقترحام لعالج  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني وفقاً الدراسة من املديرين

على أن مقترحات عالج العنف املدرسي جاءت مرتبة  - خل املدرسةحاالت العنف دا

، مث معاملة إدارة )٪٢٠,٥٠(حل املشاكل الطالبية بشكل تربوي بنسبة قدرها : "كاآليت

، مث وجود مرشد طاليب مؤهل بنسبة )٪١٢,٠٠(املدرسة الطالب كأبنائهم بنسبة قدرها 

، مث )٪١٠,٠٠(درسة بنسبة قدرها ، مث تقوية الصلة بني البيت وامل)٪١٠,٥٠(قدرها 

، مث إقامة األندية وعمل أنشطة لتفريغ )٪٨,٥٠(تفعيل الئحة السلوك بنسبة قدرها 

 وتوعية ,، مث تكرار اللقاءات التربوية بني الطلبة )٪٦,٠٠(طاقات الشباب بنسبة قدرها 

هم بنسبة ئاجملتمع بالندوات واحملاضرات وباإلعالم خبطورة العنف وضرورة متابعة أبنا

، )٪٣,٥٠(، مث توجيه وشغل أوقات فراغ الطالب بنسبة قدرها )٪٥,٠٠(واحدة قدرها 

 وعمل سجل ,مث متابعة احلاالت السلوكية اليت تظهر عليها العنف يف الداخل واخلارج 

 وتوفري ,ألصحاب العنف وتدوين املالحظات فيها بشكل دوري وإطالع ويل األمر عليها 

 وردع املخالفني بشكل جدي بنسب ,ل املدرسة المتصاص العنفمجيع النشاطات داخ

، مث دورات تدريبية متخصصة للعاملني يف املدرسة بنسبة قدرها )٪٣,٠٠(متساوية قدرها 

، مث تشجيع الطالب على حفظ القرآن والسنة النبوية والثقافة اإلسالمية )٪٢,٥٠(

 من ني واملعلمنيرب اإلداري، مث ق)٪١,٥٠(والتمسك بالقيم واألخالق بنسبة قدرها 

 وتطبيق جمال الربجمة العصبية واالستعانة مبحاضرين ,الطالب ومعاملتهم معاملة حسنة 

 والتأكيد على دور كل فرد داخل املدرسة يف تعديل سلوك الطالب ,متخصصني دورياً 

 )".٪١,٠٠(بنسب متساوية قدرها 
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-٢٠٨-

ن نصف عينة الدراسة من وُيستنتج من هذا اجلدول، أن أبرز مقترحات أكثر م 

حل املشاكل (لعالج العنف املدرسي  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرين

الطالبية بشكل تربوي، ومعاملة إدارة املدرسة الطالب كأبنائهم، ووجود مرشد طاليب 

، وهذه النتيجة )٪٥٣,٠٠(بنسبة قدرها ) مؤهل، وتقوية الصلة بني البيت واملدرسة

أبرز مقترحات حوايل ثلثي عن ) ٤٢، ٤١(شى مع نتيجة اجلدولني السابقني رقمي تتم

، للوقاية من العنف املدرسي والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املبحوثني من املديرين

وينوه . أبرز املقترحات اليت طرحها جزء من أفراد عينة الطالب لعالج العنف املدرسيو

 الشخصية وخربته يف جمال اإلشراف التربوي أن معظم مقترحات الباحث من وجهة نظره

لعالج العنف  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني من املديرينالدراسة عينة أفراد 

 كانت قّيمة وتتوافق مع آرائه اخلاصة، وبالفعل تؤدي لتخفيض درجة العنف املدرسي

 .الطاليب
 

 سةالعالقة بني متغريات الدرا: ثالثاً

للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أفراد عينة الدراسة من  

العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية وفقاً خلصائصهم الدميوجرافية أو الطالب حنو 

 للتعرف على )LSD(اختبار و) ف(قام الباحث بإجراء حتليل التباين األحادي الشخصية، 

مدارس شرق يف طالب املرحلة الثانوية من اد عينة الدراسة الفروق وصاحلها بني أفر

العنف املدرسي عند عن ) احملاور(الرياض يف آرائهم جتاه متغريات الدراسة األساسية 

الدميوجرافية أو (صائصهم األولية وفقاً خل" كمتغريات تابعة"طالب املرحلة الثانوية 

 :اآلتية ويبني ذلك اجلداول. "كمتغريات مستقلة") الشخصية
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-٢٠٩-

 )٤٤(جدول رقم 
 

 حتليل التباين للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة
 من الطالب يف حماور استجابة الدراسة باختالف العمر

 

درجة مصدر التباين احملــــــــاورم
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
 الداللـة

**٨,٣٤٧,٩١٠,٠٠٠ ٢٥,٠٢ ٣ بني اجملموعات )األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول ١
٤٩٩٥٢٦,١داخل اجملموعات  

٧ 
١,٠٥  

 ١,٤٩١,٣٩٠,٢٤٥ ٤,٤٨ ٣ بني اجملموعات )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي(احملور الثاين ٢
٤٩٩٥٣٥,٩داخل اجملموعات  

٢ 
١,٠٧  

دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف (احملور الثالث ٣
 )املدرسي

**٦,٦٥٥,٢٤٠,٠٠١ ١٩,٩٤ ٣ بني اجملموعات

٤٩٩٦٣٢,٨داخل اجملموعات  
٥ 

١,٢٧  

 *٤,٥٨٣,٢٧٠,٠٢١ ١٣,٧٥ ٣ بني اجملموعات )دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ٤
٤٩٩٦٩٩,٢داخل اجملموعات  

٠ 
١,٤٠  

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف (احملور اخلامس ٥
 )املدرسي

 *٤,٦٠٢,٦٦٠,٠٤٨ ١٣,٨٠ ٣ بني اجملموعات

٤٩٩٨٦٢,٢داخل اجملموعات  
٨ 

١,٧٣  

 ١,٦٧١,٤٧٠,٢٢١ ٥,٠١ ٣ بني اجملموعات)دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور السادس ٦
٤٩٩٥٦٥,٧موعاتداخل اجمل  

٢ 
١,١٣  

 ٢,٣٧١,٩٠٠,١٢٩ ٧,١٠ ٣ بني اجملموعات )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ٧
٤٩٩٦٢١,٧داخل اجملموعات  

١ 
١,٢٥  

 ).٠,٠٥(دال إحصائياً عند مستوى ) *(، )٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(
 

 التباين بني أفراد عينة حتليلالذي يوضح  -) ٤٤(من حمتويات اجلدول رقم  

يتبني وجود  - الدراسة من الطالب يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية وفقاً للعمر
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-٢١٠-

بني الفئات الُعمرية ألفراد العينة من ) ٠,٠٥(فروق دالة إحصائياً عند مستوى أقل من 

، )املدرسياألمناط السائدة يف العنف (احملور األول الطالب يف إجابام  حيال كل من 

دور (، واحملور الرابع )دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي(واحملور الثالث 

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف (، واحملور اخلامس )مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي

توضح  وتلك النتيجة ،)احملاور(متغريات الدراسة األساسية فقط من ) العنف املدرسي

   العنفات الداللة اإلحصائية يف آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو الفروق ذ

      املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية وفقاً إلحدى خصائصهم الدميوجرافية أو

 .وهي العمرالشخصية 
 )٤٥(جدول رقم 

 

 للمقارنات املتعددة بني املتوسطات بشأن الفروق يف استجابات )LSD(اختبار نتيجة 
 فراد عينة الدراسة من الطالب باختالف العمرأ

 

 الفـئـاتاملتوسط الـفــئــاتم احملــــــــاور
   ١٢٣٤

 ١٧ إىل أقل من ١٤من ١ 
 سنة

١,٩٨     

 ٢٠ إىل أقل من ١٧من ٢ األمناط السائدة يف(احملور األول 
 سنة

٢,٢٧ *    

 ٢٣ إىل أقل من ٢٠من ٣ )درسيالعنف امل
 سنة

٢,٦٩ * *   

   * * ٣,٦٣  سنة فأكثر٢٣من ٤ 

 ١٧ إىل أقل من ١٤من ١ 
 سنة

٢,٣٥     

     ٢,٥١ ٢٠ إىل أقل من ١٧من ٢دور املستوى (احملور الثالث 
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-٢١١-

 سنة االقتصادي
 ٢٣ إىل أقل من ٢٠من ٣ )لألسرة يف العنف املدرسي

 سنة
٢,٨٠ *    

  * * * ٤,٣٠  سنة فأكثر٢٣من ٤ 

 ١٧ إىل أقل من ١٤من ١ 
 سنة

٢,٧٥     

 ٢٠ إىل أقل من ١٧من ٢ دور مجاعة الرفاق يف(احملور الرابع 
 سنة

٢,٩٥     

 ٢٣ إىل أقل من ٢٠من ٣ )العنف املدرسي
 سنة

٣,١٤     

   * * ٤,٢٨  سنة فأكثر٢٣من ٤ 

 ١٧ إىل أقل من ١٤من ١ 
 سنة

٢,٣٢     

دور الوضع (اخلامس احملور 
 االجتماعي

 ٢٠ إىل أقل من ١٧من ٢
 سنة

٢,٥٤     

 ٢٣ إىل أقل من ٢٠من ٣ )لألسرة يف العنف املدرسي
 سنة

٢,٥٢     

  * * * ٤,٠٠  سنة فأكثر٢٣من ٤ 

 .اجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً) *(

 لتحديد )LSD(الذي يوضح اختبار  -) ٤٥(ُيظهر استعراض بيانات اجلدول رقم  

يف آرائهم حنو متغريات ر ألفراد عينة الدراسة من الطالب صاحل الفروق بني فئات العم

أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني الفئات الُعمرية لعينة الدراسة  - الدراسة األساسية

لصاحل ) األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول من الطالب يف إجابام جتاه 

 سنة ٢٣ سنة، من ٢٣ إىل أقل من ٢٠ من  سنة،٢٠ إىل أقل من ١٧من (فئات العمر 

 إىل أقل ١٤من (أمام فئة العمر ) ٣,٦٣، ٢,٦٩، ٢,٢٧(مبتوسط قدره بالترتيب ) فأكثر
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-٢١٢-

 سنة، ٢٣ إىل أقل من ٢٠من (ولصاحل فئيت العمر ) ١,٩٨(مبتوسط قدره )  سنة١٧من 

 إىل ١٧ من(أمام فئة العمر ) ٣,٦٣، ٢,٦٩(مبتوسط قدره بالترتيب )  سنة فأكثر٢٣من 

دور املستوى االقتصادي (احملور الثالث ، و)٢,٢٧(مبتوسط قدره )  سنة٢٠أقل من 

) ٤,٣٠(مبتوسط قدره )  سنة فأكثر٢٣من (لصاحل فئة العمر ) لألسرة يف العنف املدرسي

 إىل ٢٠ سنة، من ٢٠ إىل أقل من ١٧ سنة، من ١٧ إىل أقل من ١٤من (أمام فئات العمر 

ولصاحل فئة العمر ) ٢,٨٠، ٢,٥١، ٢,٣٥(ط قدره بالترتيب مبتوس)  سنة٢٣أقل من 

 إىل أقل من ١٤من (أمام فئة العمر ) ٢,٨٠(مبتوسط قدره )  سنة٢٣ إىل أقل من ٢٠من (

) دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ، و)٢,٣٥(مبتوسط قدره )  سنة١٧

 إىل ١٤من (أمام فئيت العمر ) ٤,٢٨(مبتوسط قدره )  سنة فأكثر٢٣من (لصاحل فئة العمر 

، ٢,٧٥(مبتوسط قدره بالترتيب )  سنة٢٠ إىل أقل من ١٧ سنة، من ١٧أقل من 

لصاحل فئة ) دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور اخلامس ، و)٢,٩٥

 إىل أقل من ١٤من (أمام فئات العمر ) ٤,٠٠(مبتوسط قدره )  سنة فأكثر٢٣من (العمر 

مبتوسط قدره )  سنة٢٣ إىل أقل من ٢٠ سنة، من ٢٠ إىل أقل من ١٧ سنة، من ١٧

من ( وذلك يدل على أن الواقعني يف الفئة الُعمرية ،)٢,٥٢، ٢,٥٤، ٢,٣٢(بالترتيب 

يدركون األمناط السائدة يف العنف املدرسي، ودور كل من املستوى )  سنة فأكثر١٧

مما  يف العنف املدرسي أكرب ع االجتماعي لألسرةاالقتصادي لألسرة ومجاعة الرفاق والوض

تبني الفروق الدالة إحصائياً يف  وهذه النتيجة ،ن يف الفئة الُعمرية األصغر هلمويدركه الواقع

العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية وفقاً آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو 

 .وهي العمرإلحدى خصائصهم الدميوجرافية أو الشخصية 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢١٣-

 )٤٦(جدول رقم 
 

 حتليل التباين للكشف عن الفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة من الطالب يف حماور
 استبانة الدراسة باختالف السنة الدراسية

 
درجة مصدر التباين احملــــــــاورم

احلرية
جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللـة

**٧,٤٣٦,٩٢٠,٠٠١ ١٤,٨٥ ٢ بني اجملموعات )األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول ١
٥٠٠٥٣٦,٣داخل اجملموعات  

٤ 
١,٠٧  

 ١,٨٩١,٧٦٠,١٧٢ ٣,٧٩ ٢ بني اجملموعات )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي(احملور الثاين ٢
٥٠٠٥٣٦,٦داخل اجملموعات  

١ 
١,٠٧  

دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف (احملور الثالث ٣
 )املدرسي

**٩,٠٧٧,١٥٠,٠٠١ ١٨,١٥ ٢ بني اجملموعات

٥٠٠٦٣٤,٦داخل اجملموعات  
٤ 

١,٢٧  

**٨,٣٢٥,٩٧٠,٠٠٣ ١٦,٦٣ ٢ بني اجملموعات )دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ٤
٥٠٠٦٩٦,٣داخل اجملموعات  

٢ 
١,٣٩  

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف (احملور اخلامس ٥
 )املدرسي

١٧,١ ٣٤,٣١ ٢ بني اجملموعات
٥ 

١٠,١
٩ 

٠,٠٠٠**

٥٠٠٨٤١,٧داخل اجملموعات  
٧ 

١,٦٨  

**٧,٩٨٧,١٩٠,٠٠١ ١٥,٩٥ ٢ بني اجملموعات)دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور السادس ٦
٥٠٠٥٥٤,٧داخل اجملموعات  

٨ 
١,١١  

**٦,٧٨٥,٥١٠,٠٠٤ ١٣,٥٥ ٢ بني اجملموعات )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ٧
٥٠٠٦١٥,٢داخل اجملموعات  

٥ 
١,٢٣  

 ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى ) **(

 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢١٤-

تبـاين  حتليـل ال  الـذي يـبني      -) ٤٦(بدراسة وحتليل حمتويات اجلدول رقـم        

بني أفراد عينة الدراسة من الطالب يف آرائهـم حنـو مـتغريات الدراسـة األساسـية                 

يتضح وجود فروق جوهريـة دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى              - وفقاً للسنة الدراسية  

بني فئات السنة الدراسية للمبحـوثني مـن الطـالب يف وجهـات نظـرهم               ) ٠,٠١(

، واحملـور الثالـث     )العنـف املدرسـي   األمناط السائدة يف    (احملور األول   حول كل من    

دور (، واحملـور الرابـع      )رة يف العنـف املدرسـي     ـتوى االقتصادي لألس  ـدور املس (

دور الوضـع االجتمـاعي     (، واحملـور اخلـامس      )مجاعة الرفاق يف العنـف املدرسـي      

ـ      (، واحملور السـادس     )لألسرة يف العنف املدرسي    رة ـدور املسـتوى التعليمـي لألس

ـ  ـدور البيئ (، واحملور السابع    )ييف العنف املدرس   ) ة يف العنـف املدرسـي     ـة املدرسي

ُتشـري إىل الفـروق      وتلـك النتيجـة      ،)احملـاور (متغريات الدراسة األساسية    فقط من   

العنـف  ذات الداللة اإلحصائية يف آراء أفـراد عينـة الدراسـة مـن الطـالب حنـو          

الدميوجرافيـة أو   املدرسي عند طالب املرحلة الثانويـة وفقـاً إلحـدى خصائصـهم             

 .وهي السنة الدراسيةالشخصية 
 
 
 
 
 
 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢١٥-

 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢١٦-

 )٤٧(جدول رقم 
 

للمقارنات املتعددة بني املتوسطات بشأن الفروق يف استجابات  )LSD(اختبار نتيجة 
  أفراد
 باختالف السنة الدراسيةعينة الدراسة من الطالب 

 
الفـئـاتاملتوسطالـفــئــاتم احملــــــــاور

   ١٢٣
    ٢,٠٥ األوىل١ 

   * ٢,٣٦ الثانية٢)األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول 

   * ٢,٤١ الثالثة٣ 

    ٢,٣١ األوىل١ دور املستوى االقتصادي لألسرة(احملور الثالث 

   * ٢,٦١ الثانية٢ )يف العنف املدرسي

   * ٢,٧٢ الثالثة٣ 

    ٢,٧٣ األوىل١ 

دور مجاعة الرفاق يف العنف (احملور الرابع 
 )املدرسي

   * ٣,٠٢ الثانية٢

   * ٣,١٣ الثالثة٣ 

    ٢,٢١ األوىل١ دور الوضع االجتماعي لألسرة(احملور اخلامس 

   * ٢,٨٠ الثانية٢ )يف العنف املدرسي

   * ٢,٦٨ الثالثة٣ 

    ٢,٥٩ األوىل١ لألسرة يفدور املستوى التعليمي(احملور السادس 

   * ٢,٩٩ الثانية٢ )العنف املدرسي

   * ٢,٩٢ الثالثة٣ 

دور البيئة املدرسية يف العنف (احملور السابع 
 )املدرسي

    ٣,٢٦ األوىل١

    ٣,٤٩ الثانية٢ 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢١٧-

   * ٣,٦٣ الثالثة٣ 

 .اجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً) *(
 

 )LSD(الذي يوضح اختبار  -) ٤٧(رقم يتبني جلياً من تقدمي بيانات اجلدول  

يف آرائهم لتحديد صاحل الفروق بني فئات السنة الدراسية ألفراد عينة الدراسة من الطالب 

أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني فئات السنة  - حنو متغريات الدراسة األساسية

األمناط السائدة يف العنف (احملور األول الدراسية ألفراد العينة من الطالب يف آرائهم إزاء 

                مبتوسط بلغ بالترتيب ) الثانية، الثالثة(لصاحل فئيت السنة الدراسية ) املدرسي

احملور الثالث ، و)٢,٠٥(مبتوسط بلغ ) األوىل(أمام فئة السنة الدراسية ) ٢,٤١، ٢,٣٦(

الثانية، (لسنة الدراسية لصاحل فئيت ا) دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي(

مبتوسط ) األوىل(أمام فئة السنة الدراسية ) ٢,٧٢، ٢,٦١(مبتوسط بلغ بالترتيب ) الثالثة

لصاحل فئيت السنة ) دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ، و)٢,٣١(بلغ 

السنة الدراسية أمام فئة ) ٣,١٣، ٣,٠٢(مبتوسط بلغ بالترتيب ) الثانية، الثالثة(الدراسية 

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف (احملور اخلامس ، و)٢,٧٣(مبتوسط بلغ ) األوىل(

                مبتوسط بلغ بالترتيب ) الثانية، الثالثة(لصاحل فئيت السنة الدراسية ) املدرسي

ر السادس احملو، و)٢,٢١(مبتوسط بلغ ) األوىل(أمام فئة السنة الدراسية ) ٢,٦٨، ٢,٨٠(

الثانية، (لصاحل فئيت السنة الدراسية ) دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي(

مبتوسط ) األوىل(أمام فئة السنة الدراسية ) ٢,٩٢، ٢,٩٩(مبتوسط بلغ بالترتيب ) الثالثة

 لصاحل فئة السنة) دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ، و) ٢,٥٩(بلغ 

     مبتوسط بلغ ) األوىل(أمام فئة السنة الدراسية ) ٣,٦٣(مبتوسط بلغ ) الثالثة(الدراسية 

) ثانويالثالث الثاين وال(وذلك ُيعرب عن أن رؤية امللتحقني بالصف الدراسي ). ٣,٢٦(



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢١٨-

لألمناط السائدة يف العنف املدرسي، ودور كل من املستوى االقتصادي لألسرة ومجاعة 

 واملستوى التعليمي لألسرة والبيئة املدرسية يف العنف  االجتماعي لألسرةالرفاق والوضع

 وهذه النتيجة لذلك،) ثانويالول األ(املدرسي أعلى من رؤية امللتحقني بالصف الدراسي 

    العنفتكشف الفروق الدالة إحصائياً يف آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو 

نوية وفقاً إلحدى خصائصهم الدميوجرافية أو الشخصية املدرسي عند طالب املرحلة الثا

 .وهي السنة الدراسية
 

 )٤٨(جدول رقم 
 

للكشف عن الفروق يف استجابات عينة الدراسة من الطالب يف حماور استبانة حتليل التباين 
 الدراسة باختالف عدد أفراد األسرة

 
رجة دمصدر التباين احملــــــــاورم

احلرية
جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
 الداللـة

 ١,١٧١,٠٦٠,٣٦٤ ٣,٥١ ٣ بني اجملموعات )األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول ١
٤٩٩٥٤٧,٦داخل اجملموعات  

٨ 
١,١٠  

 ٠,٢٩٠,٢٧٠,٨٤٨ ٠,٨٧ ٣ بني اجملموعات )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي(احملور الثاين ٢
٤٩٩٥٣٩,٥داخل اجملموعات  

٢ 
١,٠٨  

دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف (احملور الثالث ٣
 )املدرسي

 ٠,٩٨٠,٧٥٠,٥٢١ ٢,٩٤ ٣ بني اجملموعات

٤٩٩٦٤٩,٨داخل اجملموعات  
٥ 

١,٣٠  

 ٠,٧٣٠,٥١٠,٦٧٣ ٢,٢٠ ٣ بني اجملموعات )املدرسيدور مجاعة الرفاق يف العنف (احملور الرابع ٤
٤٩٩٧١٠,٧داخل اجملموعات  

٥ 
١,٤٢  

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف (احملور اخلامس ٥
 )املدرسي

 ٢,٧٣١,٥٧٠,١٩٥ ٨,٢٠ ٣ بني اجملموعات



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢١٩-

٤٩٩٨٦٧,٨داخل اجملموعات  
٧ 

١,٧٤  

 ٢,١٤١,٩٠٠,١٢٩ ٦,٤٣ ٣ بني اجملموعات) لألسرة يف العنف املدرسيدور املستوى التعليمي(احملور السادس ٦
٤٩٩٥٦٤,٣داخل اجملموعات  

٠ 
١,١٣  

 ٠,٢٥٠,٢٠٠,٨٩٦ ٠,٧٦ ٣ بني اجملموعات )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ٧
٤٩٩٦٢٨,٠داخل اجملموعات  

٥ 
١,٢٦  

 

 بني أفراد عينة حتليل التباينالذي يوضح  -) ٤٨(بالنظر إىل حمتويات اجلدول رقم  

 - الدراسة من الطالب يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية وفقاً لعدد أفراد األسرة

يتبني عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني فئات عدد أفراد األسرة لعينة الدراسة من 

العنف لدى عن ) احملاور(الطالب يف إجابام حيال مجيع متغريات الدراسة األساسية 

تدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  وتلك النتيجة ،ب املرحلة الثانويةطال

العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية وفقاً آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو 

 .خلصائصهم الدميوجرافية أو الشخصية
 

 )٤٩(جدول رقم 
 عينة الدراسة من الطالب يف حماور للكشف عن الفروق يف استجابات أفرادحتليل التباين 

  بني اإلخوة واألخواتاستبانة الدراسة باختالف الترتيب
 

درجة مصدر التباين احملــــــــاورم
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
 الداللـة

 *٣,٠٠٢,٧٦٠,٠٤١ ٩,٠١ ٣ بني اجملموعات )لعنف املدرسياألمناط السائدة يف ا(احملور األول ١
٤٩٩٥٤٢,١داخل اجملموعات  

٨ 
١,٠٩  

 ١,٤٩١,٣٩٠,٢٤٦ ٤,٤٧ ٣ بني اجملموعات )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي(احملور الثاين ٢
٤٩٩٥٣٥,٩داخل اجملموعات  

٣ 
١,٠٧  



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٠-

لألسرة يف العنف دور املستوى االقتصادي (احملور الثالث ٣
 )املدرسي

 ٠,٨٨٠,٦٨٠,٥٦٧ ٢,٦٤ ٣ بني اجملموعات

٤٩٩٦٥٠,١داخل اجملموعات  
٥ 

١,٣٠  

 ٠,٩١٠,٦٤٠,٥٨٨ ٢,٧٤ ٣ بني اجملموعات )دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ٤
٤٩٩٧١٠,٢داخل اجملموعات  

١ 
١,٤٢  

تماعي لألسرة يف العنف دور الوضع االج(احملور اخلامس ٥
 )املدرسي

 ٠,٨٦٠,٤٩٠,٦٨٧ ٢,٥٩ ٣ بني اجملموعات

٤٩٩٨٧٣,٤داخل اجملموعات  
٩ 

١,٧٥  

 ٠,٢٤٠,٢١٠,٨٨٨ ٠,٧٢ ٣ بني اجملموعات)دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور السادس ٦
٤٩٩٥٧٠,٠داخل اجملموعات  

١ 
١,١٤  

 ٠,٥٤٠,٤٣٠,٧٣٢ ١,٦٢ ٣ بني اجملموعات )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(ع احملور الساب٧
٤٩٩٦٢٧,١داخل اجملموعات  

٩ 
١,٢٦  

 ).٠,٠٥(دال إحصائياً عند مستوى ) *(

حتليل التباين بني الذي يبني  -) ٤٩(يتضح من استعراض بيانات اجلدول رقم  

اً للترتيب بني أفراد عينة الدراسة من الطالب يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية وفق

بني فئات ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - اإلخوة واألخوات

احملور األول للمبحوثني من الطالب يف إجابام حنو لترتيب بني اإلخوة واألخوات ا

 وهذه ،)احملاور(متغريات الدراسة األساسية فقط من ) األمناط السائدة يف العنف املدرسي(

العنف بني الفروق الدالة إحصائياً يف آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو ُتالنتيجة 

املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية وفقاً إلحدى خصائصهم الدميوجرافية أو الشخصية 

 .لترتيب بني اإلخوة واألخواتوهي ا
 

 )٥٠(جدول رقم 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢١-

أن الفروق يف استجابات للمقارنات املتعددة بني املتوسطات بش )LSD(اختبار نتيجة 
 بني اإلخوة واألخوات باختالف الترتيب عينة الدراسة من الطالب أفراد

 

 الفـئـاتاملتوسط الـفــئــاتم احملــــــــاور
   ١٢٣٤

   *  ٢,٣٠ من األول إىل الثالث١ 

     ٢,٠٧ من الرابع إىل السادس٢ األمناط السائدة يف(احملور األول 

     ٢,٣٢ من السابع إىل التاسع٣ )العنف املدرسي

   *  ٢,٥٩ من العاشر فأكثر٤ 

 .اجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً) *(

 لتحديد صاحل )LSD(الذي يبني اختبار  -) ٥٠(بتحليل حمتويات اجلدول رقم  

يف الفروق بني فئات الترتيب بني اإلخوة واألخوات ألفراد عينة الدراسة من الطالب 

يتضح أن الفروق الدالة إحصائياً بني فئات  - آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية

احملور الترتيب بني اإلخوة واألخوات ألفراد العينة من الطالب يف وجهات نظرهم جتاه 

من (لصاحل فئيت الترتيب بني اإلخوة واألخوات ) األمناط السائدة يف العنف املدرسي(األول 

أمام فئة ) ٢,٥٩، ٢,٣٠(مبتوسط مثّل بالترتيب ) ث، من العاشر فأكثراألول إىل الثال

 ُيعبِّروهذا ). ٢,٠٧(مبتوسط مثّل ) من الرابع إىل السادس(الترتيب بني اإلخوة واألخوات 

من األول إىل الثالث، ومن (عن أن وعي الذين يقعون يف الترتيب بني إخوم وأخوام 

الذين يقعون يف الترتيب  أكرب من وعي يف العنف املدرسيلألمناط السائدة ) السابع فأكثر

توضح الفروق ذات  وتلك النتيجة ،هلا) من الرابع إىل السادس(بني إخوم وأخوام 

العنف املدرسي عند طالب الداللة اإلحصائية يف آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو 

وهي الترتيب بني افية أو الشخصية املرحلة الثانوية وفقاً إلحدى خصائصهم الدميوجر

 .اإلخوة واألخوات
 

 )٥١(جدول رقم 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٢-

 

حماور  من الطالب يف أفراد عينة الدراسة للكشف عن الفروق يف استجاباتحتليل التباين 
 حلالة التعليمية للوالداستبانة الدراسة باختالف ا

 

درجة مصدر التباين احملــــــــاورم
ريةاحل

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
 الداللـة

 *٢,٥١٢,٣٢٠,٠٤٢ ١٢,٥٦ ٥ بني اجملموعات )األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول ١
٤٩٧٥٣٨,٦داخل اجملموعات  

٢ 
١,٠٨  

 ٠,٨٠٠,٧٤٠,٥٩٦ ٣,٩٨ ٥ بني اجملموعات )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي(احملور الثاين ٢
٤٩٧٥٣٦,٤داخل اجملموعات  

١ 
١,٠٨  

دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف (احملور الثالث ٣
 )املدرسي

 ٠,٩٩٠,٧٦٠,٥٨٠ ٤,٩٥ ٥ بني اجملموعات

٤٩٧٦٤٧,٨داخل اجملموعات  
٥ 

١,٣٠  

 ١,٢٣٠,٨٧٠,٥٠٣ ٦,١٦ ٥ بني اجملموعات )سيدور مجاعة الرفاق يف العنف املدر(احملور الرابع ٤
٤٩٧٧٠٦,٧داخل اجملموعات  

٩ 
١,٤٢  

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف (احملور اخلامس ٥
 )املدرسي

 ٣,٤٤١,٩٩٠,٠٧٨ ١٧,٢٢ ٥ بني اجملموعات

٤٩٧٨٥٨,٨داخل اجملموعات  
٥ 

١,٧٣  

 ١,٠١٠,٨٩٠,٤٨٩ ٥,٠٦ ٥ بني اجملموعات)سرة يف العنف املدرسيدور املستوى التعليمي لأل(احملور السادس ٦
٤٩٧٥٦٥,٦داخل اجملموعات  

٨ 
١,١٤  

 ٢,٣٥١,٨٩٠,٠٩٥ ١١,٧٣ ٥ بني اجملموعات )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ٧
٤٩٧٦١٧,٠داخل اجملموعات  

٨ 
١,٢٤  

 ).٠,٠٥(دال إحصائياً عند مستوى ) *(

حتليل التباين بني أفراد عينة الذي يوضح  -) ٥١(يدل تقدمي بيانات اجلدول رقم  

 الدراسة من الطالب يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية وفقاً للحالة التعليمية للوالد

حلالة التعليمية بني فئات ا) ٠,٠٥(على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٣-

األمناط السائدة يف العنف (ور األول احملعينة الدراسة من الطالب يف آرائهم حول آلباء 

ُتشري إىل الفروق  وهذه النتيجة ،)احملاور(متغريات الدراسة األساسية فقط من ) املدرسي

      العنف املدرسي عند الدالة إحصائياً يف آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو 

        وهيالشخصية طالب املرحلة الثانوية وفقاً إلحدى خصائصهم الدميوجرافية أو 

 .حلالة التعليمية للوالدا
 

 )٥٢(جدول رقم 

 

  للمقارنات املتعددة بني املتوسطات بشأن الفروق يف استجابات )LSD(اختبار نتيجة 

 باختالف احلالة التعليمية لآلباءأفراد عينة الدراسة من الطالب 

 
 الفئاتاملتوسط الـفــئــاتم احملــــــــاور

   ١٢٣٤٥٦
       ٢,٣٧ أمي١ 

       ٢,٢٢ ابتدائي٢ 

       ٢,٠١ متوسط٣ األمناط السائدة يف(احملور األول 

       ٢,٢١ ثانوي وما يعادله٤ )العنف املدرسي

       ٢,٢٣ جامعي٥ 

  ***  ٢,٥٤ دراسات ُعليا٦ 

 .اجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً) *(

 لتحديد صاحل )LSD(الذي يوضح اختبار  -) ٥٢( رقم من حمتويات اجلدول 

يف آرائهم حنو الفروق بني فئات احلالة التعليمية آلباء أفراد عينة الدراسة من الطالب 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٤-

يتبني أن الفروق الدالة إحصائياً بني فئات احلالة التعليمية  - متغريات الدراسة األساسية

األمناط السائدة يف العنف (احملور األول  آلباء املبحوثني من الطالب يف إجابام إزاء

أمام ) ٢,٥٤(مبتوسط قدره ) دراسات ُعليا(لصاحل فئة احلالة التعليمية للوالد ) املدرسي

مبتوسط قدره بالترتيب ) ابتدائي، متوسط، ثانوي وما يعادله(فئات احلالة التعليمية للوالد 

هم على مؤهل ؤحصل آباوهذا ُيشري إىل أن شعور الذين ). ٢,٢١، ٢,٠١، ٢,٢٢(

شعور الذين حصل  أكثر من باألمناط السائدة يف العنف املدرسي) دراسات ُعليا(علمي 

تكشف الفروق ذات  وتلك النتيجة ، ا)أقل من دراسات ُعليا(هم على مؤهل علمي ؤآبا

العنف املدرسي عند ة من الطالب حنو ـالداللة اإلحصائية يف آراء أفراد عينة الدراس

وهي احلالة  املرحلة الثانوية وفقاً إلحدى خصائصهم الدميوجرافية أو الشخصية طالب

 .التعليمية للوالد
 
 
 
 
 
 
 
 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٥-

 )٥٣(جدول رقم 
 

حماور  أفراد عينة الدراسة من الطالب يف للكشف عن الفروق يف استجاباتحتليل التباين 
 حلالة التعليمية لألما استبانة الدراسة باختالف

 

درجة مصدر التباين احملــــــــاورم
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
 ةالداللـ

 ٢,٢٨٢,١٠٠,٠٦٤ ١١,٤٢ ٥ بني اجملموعات )األمناط السائدة يف العنف املدرسي(احملور األول ١
٤٩٧٥٣٩,٧داخل اجملموعات  

٧ 
١,٠٩  

 ٠,٤٨٠,٤٥٠,٨١٧ ٢,٤١ ٥ بني اجملموعات )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي(ثاين احملور ال٢
٤٩٧٥٣٧,٩داخل اجملموعات  

٨ 
١,٠٨  

دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف (احملور الثالث ٣
 )املدرسي

 ١,١٥٠,٨٨٠,٤٩٣ ٥,٧٥ ٥ بني اجملموعات

٤٩٧٦٤٧,٠داخل اجملموعات  
٥ 

١,٣٠  

 ١,٢٠٠,٨٥٠,٥١٧ ٦,٠٢ ٥ تبني اجملموعا )دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي(احملور الرابع ٤
٤٩٧٧٠٦,٩داخل اجملموعات  

٣ 
١,٤٢  

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف (احملور اخلامس ٥
 )املدرسي

 ٢,٨٧١,٦٥٠,١٤٥ ١٤,٣٣ ٥ بني اجملموعات

٤٩٧٨٦١,٧داخل اجملموعات  
٤ 

١,٧٣  

 ٠,٦٩٠,٦٠٠,٦٩٧ ٣,٤٥ ٥ جملموعاتبني ا)دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور السادس ٦
٤٩٧٥٦٧,٢داخل اجملموعات  

٨ 
١,١٤  

 ٢,٧٠٢,١٨٠,٠٥٥ ١٣,٤٩ ٥ بني اجملموعات )دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(احملور السابع ٧
٤٩٧٦١٥,٣داخل اجملموعات  

٢ 
١,٢٤  

 

حتليل التباين بني الذي يوضح  -) ٥٣(انات اجلدول رقم يكشف استعراض بي 

أفراد عينة الدراسة من الطالب يف آرائهم حنو متغريات الدراسة األساسية وفقاً للحالة 

 حلالة التعليمية لألمعن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئات ا - التعليمية لألم



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٦-

عن ) احملاور(مجيع متغريات الدراسة األساسية ألفراد العينة من الطالب يف إجابام حيال 

ُتعرب عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً  وهذه النتيجة ،العنف لدى طالب املرحلة الثانوية

العنف املدرسي عند طالب املرحلة الثانوية يف آراء أفراد عينة الدراسة من الطالب حنو 

 .وفقاً خلصائصهم الدميوجرافية أو الشخصية
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٧-

 

 

א  א

 خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها
 

 خـالصــة الدراسـة:  أوًال  
 أهم نتائـج الدراسة: ثانيًا  
 توصـيات الدراسـة: ثالثًا  

 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 

 
 
 



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٨-

 الـفـصـل اخلـامـس
 

 خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياهتا
 

يف هذا الفصل سنعاجل حمتوى الدراسة، ودالالا، وأهم نتائجها املستخلصة من  

املعطيات امليدانية، واملدخل النظري، والدراسات السابقة، ونستخلص يف النهاية أهم 

 .التوصيات ذات العالقة
 

 :ة الدراسةخالص: أوالً

 . احتوت هذه الدراسة على مخسة فصول باإلضافة إىل املراجع واملالحق 
 

وغطى الفصل األول كمدخل للدراسة مشكلة الدراسة وأمهيتها وأهدافها،  

 وقد ،، وأهم املصطلحات اليت استخدمها الباحث يف دراستهعليهاوالتساؤالت اليت جتيب 

ت السابقة حول موضوع الدراسة، وقام عرض الباحث يف هذا الفصل بعض الدراسا

 .بالتعقيب عليها

التعرف على العنف املدرسي يف املرحلة يف هذا الفصل أمهية ضحت الدراسة و 

إذ إن تلك الظاهرة السيئة كنوع من السلوك العدواين عند ، والعوامل املؤدية إليهالثانوية، 

درسي املبين على التفاعل بعض الطالب متثل مشكلة خطرية على اجملتمع واحمليط امل

تقصي أمناطها وأسباا يف  ويأمل الباحث يف أن تسهم نتائج وتوصيات الدراسة والتعاون،

واخلروج حبلول حملاولة احلد منها أو ، والعوامل املؤدية هلا وخاصة العوامل االجتماعية

ذلك تبلورت  ويف ضوء واملهتمني ذا األمر،وبالتايل إفادة املسؤولني القضاء عليها، 

العوامل االجتماعية املؤدية إىل العنف لدى طالب ما : مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت

 ؟املرحلة الثانوية



א א אא א  א
 

 

א א א  א
 

-٢٢٩-

على وجهة نظر طالب املرحلة الثانوية،  إىل التعرف  كذلكوهدفت الدراسة 

ط األمناب مدارس شرق الرياضيف واملديرين، والوكالء، واملعلمني، واملرشدين الطالبيني 

السائدة يف العنف املدرسي، ودور كل من التنشئة األسرية، واملستوى االقتصادي لألسرة، 

ومجاعة الرفاق، والوضع االجتماعي لألسرة، واملستوى التعليمي لألسرة، والبيئة املدرسية 

تساؤالت حبثية سبعة  الدراسة صاغ الباحث  هذه ولتحقيق أهداف،يف العنف املدرسي

 .تدور حوهلا
 

ا الفصل الثاين فقد ناقش اإلطار النظري للدراسة من حيث األدبيات املتصلة أم 

تعريف العنف، وتصنيفه، والعوامل املؤدية إليه، وظاهرة  :مبوضوع الدراسة، وتضمنت

العنف يف املدارس، وأنواع ومظاهر العنف املدرسي، وموقف الشريعة اإلسالمية من ظاهرة 

 .سرة للسلوك العنيف، والوقاية والعالج من العنفالعنف، واالجتاهات النظرية املف
 

للدراسة، وقد استخدم الباحث يف هذه جراءات املنهجية وتناول الفصل الثالث اإل 

املسح االجتماعي الذي ُيعد أحد أمناط الدراسات املسحية اليت تنتمي إىل الدراسة منهج 

 وأوضح حدود الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،الدراسات الوصفية وهو ما ُيعرف ب

طالب الدراسة من واستعرض الباحث جمتمع  ،البشرية واملكانية والزمانية واملوضوعية

يف ، واملعلمني، واملرشدين الطالبيني )وكالءال، ديرينامل(املرحلة الثانوية، واإلدارة املدرسية 

   اً، منهم  عند تطبيق الدراسة ميدانيفرٍد) ١١٣٥٤(والبالغ عددهم مدارس شرق الرياض 

 .مرشداً طالبياً) ٢٩( ومعلٍم) ٧٧٨(وكيالً و) ٤١(مديراً و) ٢٤( وطالٍب) ١٠٤٨٢(

 اختيار عينةب قام إذوبني الباحث يف هذا الفصل كيفية اختيار عينة الدراسة،  

 ٢٤"مدارس شرق الرياض يف من طالب املرحلة الثانوية ) ٪٥(عشوائية بسيطة بنسبة 

، وباختيار مدير ووكيل ومعلم ومرشد طاليب واحد من اًٍدفر) ٥٤٤(وعددهم  "مدرسة
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عدد النهائي لعينة الدراسة بعد تطبيق أداة وقد بلغ ال. فرٍد) ٩٦(كل مدرسة وعددهم 

 وكالء           والفرداً من املديرين) ٨٣(و،  من الطالبفرٍد) ٥٠٣(" االستبانة"الدراسة 

 مرشداً ١٩ معلماً، و٢٤ وكيالً، و٢٠ و مديراً،٢٠ [واملرشدين الطالبيني علمنيوامل

 .]طالبياً

للطالب  )االستبانة(كيفية إعداد أداة الدراسة ـ يف هذا الفصل مت توضيح ـ و 

متغريات  ( وتضمنت البيانات األولية)متغريات مستقلة(متغريات أولية اليت احتوت على و

العمر، والسنة الدراسية،  : هي"الدميوجرافية أو الشخصية واالجتماعية واالقتصادية) " أ–

وعدد أفراد األسرة، والترتيب بني اإلخوة واألخوات، واحلالة التعليمية للوالد، واحلالة 

التعليمية للوالدة، واحلالة االجتماعية احلالية للوالدين، واملستوى االقتصادي حلي السكن، 

 ،الشهري لألسرةونوع السكن، وملكية السكن، ومهنة الوالد، ومهنة الوالدة، والدخل 

 وتضمنت البيانات األساسية )متغريات تابعة( متغريات الدراسة األساسيةكما احتوت على 

األمناط (احملور األول : ومشلت سبعة حماور هيلعنف لدى طالب املرحلة الثانوية اعن 

، )دور التنشئة األسرية يف العنف املدرسي(، واحملور الثاين )السائدة يف العنف املدرسي

دور (، واحملور الرابع )دور املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي(احملور الثالث و

دور الوضع االجتماعي لألسرة يف (، واحملور اخلامس )مجاعة الرفاق يف العنف املدرسي

، )دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي(، واحملور السادس )العنف املدرسي

استمارة أيضاً أوضح الباحث ، و)دور البيئة املدرسية يف العنف املدرسي(واحملور السابع 

 والوكالء واملعلمني يرينلمدلالعنف لدى طالب املرحلة الثانوية املقابلة الشخصية عن 

 .مبدارس شرق الرياضواملرشدين الطالبيني 
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ب للطال" االستبانة"بعد ذلك إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة دراسة  التوبين 

بعرضها يف صورا األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي العلم واخلربة واملعرفة يف 

جماالت البحث العلمي ومن املسؤولني املؤهلني للحكم عليها، وحبساب معامالت االرتباط 

للتجانس الداخلي بني عباراا وحماورها، وحبساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار 

 وأوضح الباحث كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، وحدد األساليب ،)٠,٩٣(والذي بلغ 

 .اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة

 

نتائج الدراسة، ومشل ثالثة وتفسري أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وحتليل  

الدميوجرافية أو الشخصية ) " أ–متغريات ( املتغريات األولية ،هيرئيسة عناصر 

 .، ومتغريات الدراسة األساسية، والعالقة بني متغريات الدراسة"االجتماعية واالقتصاديةو

 

لدراسة، وعرض للخص فهو عبارة عن مالفصل اخلامس من هذه الدراسة أما و 

 .هم نتائجها، واقتراح أبرز توصيااأل

 

 :أهم نتائج الدراسة: ثانياً
انطالقاً من املعطيات امليدانية، لنتائج لقد توصلت الدراسة احلالية إىل جمموعة من ا 

 ألفراد عينة الدميوجرافية أو الشخصية واالجتماعية واالقتصاديةاخلصائص ب: تتعلق أوالً

 :ومن أهم تلك النتائج ما يأيت. مدارس شرق الرياض يف طالب املرحلة الثانويةالدراسة من 

، )٪٩٠,٢٥(بنسبة قدرها ) ة سن٢٠أقل من (تبني أن أعمار أغلب املبحوثني من الطالب 

، )٪٥٤,٤٧(بنسبة قدرها ) ةثانويالثالثة الثانية وال(السنة الدراسية وأكثر من نصفهم يف 

احتالل ، و)٪٨٥,٤٨(بنسبة قدرها )  أفراد فأكثر٧من (تهم ارتفاع عدد أفراد أُسر غالبيو
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بنسبة قدرها ) الثمن األول إىل الث(للترتيب املتقدم بني إخوم وأخوام هم أكثر من نصف

ثانوي  (هـمأكثر من نصفآلباء توى التعليمي ـاع النسيب للمسـاالرتف، و)٪٥١,٨٩(

حوايل ألمهات اخنفاض املستوى التعليمي ، و)٪٥٣,٤٨(بنسبة قدرها ) وما يعادله فأعلى

استقرار احلالة االجتماعية احلالية ، و)٪٦٨,٧٨(بنسبة قدرها ) متوسط فأقل (همثلثي

، )٪٩١,٦٥(بنسبة قدرها  معاًيعيشون يف كنف أُسر يعيش الوالدان فيها  ملعظمهم إذ

، )٪٧٧,٥٣(متزوجني من زوجة واحدة فقط بنسبة قدرها ئهم حوايل ثالثة أرباع آباو

    بنسبة قدرها ) متوسط فأعلى(هم املستوى االقتصادي للحي السكين الذي يقطنه أغلبو

 همنوع سكنألغلبيتهم نظراً ألن قتصادي االرتفاع النسيب للمستوى اال، و)٪٩٠,٨٥(

 حوايل ثلثيهم ستوى دخل عائلالنسيب ملرتفاع اال، و)٪٨٠,١٢(نسبة قدرها ب) فيال(

آباء ، ومهن )٪٦٩,١٨(بنسبة قدرها ) ملك (همملكية سكن حيث إن واستقراره مادياً

             بنسبة قدرها) موظف سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص(هم أكثر من نصف

، )٪٨٧,٦٧(بنسبة قدرها ن عملي ال ، ومهن أمهات معظمهنَّ ربات منازل)٪٥٦,٤٦(

بنسبة )  ريال فأكثر٦٠٠٠من (هم سر أكثر من نصفارتفاع الدخل الشهري نسبياً ُألو

كما . )االقتصادي(مما ُيعرب عن االرتفاع النسيب للمستوى املعيشي  )٪٥٧,٦٥(قدرها 

هم املعلمون  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني يريناملدتبني أن أكثر أفراد عينة 

، )٪٢٤,١٠(بنسبة واحدة قدرها املديرون والوكالء  هم، يلي)٪٢٨,٩١(بنسبة قدرها 

 .)٪٢٢,٨٩(بنسبة قدرها ون طالبيال ونرشدامل هميلي

 مدارس شرق يف طالب املرحلة الثانويةأفراد عينة الدراسة من بإجابات : وتتعلق ثانياً

عن أسئلة االستبانة، اتضح من اإلجابات أن متوسط أراء أفراد عينة الدراسة من  الرياض

        املوزون العام قد بلغبأن متوسط، "األمناط السائدة يف العنف املدرسي"جتاه الطالب 

 ) ٪٤٤,٨٠(بنسبة قدرها ) ٢,٢٤(
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الصراخ "مها د يف مق، وكانأمناط سائدة نوعاً ما يف العنف املدرسيعرب عن وجود مما ُي

قق اهلدف األول من حيو، "ورفع الصوت، واملزاح العنيف، والتعدي باأللفاظ الغليظة

 التساؤل األول من تساؤالت هذه الدراسة فيما علىيب جيأهداف الدراسة احلالية و

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة تفق ي، واألمناط السائدة يف العنف املدرسييتعلق ب

، ونظرية )٢( والعنف البدين أو اجلسدي)١(اليب وطرق العنف ومنها العنف اللفظيأسعن 

عن العنف املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب         ) سذرالند(املخالطة الفارقة لـ 

، ونظرية التعلم االجتماعي لـ                 )٣(آلخرين وتناقل الكثري من أفكارهم

رد لبعض السمات الشخصية كالعنف من خالل حماكاته عن تعلم الف) الربت بانديورا(

، ويتفق كذلك مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات عن إحدى )٤(سلوك اآلخرين

 .)٥(املشكالت الرئيسة لدى الطالب وهي مشكالت العدوان البدين واللفظي

رشدين وامل واملعلمني كالءعينة الدراسة من املديرين والوأفراد بإجابات : وتتعلق ثالثاً

متوسط احلاالت ، ومن هذه اإلجابات تبني أن مدارس شرق الرياضيف الطالبيني 

 والوكالء واملعلمني األسبوعية للعنف الطاليب يف مدارس حوايل ثلثي املبحوثني من املديرين

أن كما تبني . )٪٦٨,٦٨(بنسبة قدرها )  حاالت أسبوعيا٥ًأقل من ( واملرشدين الطالبيني

كثر شيوعاً بني الطالب يف مدارس حوايل ثالثة أرباع أفراد العينة من أمناط العنف األ

اجلدل الكالمي الذي يؤدي إىل العنف، ( والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرين

قق مما حي )٪٧٨,٧٣(بنسبة قدرها ) واملضاربات بني الطالب، وإفساد ممتلكات املدرسة
                                                           

 .٢ مرجع سابق، ص،األساليب التربوية احلديثة يف التعامل مع ظاهرة العنف الطاليب. حسني حممد، الطاهر) ١(
 .٣٨، مرجع سابق، صاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٢(
 .١٢٠، مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن، طالب) ٣(
 .١٠١ ، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. حسن حممد؛ وآخرون، ربيع) ٤(
مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة . دارة اخلدمات االجتماعية والنفسيةإ، دراسة ميدانية) ٥(

 .، مرجع سابقوالثانوية
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 التساؤل األول من تساؤالت علىيب جيحلالية واهلدف األول من أهداف الدراسة ا

ما جاء يف ، ويتمشى مع األمناط السائدة يف العنف املدرسيتلك الدراسة فيما خيتص ب

 والعنف البدين )١(أساليب وطرق العنف ومنها العنف اللفظياإلطار النظري للدراسة عن 

، وأنواع )٣(املدرسة والعنف غري املباشر كإتالف ممتلكات )٢(أو اجلسدي كاملضاربات

، ويتمشى أيضاً مع ما )٤(ومظاهر العنف املدرسي كإتالف أثاث املدرسة وتشويه حوائطها

توصلت إليه إحدى الدراسات عن إحدى املشكالت الرئيسة لدى الطالب وهي 

 .)٥(مشكالت العدوان البدين واللفظي

دور "اً آلرائهم حول أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقمن متوسط آراء اتضح : رابعاً

بنسبة ) ٣,٢١(، أن املتوسط املوزون العام قد مثّل "التنشئة األسرية يف العنف املدرسي

، للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي عن وجود دور متوسط مما يُعبِّر) ٪٦٤,٢٠(قدرها 

كثرة ، والتفرقة بني األوالد داخل األسرة، وانعدام الرقابة الوالدية"وكان على رأسها 

يب جيقق اهلدف الثاين من أهداف الدراسة احلالية وحيو، "الشجار واخلصام بني الوالدين

دور التنشئة األسرية يف  التساؤل الثاين من تساؤالت تلك الدراسة بالنسبة لعلى

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف وافق تي، والعنف املدرسي

، )٦(ة ومنها عدم متابعة األسرة األبناء ومراقبتهم والتفكك األسرياليت ترجع إىل األسر

                                                           
 .٢، مرجع سابق، صاألساليب التربوية احلديثة يف التعامل مع ظاهرة العنف الطاليب. حسني حممد، الطاهر) ١(
 .٣٨، مرجع سابق، صانوية حنو العنفاجتاهات طالب املرحلة الث. سعد حممد سعد، آل رشود) ٢(
 .١٢٢، مرجع سابق، صعلم النفس االجتماعي. شوقي، طريف) ٣(
   ، مرجع سابق،األثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٤(

 .٨-٧ص
سلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة مظاهر ال. إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية، دراسة ميدانية) ٥(

 .، مرجع سابقوالثانوية
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٦(
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يف أن التفكك االجتماعي يلعب دوراً ) سيلني(ونظرية التفكك االجتماعي واليت خلصها 

، وأيضاً يتوافق مع ما توصلت إليه بعض )١(قوياً يف السلوك املضطرب واملنحرف كالعنف

ائياً بني السلوك العدواين واخلالفات بني الدراسات عن وجود ارتباط موجب دال إحص

 .)٣(، وأحد أسباب العنف وهو االهنيار األسري)٢(الوالدين

أن أهم دور للتنشئة األسرية يف العنف املدرسي من وجهة نظر أغلب عينة تبني : خامساً

بية، عدم اهتمام األسرة بالتر( والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني الدراسة من املديرين

وترك األبناء يف الشارع مع الصحبة السيئة وإمهاهلم النشغال الوالدين، وتعود بعض 

قق مما حي )٪٩٢,١٠(بنسبة قدرها ) الطالب من الصغر على العنف والتعصب القبلي

 التساؤل الثاين من تساؤالت هذه علىيب جياهلدف الثاين من أهداف الدراسة احلالية و

، ويتواكب مع ما جاء يف لتنشئة األسرية يف العنف املدرسيالدراسة فيما َيُخص دور ا

اإلطار النظري للدراسة عن ازدياد االحنراف والعنف بسبب قلة ممارسة الفرد للفروض 

، ويتواكب مع االجتاه التكاملي يف تفسري السلوك العدواين إذ إن عدم اإلميان أو )٤(الدينية

اب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة ومنها ، وأسب)٥(ضعفـه يؤدي بالفرد إىل االحنراف

، ويتواكب أيضاً مع ما توصلت إليه إحدى )٦(عدم متابعة األسرة األبناء ومراقبتهم

                                                           
 .٨٨، مرجع سابق، صالتفكك العائلي. احلوات، علي؛ وآخرون) ١(
 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. املناهجدراسة مركز البحوث التربوية و) ٢(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٣(
 .٣٤١، مرجع سابق، صاحنراف األحداث يف التشريع العريب واملقارن. أبو اخلري؛ والعصرة، منري) ٤(
موقف الشريعة اإلسالمية من النظريات النفسية واالجتماعية والتكاملية املفسرة . د صادقأمحد، نبيل حمم) ٥(

 .٢٠٢، مرجع سابق، صالحنراف األحداث
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٦(
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الدراسات عن وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بني السلوك العدواين وعدم الصالة 

 .)١(بانتظام

دور "وفقاً آلرائهم إزاء ب من الطالأفراد عينة الدراسة من متوسط آراء اتضح : سادساً

        ، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ "املستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرسي

 مما )٪٤٧,٧٢(" دائماً، غالباً، أحياناً"وبنسبة موافقة ) ٪٥٠,٢٠(بنسبة قدرها ) ٢,٥١(

، وكان يف سيلمستوى االقتصادي لألسرة يف العنف املدرشري إىل وجود دور متوسط لُي

تفشي البطالة بني أفراد األسرة، الفوارق االقتصادية واملعيشية بني طالب املدارس، و"مقدم 

قق اهلدف الثالث من أهداف الدراسة احلالية حيو، "وعدم العدل بني األبناء يف املصروف

دور املستوى  التساؤل الثالث من تساؤالت هذه الدراسة فيما يتعلق بعلىيب جيو

تفق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن ي، ودي لألسرة يف العنف املدرسياالقتصا

، وأحد العوامل )٢(أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل األسرة ومنها الضغوط االقتصادية

املؤدية إىل العنف كاحلالة االقتصادية لألسرة وخاصة يف وجود البطالة واملتقاعدين عن 

اهات النظرية املفسرة للسلوك العنفي وهو االجتاه التكاملي الذي ، وأحد االجت)٣(العمل فيها

 .)٤(ُيشري إىل تأثر السلوك املنحرف بالعوامل االقتصادية

يف العنف املدرسي من وجهة نظر مستوى االقتصادي لألسرة أن أهم دور للتبني : سابعاً

ارتفاع العنف عند "بيني  والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالمن املديرينغالبية املبحوثني 

عدم وجود أدوات و، )٪٨٩,٤١(بنسبة قدرها  قليلي الدخل لعدم مباالم مبا حيدث هلم

 وعدم وجود السكن املناسب والواسع األمر ؛ترفيهية أو رحالت أسرية للترويح عن النفس

                                                           
 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. هجدراسة مركز البحوث التربوية واملنا) ١(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٢(
 .١٩٣، مرجع سابق، صعلم املشكالت االجتماعية. عمر، معن خليل) ٣(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالحنراف يف ضوء العوامل االجتماعيةالعود إىل ا. صاحل حممد، العمري) ٤(
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        الذي يتسبب يف اعتماد األوالد على التربية السلبية من الشارع بنسبة واحدة قدرها

 التساؤل علىيب جيقق اهلدف الثالث من أهداف الدراسة احلالية وحي مما" )٪١,١٨(

، املستوى االقتصادي لألسرةالثالث من تساؤالت تلك الدراسة فيما خيتص بدور 

ويتمشى مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب سلوك العنف اليت ترجع إىل 

، ويتفق مع أحد االجتاهات النظرية املفسرة للسلوك )١(ديةاألسرة ومنها الضغوط االقتصا

 .)٢(العنفي وهو االجتاه التكاملي الذي ُيشري إىل تأثر السلوك املنحرف بالعوامل االقتصادية

أفراد عينة الدراسة من الطـالب وفقـاً آلرائهـم حيـال            من متوسط آراء    اتضح  : ثامناً

املتوسـط املـوزون العـام قـد مثّـل          ، أن   "دور مجاعة الرفاق يف العنف املدرسـي      "

ـ  مما   )٪٥٨,٦٠(بنسبة قدرها   ) ٢,٩٣( جلماعـة  دل علـى وجـود دور متوسـط         ي

حماولـة كسـب ود الرفـاق، وجـذب         "، وكان يف املقدمة     الرفاق يف العنف املدرسي   

قـق  حيو،  "االنتباه واالهتمام لدى مجاعـة الرفـاق، واالنتصـار للشـلة أو العصـابة             

 التسـاؤل الرابـع مـن       علـى يـب   جيلدراسة احلاليـة و   اهلدف الرابع من أهداف ا    

، دور مجاعـة الرفـاق يف العنـف املدرسـي         تساؤالت تلك الدراسة فيما َيُخـص       

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحـد العوامـل املؤديـة للعنـف                مشى  تيو

، ونظريـة املخالطـة الفارقـة لــ         )٣(وهو العالقة بأصدقاء آخرين منحرفني سـلوكياً      

عن العنف املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب آلخـرين وتناقـل الكـثري مـن         ) رالندسذ(

عـن تعلـم الفـرد      ) الـربت بانـديورا   (، ونظرية التعلم االجتماعي لــ       )٤(أفكارهم

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد، العمري) ٢(
 .٩٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية.  صاحل حممدالعمري،) ٣(
 .١٢٠، مرجع سابق، صاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية. أحسن، طالب) ٤(
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لبعض السمات الشخصية كالعنف من خـالل حماكاتـه لسـلوك اآلخـرين وخاصـة       

 .)١(األصدقاء

عينة من أفراد الالعنف املدرسي من وجهة نظر أن أهم دور جلماعة الرفاق يف تبني : تاسعاً

تعلم العنف والسلوك السيئ غالباً من " والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني املديرين

التشجيع من رفاق السوء على اإلفساد و، )٪٩٤,١٩(بنسبة قدرها  الصحبة ورفاق السوء

 الرابع من أهداف الدراسة قق اهلدفمما حي" )٪٥,٨١(والتخريب واالنتقام بنسبة قدرها 

 التساؤل الرابع من تساؤالت هذه الدراسة بالنسبة لدور مجاعة وجييب علىاحلالية 

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسـة عن نظرية يتوافق مع  و،الرفاق يف العنف املدرسي

عن العنف املدرسي نتيجة ملخالطة الطالب آلخرين ) سذرالند(املخالطة الفارقة لـ 

يف أن ) بانديورا(، ونظرية التعلم االجتماعي واليت خلصها )٢(اقل الكثري من أفكارهموتن

، وكذا يتوافق مع ما )٣(سلوك العنف هو سلوك متعلم من اآلخرين وخاصة األصدقاء

توصلت إليه إحدى الدراسات عن أسباب العنف ومنها مصادقة الرفاق ومسايرم يف 

 .)٤(السلوك اخلاطئ

وفقـاً آلرائهـم جتـاه    من الطـالب    أفراد عينة الدراسة    من متوسط آراء    اتضح  : عاشراً

، أن املتوسـط املـوزون العـام        "دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسـي       "

إىل عـرب عـن وجـود دور متوسـط          مما يُ ) ٪٤٩,٨٠(بنسبة قدرها   ) ٢,٤٩(قد بلغ   

كثـرة  " مقدمتـه    ، وكـان يف   لوضع االجتماعي لألسرة يف العنـف املدرسـي       لحٍد ما   

، "املشاكل العائلية، وكثرة اخلصام بني الوالـدين، وانعـدام التفـاهم بـني الوالـدين              

                                                           
 .١٠١ ، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. حسن حممد؛ وآخرون، ربيع) ١(
 .١٢٠، مرجع سابق، صصالحيةاجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإل. أحسن، طالب) ٢(
 .١٠١، مرجع سابق، صعلم النفس اجلنائي. ربيع، حسن حممد؛ وآخرون) ٣(
 .١٣٦ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٤(
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 التسـاؤل   علـى يـب   جيقق اهلدف اخلامس من أهـداف الدراسـة احلاليـة و          حيو

ـ            دور الوضـع االجتمـاعي     اخلامس من تساؤالت هذه الدراسـة فيمـا يتعلـق ب

 يف اإلطار النظـري للدراسـة عـن         مع ما جاء  تواكب  ي، و لألسرة يف العنف املدرسي   

، ونظريـة التفكـك االجتمـاعي       )١(أحد أسباب سلوك العنف وهو التفكك األسـري       

يف أن التفكـك االجتمـاعي يلعـب دوراً قويـاً يف السـلوك       ) سـيلني (واليت خلصها   

، وأحـد االجتاهـات النظريـة املفسـرة للسـلوك           )٢(املضطرب واملنحرف كـالعنف   

ملي الـذي ُيشـري إىل تـأثر السـلوك املنحـرف بالعوامـل              العنفي وهو االجتاه التكا   

، وكذلك يتواكب مع ما توصلت إليه بعـض الدراسـات عـن وجـود               )٣(االجتماعية

، )٤(ارتباط موجب دال إحصائياً بني السـلوك العـدواين واخلالفـات بـني الوالـدين              

 .)٥(وأسباب العنف ومنها االهنيار األسري

 االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي من وجهة أن أهم دور للوضع تبني :حادي عشر

ارتفاع معدل " والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني من املديرينالدراسة نظر عينة 

  العنف لدى الطالب أصحاب الوضع االجتماعي املتدين وذلك بسب الغرية بنسبة قدرها 

" )٪٦,٨٢(سبة قدرها بسبب األسرة وانفصال األبوين أو وفاة أحدهم بنو، )٪٩٣,١٨(

 التساؤل اخلامس من علىيب جيقق اهلدف اخلامس من أهداف الدراسة احلالية ومما حي

 ،تساؤالت تلك الدراسة فيما َيُخص دور الوضع االجتماعي لألسرة يف العنف املدرسي

مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أحد أسباب سلوك العنف وهو التفكك تفق وي

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صجهتهاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف موا. السنوسي، جناة) ١(
 .٨٨، مرجع سابق، صالتفكك العائلي. احلوات، علي؛ وآخرون) ٢(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد، العمري) ٣(
 .ابق، مرجع سالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٤(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٥(
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يف أن التفكك االجتماعي ) سيلني( ونظرية التفكك االجتماعي واليت خلصها ،)١(األسري

، ويتفق مع أحد االجتاهات )٢(يلعب دوراً قوياً يف السلوك املضطرب واملنحرف كالعنف

النظرية املفسرة للسلوك العنفي وهو االجتاه التكاملي الذي ُيشري إىل تأثر السلوك املنحرف 

ويتفق أيضاً مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن وجود عالقة ، )٣(بالعوامل االجتماعية

، ويثبت جود ارتباط موجب )٤(عكسية بني استقرار احلالة االجتماعية ومستوى العنف

 وأسباب العنف ومنها )٥(دال إحصائياً بني السلوك العدواين واخلالفات بني الوالدين

 .)٦(االهنيار األسري

أفراد عينة الدراسة من الطالب وفقاً آلرائهم حول ء من متوسط آرا اتضح :ثاين عشر

    ، أن املتوسط املوزون العام قد مثّل "دور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي"

لمستوى التعليمي  عن وجود دور متوسط لمما ُيعبِّر) ٪٥٥,٦٠(بنسبة قدرها ) ٢,٧٨(

ض املستوى التعليمي لألسرة مما يؤدي اخنفا"، وكان يف املقدمة لألسرة يف العنف املدرسي

اهلروب من املدرسة بسبب اخنفاض ، وإىل ضعف التحصيل الدراسي والرسوب املتكرر

املستوى التعليمي لألسرة وعدم املتابعة، والفشل الدراسي بسبب اخنفاض املستوى 

يب جيقق اهلدف السادس من أهداف الدراسة احلالية وحيو، "التعليمي لألسرة والالمباالة

ملستوى التعليمي  التساؤل السادس من تساؤالت تلك الدراسة فيما خيتص بدور اعلى

مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن أسباب تمشى ي، ولألسرة يف العنف املدرسي

                                                           
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ١(
 .٨٨، مرجع سابق، صالتفكك العائلي. احلوات، علي؛ وآخرون) ٢(
 .٦٦-٦٥، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. صاحل حممد، عمريال) ٣(
استطالع بعض العوامل الذاتية والبيئية الدافعة للعنف مبدارس املرحلة الثانوية . خليفة، فايزة؛ وآخرون) ٤(

 .، مرجع سابقبالكويت
 .، مرجع سابقاين لدى طلبة املدارس الثانويةالسلوك العدو. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٥(
 .١٣٥ص, ، مرجع سابقاجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف. سعد حممد سعد، آل رشود) ٦(
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، ووجود )١(السلوك العدواين لدى الطالب ومنها اخنفاض مستوى تعليم أولياء أمورهم

مشى ، وكذا يت)٢(لسلوك العدواين ومستوى تعليم األبارتباط موجب دال إحصائياً بني ا

مع ما توصلت إليه بعض الدراسات عن أسباب السلوك العدواين لدى الطالب ومنها 

، ووجود ارتباط موجب دال إحصائياً بني السلوك )٣(اخنفاض مستوى تعليم أولياء أمورهم

 .)٤(العدواين ومستوى تعليم األب

لمستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي من وجهة لأن أهم دور ، تبني ثالث عشر

األسرة يف : "هو أنه والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني من املديريناملبحوثني نظر 

املتعلمة يكون األوالد أكثر ميوالً للعلم والعقل والتعلم بسبب األسلوب التربوي والتربية 

 غري قادرة على  قد تكونرة غري املتعلمةاألسوأن ، )٪٩٦,٥١(احلديثة بنسبة قدرها 

قق اهلدف السادس من مما حي" )٪٣,٤٩(  التوجيه السليم بنسبة قدرهائهاتوجيه أبنا

 التساؤل السادس من تساؤالت تلك الدراسة فيما علىيب جيأهداف الدراسة احلالية و

وصلت إليه ، ويتوافق مع ما تيتعلق بدور املستوى التعليمي لألسرة يف العنف املدرسي

عن أسباب السلوك العدواين لدى الطالب ومنها اخنفاض مستوى تعليم بعض الدراسات 

، ووجود ارتباط موجب دال إحصائياً بني السلوك العدواين ومستوى )٥(أولياء أمورهم

 .)٦(تعليم األب
                                                           

مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة . دراسة ميدانية، إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية) ١(
 .والثانوية، مرجع سابق

 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج )٢(
مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة . دراسة ميدانية، إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية) ٣(

 .والثانوية، مرجع سابق
 .، مرجع سابقالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس الثانوية. جدراسة مركز البحوث التربوية واملناه) ٤(
مظاهر السلوك العدواين لدى طالب املرحلتني املتوسطة . دراسة ميدانية، إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية) ٥(

 .والثانوية، مرجع سابق
 .، مرجع سابق الثانويةالسلوك العدواين لدى طلبة املدارس. دراسة مركز البحوث التربوية واملناهج) ٦(
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-٢٤٢-

وفقاً آلرائهم إزاء من الطالب أفراد عينة الدراسة من متوسط آراء اتضح : رابع عشر

بنسبة ) ٣,٤٤(، أن املتوسط املوزون العام قد بلغ " البيئة املدرسية يف العنف املدرسيدور"

      لبيئة املدرسية يف العنفشري إىل وجود دور متوسط لمما ُي) ٪٦٨,٨٠(قدرها 

عدم وجود أماكن جمهزة للترويح وممارسة األنشطة "، وكان على رأسها املدرسي

اد الفئات السيئة، وعدم مقدرة اإلدارة املدرسية على الرياضية، وتراخي املدرسة يف إبع

يب جيقق اهلدف السابع من أهداف الدراسة احلالية وحيو، "توفري جو مالئم للطالب

دور البيئة املدرسية يف  التساؤل السابع من تساؤالت هذه الدراسة بالنسبة لعلى

عن أحد أسباب العنف تواكب مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة ي، والعنف املدرسي

وهو عدم توفر املالعب اجملهزة واملناسبة داخل املدرسة ملمارسة الرياضة واالزدحام يف 

، وعدم كفاية األنشطة املدرسية وزيادة كثافة الفصول الدراسية وضعف اللوائح )١(املدارس

 املعلم ، والقهر والعقاب من قبل)٣(تسلط وقسوة مديري املدارس واملدرسني، و)٢(املدرسية

خلو موضوعات املواد الدراسية من الوقاية ومعاجلة              ، و)٤(على الطالب

 .)٥(االحنراف كالعنف

معظم يف العنف املدرسي من وجهة نظر بيئة املدرسية أن أهم دور لل، تبني خامس عشر

عاون بني عدم الت: "هو والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني من املديرينأفراد العينة 

بنسبة  التعصب والتسلطومث ، )٪٩٢,٨٦(قد جاء أوالً بنسبة قدرها  و)الطالب واملدرسني

 علىيب جيقق اهلدف السابع من أهداف الدراسة احلالية ومما حي )٪٣,٧٥( قدرها

                                                           
 .٧٧، مرجع سابق، صالعنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب. الشهري، علي عبد الرمحن) ١(
 .٦، مرجع سابق، صاألثر الذي يولده العنف على األطفال ودور اجلمعيات األهلية يف مواجهته. السنوسي، جناة) ٢(
 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالمي. ة، صاحلمنصور، عبد اجمليد؛ وأبو عبا) ٣(
 .٥٣٨، مرجع سابق، صاجلويري: حتقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرمحن) ٤(
 .٨٩، مرجع سابق، صالعود إىل االحنراف يف ضوء العوامل االجتماعية. العمري، صاحل حممد) ٥(
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-٢٤٣-

دور البيئة املدرسية يف العنف التساؤل السابع من تساؤالت تلك الدراسة فيما خيتص ب

ا جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أسباب العنف ومنها تسلط م، ويتفق مع املدرسي

 .)٢(، والقهر والعقاب من قبل املعلم على الطالب)١(وقسوة املدرسني

أن أهم عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املدرس اتضح : سادس عشر

لمني واملرشدين  والوكالء واملعمن وجهة نظر حوايل ثلثي عينة الدراسة من املديرين

تعامل بعض املعلمني مع الطالب بعنف، وعدم تقدير بعض املعلمني (: هوالطالبيني 

بنسبة ) لظروف الطالب اخلاصة واالستخفاف والسخرية منهم، وعدم العدل بني الطالب

 مما يتفق مع ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أن جلهل بعض )٪٦٠,٤١(قدرها 

البشرية، وعجزهم عن فهم النفوس الناشئة للطالب صلة وثيقة املعلمني بالطبيعة 

 .)٣(بعدوانيتهم

أن أهم عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب اإلشراف تبني : سابع عشر

 والوكالء واملعلمني واملرشدين املدرسي من وجهة نظر حوايل ثلثي املبحوثني من املديرين

درسي، وإمهال اجلانب التربوي والنفسي، وعدم وجود ضعف اإلشراف امل(: هوالطالبيني 

 مما يتمشى مع )٪٦٠,٦٢(بنسبة قدرها ) مشرفني متخصصني يف جمال التربية وعلم النفس

ما جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن أمهية دور اإلشراف املدرسي يف تقليل العنف 

اك مع املؤسسات التربوية والذي يتمثل يف التوجيه واإلرشاد واإلشراف العام، واالشتر

 .)٤(واملهنية وغريها يف اجملتمع مبا يفيد ختفيض درجة العنف الطاليب

                                                           
 .٧٥، مرجع سابق، صالشخصية اإلنسانية والهدي اإلسالمي. صالحمنصور، عبد المجيد؛ وأبو عباة، ) ١(

 .٥٣٨، مرجع سابق، صالجويري: تحقيق. مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرحمن) ٢(

، دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس باململكة العربية السعودية. العريين، حممد الصاحل) ٣(
 .٢٣٢-٢٣١مرجع سابق، ص

 .٤٨-٤٧سابق، صالرجع  امل)٤(
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-٢٤٤-

أن أهم عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب املرشد اتضح : ثامن عشر

 والوكالء واملعلمني واملرشدين الطاليب من وجهة نظر أغلب أفراد العينة من املديرين

للدخول إىل نفسية الطالب لدراسة ما أحياناً عدم قدرة املرشد الطاليب (: هوالطالبيني 

، وعدم وجود املرشد الطاليب  يف أغلب األحيانيعانيه، وعدم تفعيل دور املرشد الطاليب

 مما يتواكب مع ما جاء عن أمهية دور املرشد )٪٨٠,٠٠( بنسبة قدرها)  عملياًاملؤهل

رافات السلوكية كالعنف من خالل                الطاليب يف وقاية الطالب من االحن

 .)١(اإلرشاد والتوجيه

أن أهم عوامل شيوع السلوكيات العنيفة بني الطالب بسبب اإلدارة تبني : تاسع عشر

 والوكالء واملعلمني املدرسية من وجهة نظر حوايل ثلثي عينة الدراسة من املديرين

ريقة غري تربوية، والتهاون مع بعض الطالب حل مشاكل الطالب بط(واملرشدين الطالبيني 

 مما يتفق مع ما )٪٦٥,٣١(بنسبة قدرها ) املخالفني سلوكياً، وضعف اإلدارة املدرسية

جاء يف اإلطار النظري للدراسة عن دور اإلدارة املدرسية يف بلوغ املدرسة ألهدافها، 

ية، وبالتايل احملافظة على وحتقيق التربية اإلسالمية بأسسها الفكرية والعقائدية والتشريع

 .)٢(فطرة الطالب من أن تتبدل مبمارسته للسلوك العنيف

 والوكالء واملعلمني أن أبرز مقترحات حوايل ثلثي املبحوثني من املديريناتضح : عشرين

وضع برامج إرشادية وقائية وإقامة (: هيللوقاية من العنف املدرسي واملرشدين الطالبيني 

وحتصني الطالب بالتربية اإلسالمية الصحيحة، وعمل حوار بني دورات خاصة بذلك، 

 .)٪٦٢,٧٧(بنسبة قدرها ) الطالب ملعرفة مشاكلهم

                                                           
مدى مشاركة أولياء األمور مع املرشد الطاليب يف احلد من املشكالت . اهلاجري، فيصل حممد سعود) ١(

 .٦، صمرجع سابق، االجتماعية والسلوكية بني الطالب
 .١٤٨، مرجع سابق، صأصول التربية اإلسالمية. النحالوي، عبد الرمحن) ٢(
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-٢٤٥-

أن أبرز املقترحات اليت طرحها جزء من أفراد عينة الطالب لعالج تبني : واحداً وعشرين

عمل معسكرات للطالب المتصاص العنف منهم واالستفادة من (: هيالعنف املدرسي 

قة اليت تفرغ يف العنف مثل األنشطة املدرسية املختلفة، ويكون ذلك بالدين وتوضيح الطا

ه بأخالق نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وإرشاد الطالب إىل خماطر العنف ئقتدااسلوك املسلم و

 .)٪٩,٩٤(بنسبة قدرها ) والعادات والتقاليد السيئة

 عينة الدراسة من املديرينأن أبرز مقترحات أكثر من نصف  اتضح :ثانياً وعشرين

حل املشاكل (: هيلعالج العنف املدرسي والوكالء واملعلمني واملرشدين الطالبيني 

الطالبية بشكل تربوي، ومعاملة إدارة املدرسة الطالب كأبنائهم، ووجود مرشد طاليب 

 .)٪٥٣,٠٠(بنسبة قدرها ) مؤهل، وتقوية الصلة بني البيت واملدرسة

بعض بني ) ٠,٠٥(أقل من فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ك  هنا:ثالثاً وعشرين

الطالب كالعمر، ألفراد عينة الدراسة من ) الدميوجرافية أو الشخصية(األولية املتغريات 

آرائهم بني ووالسنة الدراسية، والترتيب بني اإلخوة واألخوات، واحلالة التعليمية للوالد 

، العنف لدى طالب املرحلة الثانوية عن )احملاور(حنو بعض متغريات الدراسة األساسية 

 .وجاءت غالباً لصاحل الفئات األعلى
 

 
 توصيات الدراسة: ثالثاً

عدداً من نقترح ذه الدراسة، املعطيات امليدانية هليف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها  

 لدى يكون هلا مردود فعلي وتطبيقي ملعاجلة العنف املدرسيأمل أن نالتوصيات اليت 

 :، كما يليطالب املرحلة الثانوية
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-٢٤٦-

أظهرت النتائج ضعف دور املعلمني يف احتواء مشكالت الطالب، وتسلط بعضهم   - ١

معهم، وعدم ممارسة املرشدين الطالبيني لدورهم على النحو املطلوب، فيمكن 

التوصية بإحلاق املدرسني واملرشدين الطالبيني بدورات تدريبية ختصصية يف طريقة 

,  السليمة مع الطالب وطرق احتوائهم للقضاء على ظاهرة العنف املدرسيالتعامل

 .وقياس قدرام وأدائهم عن طريق املشرفني التربويني
بينت نتائج الدراسة احلالية عدم تطرق املناهج الدراسية ملعاجلة ظاهرة العنف عالجاً               - ٢

مالئمة مـبىن   مباشراً، وضعف اللوائح املدرسية، واكتظاظ الفصول بالطالب، وعدم         
املدرسة، لذا يوصي الباحث حبث املسؤولني على إعادة النظر يف املنـاهج الدراسـية        
لتتطرق إىل الوقاية من العنف املدرسي ومعاجلته، مع تعديل اللوائح املدرسية للحد من             

 .العنف الطاليب، وحماولة توفري مباٍن مدرسية مالئمة الستيعاب أعداد الطالب
 الدراسة من تراخي اإلدارة املدرسية يف إبعاد الفئات السـيئة،           حسب ما توصلت إليه     - ٣

وعدم مقدرا على توفري جو مالئم للطالب مع تسلطها معهم، لذا يوصي الباحـث              
بتوجيه اإلدارة املدرسية من خالل مشـريف اإلدارة املدرسـية إىل ضـرورة اختـاذ               

يئة مناسبة للطالب مع    اإلجراءات الالزمة للحد من ظاهرة العنف املدرسي، وتوفري ب        
مع إحلاق مديري ووكالء املدارس بدورات      . عدم التسلط الذي يؤدي لتفاقم الظاهرة     

 . ختصيصه فاعلة
وجود دور للتنشئة األسرية يف العنـف       بناًء على ما توصلت إليه الدراسة احلالية من           - ٤

مـن  ألسر  لةاملزيد من الربامج التوعوية الفاعلالقيام بعمل    ب ، فيمكن التوصية  املدرسي
 لالهتمام بالتربية الدينية والتنشـئة      وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة؛    خالل  

بغرس القيم وتأصيل   هلم  وتقوية الوازع الديين واألخالقي     بناء،  االجتماعية السليمة لأل  
 الوعي وتربية الضمري وتنمية األخالق والقدوة الصاحلة والتمسك بالتقوى والفضـيلة       

 .راقبة واملتابعة اجليدة لسلوكهم، وعلى الوالدين عدم التفرقة بني األبناءمع امل
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-٢٤٧-

وجود دور جلماعة الرفاق يف العنف املدرسي، وعليه ميكن كشفت نتائج الدراسة عن      - ٥
التوصية بأن يكون اختيار الرفاق مقنناً بطريقة صحيحة وضمن احلدود املعقولة على            

فاق السوء من أقوى األسباب املؤدية إىل العنف        ، حيث إن ر   أن خيضع ملوافقة الوالدين   
، ومن املمكن أن تتم تلك التوصية عن طريق محالت التوعية بوسائل اإلعالم             الطاليب

 . وتكون موجهة ألولياء أمور الطالباملدارسباملختلفة و
املفعول السليب للمشاكل العائلية واخلصام وانعـدام       أشارت نتائج الدراسة احلالية إىل        - ٦

اهم بني والدي بعض الطالب، وعليه نوصي باالنتباه للمشاكل العائلية ومردودها           التف
 .السلوكي على األطفال، وخباصة أطفال املدارس

النتائج اخنفاض املسـتوى التعليمي لوالدي بعض طالب املرحلة الثانويـة         أوضحت    - ٧
  الباحـث  يوصيكان له دوُر يف الدفع بالطالب حنو ممارسة العنف املدرسي، لذا            ا  مم

بأن يقوم اآلباء واألمهات بالتسجيل للدراسة يف املدارس الليلية ومدارس حمو األميـة             
ـ  ل  مع القيام بعمل برامج توعوية هلم مـن  رفع مستواهم التعليمي ـ إن أمكن ذلك 

 .خمتلف وسائل اإلعالمخالل 
ـ هذه الدراسة أظهرت نتائج    - ٨ ذا وجود فوارق اقتصادية ومعيشية بني طالب املدارس ل

توصي الدراسة بإنشاء صناديق ضمان اجتماعي ملساعدة الطالب احملتاجني مادياً حىت           
ال يشعروا بأهنم أقل من زمالئهم، وعدم العدل بني األبناء يف املصروف، لذلك فإنـه               
من الضروري حث وتوجيه عائل األسـرة إىل العدل يف منح املصروف لألبنــاء             

ي م إىل العنف املدرسي عن طريـق وسـائل          حىت ال يشعروا بالضيق الذي قد يؤد      
 .اإلعالم املختلفة

العالقة بني عدم وجود أماكن جمهزة للترويح املدرسي        هذه الدراسة على    نتائج  دلت    - ٩
وممارسة األنشطة الرياضية يف املدرسة، وبني العنف املدرسي، وعليه نوصي بتـوفري            

 والثقافية داخـل املـدارس      أماكن مناسبة ملمارسة الطالب لكافة األنشطة الرياضية      
 .نفسها ويف أوقات دوام املدارس
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-٢٤٨-

العوامل قارنة يف املوأخرياً يوصي الباحث بضرورة االهتمام بإجراء املزيد من دراسات       - ١٠
 مبختلف مناطق اململكة العربية     االجتماعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية      

 .السعودية
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  املراجـع واملصادر
 .القرآن الكرمي: أوالً

 .األحاديث الشريفة: ثانياً

, دار السـالم للنشـر والتوزيـع      , حممد بن إمساعيـل البخـاري     , صحيح البخاري  - ١

 ).م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١(, ٣ط, الرياض

, دار السـالم للنشـر والتوزيـع      . مسلم بـن حجـاج القشـريي      , صحيح مسلم  - ٢

 ).م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١(, ٣ط, الرياض

, مكتبـة املعـارف   , حممـد ناصـر الـدين األلبـاين       , صحيح الترغيب والترهيب   - ٣

 ).م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١(, ١ط, الرياض

 :املصادر واملراجع العربية: ثالثاً 

, اجلـويري : حتقيـق . مقدمة ابـن خلـدون    ). م١٩٩٥(عبدالرمحن  , ابن خلدون  - ٤

 .١ط, املكتبة العصرية: بريوت. دروين

: اإلسـكندرية . احنـراف األحـداث   ). م١٩٦١(مـنري   , العصـرة و, أبو اخلري طه   - ٥

 .١ط, منشأة املعارف

احنـراف األحـداث يف التشـريع العـريب         , )م١٩٧٤(مـنري   , أبو اخلري والعصرة   - ٦

 .اإلسكندرية مكتبة شباب اجلامعة, واملقارن

, املفهـوم العـام   , األحـداث اجلـاحنون   ). م١٩٩٨(عبدالرمحن حممـد    , أبو توته  - ٧

 .١ط. اإلدارة العامة للعالقات والتعاون: بلسطرا, التدابري
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ـ ١٤٢٣(سعد ناصر   , أبو محيد  - ٨ العوامـل االجتماعيـة وعالقتـها بالسـلوك        ) هـ

غـري  , رسـالة ماجسـتري   , أكادميية نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة        , اإلجرامي

 .منشورة
مركز الكتب " مقدمة يف اإلحصاء " أبو صاحل،  حممد صبحي،  عوض،  عدنان حممد        - ٩

 .م١٩٩٦ردين،  عمان،  اال
. اإلحصـاء والقيـاس يف البحـث االجتمـاعي        . )م١٩٩٧ (غريب سـيد  ،  أمحد   - ١٠

 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية

ـ ١٤٠٧(نبيل حممـد صـادق      , أمحد - ١١ موقـف الشـريعة اإلسـالمية مـن        ). هـ

أحبـاث  . النظريات النفسية واالجتماعية والتكاملية املفسـرة الحنـراف األحـداث         

الشـريعة اإلسـالمية ملشـاكل احنـراف        " معاجلـة "مية السابقة حول    الندوة العل 

 .دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب, الرياض, األحداث

ــت                - ١٢ ــة الكوي ــة بدول ــوزارة التربي ــية ب ــة والنفس ــدمات االجتماعي إدارة اخل

ســطة مظــاهر الســلوك العــدواين لــدى طــالب املــرحلتني املتو). م١٩٩٤(

 .وزارة التربية, الكويت, دراسة ميدانية: والثانوية

ـ ١٤٢٥(اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم مبنطقـة الريـاض           - ١٣ تعزيـز األمـن    ). هـ

وزارة التربيـة   . الفكري بني الطـالب والطالبـات اململكـة العربيـة السـعودية           

 .اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض. والتعليم

دراسة ميدانيـة تـربز احلاجـة إىل تطـوير األسـاليب            . عد بن حممد  س. آل رشود  - ١٤

 . ذو القعدة١٧األحد ) ١٢٦٣٠(العدد , جريدة الرياض, العقابية للطالب
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ـ  ١٤٢١(سـعد حممـد سـعد    . آل رشود - ١٥ اجتاهـات طـالب   ). م٢٠٠٠هــ 

أكادمييـة نـايف    , رسالة ماجستري غـري منشـورة     , املرحلة الثانوية مبدينة الرياض   

 اململكة العربية السعودية, الرياض, علوم األمنيةالعربية لل
مطابع كلية  : االسكندرية. مبادئ االحصاء . )م١٩٩٢ (متثال حممد حسن، وآخرون   ا - ١٦

 .التجارة، جامعة االسكندرية

ـ ١٤١٤(عبدالرمحن عبـدالوهاب    , البابطني - ١٧ قضـايا يف الـتعلم الثـانوي يف        ) هـ

 .شورة جامعة امللك سعوداململكة العربية السعودية رسالة ماجستري غري من

معجـم املصـطلحات للعلـوم االجتماعيـة        ). م١٩٨٦(أمحـد زكـي     , بدوي - ١٨

 .مكتبة لبنان: بريوت

,   جملـة املعرفـة  , ضرب األطفـال يشـوه أدمغتـهم    ). م٢٠٠١(جاكسون  , بروك - ١٩

 .هـ١٤٢١, ذو احلجة, الرياض, )٦٩(ع 

 .شرساحة الصلح للن: بريوت. حميط احمليط). م١٩٩٧(بطرس , البستاين - ٢٠

العـدوان والعنـف والتطـرف اجملليـة العربيـة          ) هـ١٤١٤(مصطفى عمر   , التري - ٢١

 ).١٦(للدراسات ع

أكادمييـة نـايف   . العنف العـائلي ). م١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨(مصطفى عمر , التري - ٢٢

 .١ط, اململكة العربية السعودية. الرياض. العربية للعلوم األمنية

تـاب الـوعي األمـين      احنراف األحـداث ك   , )م١٩٩١(مصطفى وآخرون   , التري - ٢٣

 .سلسلة علمية تصدرها جلنة متخصصة, الرابع

عوامـل االحنـراف ـ    (األحـداث املنحرفـون   ). م١٩٨٤(علي حممـد  , جعفر - ٢٤

املؤسسـة  , اجلامعـة اللبنانيـة  , دراسـة مقارنـة  ): املسؤولية اجلزائية ـ التـدابري  

 .١اجلامعية للدراسات والنشر ط
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 .مكتبة املتنيب: اهرةالق. الروح). ت. د(ابن القيم , اجلوزية - ٢٥

الوقايـة والتأهيـل واملكافحـة للجـرائم        ). هـ١٤٢٠(طاهر عبداجلليل   , جوسن - ٢٦

, الظواهر اإلجراميـة املسـتحدثة وسـبل مكافحتـها        , الندوة العلمية . املستحدثة

 .هـ١٦/٣/١٤٢٠ـ١٤عقدت بتونس يف الفترة 

ـ  . االسـكندرية . األسـرة ومشـكالهتا   ). م١٩٦٧(حممـود   , حسن - ٢٧ ة وزارة التربي

 .املعهد العايل للخدمة االجتماعية. والتعليم

 .دار قباء, القاهرة, العنف األسري) م١٩٩٩(إجالل , حلمي - ٢٨

. كتـاب الـوعي األمـين     . التفكك العـائلي  , )م١٩٩٢(علي؛ وآخرون   , احلوات - ٢٩

مطـابع  . طـرابلس . ليبيـا . سلسلة علمية تصدرها جلنة متخصصة    . الكتاب الثاين 

 .العدل

املشـكالت النفسـية والتعليميـة الشـائعة        ). هـ١٤١٣ (سليمان عمر , اخلراشي - ٣٠

, رسالة ماجسـتري غـري منشـورة      , لدى طالب املرحلتني واملتوسطة مبدينة الرياض     

 .جامعة امللك سعود كلية التربية

جـرائم العنـف عنـد األحـداث يف اململكـة           ). م١٩٩٣(أمحد حممد   , اخلريف - ٣١

ركـز العـريب للدراسـات      امل, رسالة ماجستري غـري منشـورة     . العربية السعودية 

 .اململكة العربية السعودية, الرياض, األمنية والتدريب

: مصـر . مقدمة يف دراسـة السـلوك اإلجرامـي       ). م١٩٦٢(أمحد حممد   , خليفة - ٣٢

 .دار املعارف
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اسـتطالع بعـض العوامـل الذاتيـة والبيئيـة          ) م١٩٩٦(فايز وآخـرون    , خليفة - ٣٣

يـت دراسـة ميدانيـة وزارة الشـئون         الدافعة للعنف مبدارس املرحلة الثانوية بالكو     

 .االجتماعية للعمل بالكويت

احلقوق التربويـة والتعليميـة للطفـل يف إطـار          ). م١٩٨٨(حممد حممود   , اخلوالده - ٣٤

, كليـة احلقـوق   , حبث مقدم ملـؤمتر حقـوق الطفـل       . مبادئ الشريعة اإلسالمية  

 .م١٩٨٨, يوليو١٥ـ ١٤, جامعة اإلسكندرية

. املشــكلة والســبب. جنــاح األحــداث). هـــ١٤٠٥. (عــدنان, الــدوري - ٣٥

 .منشورات ذات السالسل: الكويت

 دار  ٣أسباب اجلرمية وطبيعـة السـلوك اإلجرامـي ط        ) م١٩٨٤(عدنان  . الدوري - ٣٦

 .السالسل للنشر والتوزيع الكويت

اجمللـة اجلنائيـة    . سـيكولوجية اجملـرم العائـد     ). م١٩٨٥(أمحد عـزت    , راجح - ٣٧

 .القاهرة, )٣, ٢(ع , القومية

 .دار الفكر للطباعة. خمتار الصحاح ـ لبنان). م١٩٧٣( حممد بن أيب بكر ,الرازي - ٣٨

 .دار غريب: القاهرة. علم النفس اجلنائي). م١٩٩٥(حسن حممد؛ وآخرون , ربيع - ٣٩

مكتـب التربيـة    , الريـاض . العنف يف األعالم  ). هـ١٤٠٣(رسالة اخلليج العريب     - ٤٠

 ).الثانية(السنة , )٧(ع, العريب لدول اخلليج

, دراسـة يف علـم االجتمـاع اجلنـائي        : اجلرميـة ). م١٩٩٥(حسـني   , رشوان - ٤١

 .املكتب اجلامعي احلديث, اإلسكندرية

جملـة عـامل    . ظاهرة العنف يف اجملتمعات املعاصـرة     ). م١٩٨٦(حممد جواد   , رضا - ٤٢

 .م١٩٨٦, بريوت, اجمللد اخلامس, الفكر
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 اجلرميـة واالحنـراف مـن املنظـور االجتمـاعي؛         ). هـ١٤٢٣(السيد  , رمضان - ٤٣

العـود إىل االحنـراف يف ضـوء بعـض          . صاحل بن حممـد آل رفيـع      , والعمري

 .العوامل االجتماعية

 .٢ط. عامل الكتيب: القاهرة. التوجيه واإلرشاد النفسي). م١٩٨٠(حامد , زهران - ٤٤

جملـة  . السـلوك العـدواين لـدى األطفـال       ). هـ١٤١٦(سعد سعيد   , الزهراين - ٤٥

 .رابعة عشرالسنة ال, )١٦٠(ع, الرياض, األمن واحلياة

ـ ١٤٢٠(عبداهللا صـاحل    , السعدوي - ٤٦ دراسـة ظـاهرة السـلوك العـدواين        ). هـ

 .يف املدارس الثانوية) املضاربات(

تيسـري الكـرمي الـرمحن يف تفسـري         ). هـ١٤٢١(عبدالرمحن بن ناصر    , السعدي - ٤٧

 .١ط. مؤسسة الرسالة. كالم املنان

يف املـدارس   عوامـل انتشـار العنـف       , )م١٩٩٨(محادة عبدالسالم أمحد    , سعيد - ٤٨

 .دراسة ماجستري غري منشورة معهد الدراسات والبحوث مصر

ـ ١٤٠٦(سلوى علي   , سليم - ٤٩ : القـاهرة . اإلسـالم والضـبط االجتمـاعي     ). هـ

 .١ط. مكتبة وهبة

دراسـة  . التنظيم املدرسي والتحـديث التربـوي     ). هـ١٤٠٦(نبيل  , السمالوطي - ٥٠

 .دار الشروق, يف اجتماعيات التربية اإلسالمية

األثر الذي يولـده العنـف علـى األطفـال ودور           ). هـ١٤٢٥(جناة  , السنوسي - ٥١

اجلمعية املصرية العامـة حلمايـة األطفـال        : القاهرة. اجلمعيات األهلية يف مواجهته   

 .باإلسكندرية



 العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية

٢٤٩אאאא

العنف يف املدارس الثانويـة مـن وجهـة         ). هـ١٤٢٤(على عبدالرمحن   , الشهري - ٥٢

جامعـة نـايف العربيـة      , رةرسالة ماجستري غـري منشـو     . نظر املعلمني والطالب  

 .اململكة العربية السعودية, الرياض, للعلوم األمينة

مركـز النشـر    : القـاهرة . علم الـنفس االجتمـاعي    ). م١٩٩٤(طريف  , شوقي - ٥٣

 .جبامعة القاهرة

مظـاهر العـدوان لـدى األطفـال الـذكور          ). م١٩٩٠(إميان سـعيد    , الصرييف - ٥٤

جامعـة عـني    . القـاهرة , ةرسالة ماجسـتري غـري منشـور      . وعالقاهتا بعمل األم  

 .معهد الدراسات العليا للطفولة, مشس

ـ ١٤٢٣(أحسـن   , طالب - ٥٥ . اجلرميـة والعقوبـة واملؤسسـات اإلصـالحية       ). هـ

 .١ط. دار الطليعة: بريوت

العنـف يف املؤسسـات التربويـة والـدور الوقـائي           ) م٢٠٠١(أحسـن   . طالب - ٥٦

 ).٣(ع ) ١٠(الشارقة اجمللد . جملة الفكر الشرطي. لإلعالم

 .١ط, دار الطليعة للنشر, الوقاية من اجلرمية بريوت) م٢٠٠١(أحسن . طالب - ٥٧

األسـاليب التربويـة احلديثـة يف التعامـل مـع           , )م١٩٩٧(حسني حممد   , الطاهر - ٥٨

 .ظاهرة العنف الطاليب الكويت وزارة التربية إدارة التطوير والتنمية

ـ ١٤١٤(إبـراهيم   , الطخيس - ٥٩ . دراسـات يف علـم االجتمـاع اجلنـائي        ). هـ

 .٢ط, دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض

نقـد تفسـريي منـهجي لتفسـري        . اجلرمية واجملتمـع  ). م١٩٨١(حممد  , عارف - ٦٠

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. السلوك اإلجرامي
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جرائم العنـف وأمناطهـا ووسـائلها واحلـد مـن           ). م١٩٩٣(عادل  , عبدالعال - ٦١

 .ء الداخلية العرباألمانة العامة جمللس وزرا: تونس. انتشارها

جرائم العنف وأسـاليب مواجهتـها يف       ). هـ١٤٢٥(عباس أبو شامة    , عبداحملمود - ٦٢

 .اململكة العربية السعودية. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الدول العربية

 .دار الفكر العريب: القاهرة. أصول علم اإلجرام والعقاب). م١٩٨٦(رؤوف , عبيد - ٦٣

اإلميـان احلـق وأثـره يف بنـاء شخصـية           ). هـ١٤٠٧(عابدين  زكريا  , عثمان - ٦٤

 .عامل الكتب: الرياض. املسلم

دور مـدير املدرسـة يف احلـد مـن عنـف            ). هـ١٤٢٤(حممد الصاحل   , العريين - ٦٥

دراسـة تطبيقيـة علـى مـديري        . الطالب يف املدارس باململكة العربية السـعودية      

جامعـة السـودان للعلـوم      , ةرسالة دكتوراه غري منشـور    , املدارس مبدينة الرياض  

 .كلية التربية, كلية الدراسات العليا, والتكنولوجيا

. سـيكولوجية العـدوان والعنـف يف الرياضـة        ). م١٩٩٨(حممد حسن   , عالوي - ٦٦

 .١ط. مركز الكتاب للنشر: مصر

دار : عمـان . علـم املشـكالت االجتماعيـة     ). م١٩٩٨(معـن خليـل     , عمر - ٦٧

 .١ط. الشروق

ـ ١٤٢٣(ل رفيع   صاحل بن حممد آ   , العمري - ٦٨ العـود إىل االحنـراف يف ضـوء    ). هـ

 .أكادميية نايف للعلوم األمينة: الرياض. العوامل االجتماعية

املشـكالت السـلوكية لـدى طـالب        , )م١٩٩٧(نزيه  , عبداهللا؛ ومحدي , عويدات -  ٦٩

جملـة  . الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الذكور يف األردن والعوامـل املرتبطـة ـا            

 ).٢(ع , )٢٤(اجمللد , م١٩٩٧, عمان, لتربويةدراسات العلوم ا
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. االحنـراف االجتمـاعي ورعايـة املنحـرفني       ). م١٩٨٩(حممد سـالمة    , غباري - ٧٠

 .املكتب اجلامعي احلديث : اإلسكندرية

: القـاهرة . العالقـات اإلنسـانية يف حيـاة الصـغري        ). م١٩٨٢(رمزية  , الغريب - ٧١

 .مكتبة األجنلو املصرية

 .دار األنصار: القاهرة. واء على التربية يف اإلسالمأض). هـ١٤٠٠(علي , القاضي - ٧٢

 .دار النهضة العربية: القاهرة. أسس الصحة النفسية). م١٩٥٥(عبدالعزيز , القوصي - ٧٣

, بـريوت . مقدمة يف االحنـراف االجتمـاعي     ). م١٩٩٢(كاره مصطفى عبداجمليد     - ٧٤

 .٢ط, معهد اإلمناء العريب
ستخداماهتا يف جماالت اخلدمـة     مبادئ اإلحصاء وا  . )م١٩٩٦(حممد جت   كشك،   - ٧٥

 .دار الطباعة احلرة:  اإلسكندرية.االجتماعية

دار : القـاهرة . نظـام اإلسـالم العقيـدة والعبـادة       ). هـ١٤٠١(حممد  , املبارك - ٧٦

 .٢ط. الفكر العريب

جملــة العلــوم . ســيكولوجية العــدوان). م١٩٨٥(كمــال إبــراهيم , مرســي - ٧٧

 ).١٣(جملد , )٢(ع, االجتماعية

السـلوك العـدواين لـدى طلبـة        ). م١٩٩٨( التربوية واملنـاهج     مركز البحوث  - ٧٨

 .مركز البحوث التربوية واملناهج: وزارة التربية, الكويت, املدارس الثانوية

التكافــل االجتمــاعي يف اإلســالم ودوره يف ). م١٩٨٥(عبداجمليــد , مطلــوب - ٧٩

, ١٩(العـددان   , اجمللـة العربيـة للـدفاع االجتمـاعي       . محاية املال العام واخلاص   

 .الرباط, )٢٠

 .مكتبة دار املعارف: القاهرة. احنراف الصغار). م١٩٦٠(سعد , املغريب - ٨٠
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اجملرمـون  ) ١(الفئات اخلاصة وأسـاليب رعايتـها رقـم         ) م١٩٦٧(سعد  , املغريب - ٨١

 ).دون ذكره مكان النشر. (القاهرة

جنوح األحـداث وحمدداتـه يف اململكـة العربيـة         ). م١٩٩٠(شرف الدين   , امللك - ٨٢

 .مركز أحباث مكافحة اجلرمية: الرياض. يةالسعود

الشخصـية اإلنسـانية واهلـدي      ). م١٩٩٦(صاحل  , عبداجمليد؛ وأبوعبادة , منصور - ٨٣

 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة. اإلسالمي

 .دار الفكر: بريوت. أصول التربية اإلسالمية). م١٩٨٣(عبدالرمحن , النحالوي - ٨٤

ـ      - ٨٥ . مصـطلحات العلـوم االجتماعيـة     ). م١٩٨٥(اع  خنبة من أساتذة علم االجتم

 .دار املعرفة اجلامعية: القاهرة

: بـريوت . دراسـة نظريـة   : يف سـيكولوجية العـدوان    ). م١٩٩٥(أسعد  , النمر - ٨٦

 .املؤسسة اجلامعية للدراسات
مدى مشاركة أولياء األمور مع املرشـد       ). هـ١٤١٨(اهلاجري، فيصل حممد سعود      - ٨٧

 االجتماعية والسلوكية بني الطالب، رسالة ماجسـتري        الطاليب يف احلد من املشكالت    
 .غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرياض

سـني وجـيم يف علـم الـنفس االجتمـاعي مؤسسـة             ) م١٩٨٤(طلعت  . مهام - ٨٨

 .١ط, )م١٩٨٤(, الرسالة بريوت
دار النهضة  : بريوت. طرق التحليل اإلحصائي  ). م١٩٩٥(هيكل، عبد العزيز فهمي      - ٨٩

 .ة والنشرالعربية للطباع

: عمـان . االضـطرابات السـلوكية واالنفعاليـة     ). م٢٠٠٠(خولـه أمحد   , حيىي - ٩٠

 .١ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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 :الصحف واجملالت: رابعاً

 .م٢٠٠١مارس ) هـ١٤٢١(ذو احلجة ) ٦٩(جملة املعرفة الرياض العدد  - ١

 .م٢٠٠١هـ نوفمرب ١٤٢٢رمضان ) ٧٨(العدد : الرياض. جملة املعرفة - ٢

 .م٢٠٠١مارس . هـ١٤٢١ذو احلجة ) ٨٥(الرياض العدد . جملة املعرفة - ٣

 ).٣٩( ذو القعدة السنة ١٧األحد ) ١٢٦٣٠(جريدة الرياض العدد  - ٤

السلوك العـدواين لـدى طلبـة       ) م١٩٩٨(دراسة مركز البحوث التربوي واملناهج       - ٥

 .املدارس الثانوية وزارة التربية الكويت

 .هـ١٤٢٦ ـ ١٤٢٥ل التعليم العام إدارة التربية والتعليم دلي - ٦
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 :املراجع األجنبية: خامساً

١ - Moyer, R.E. (١٩٧٦). The Psychology of Aggression 

New Yourk. 

ارتكز فيها الباحث على معلومات وفرهتا ) جنوح األحداث: (دراسة مسحية بعنوان - ٢

: دار املالحظة االجتماعية بالرياض على موقع http://www.thata- pag=١. 

pop= ٤٨. php?oftion=Content-task=view-id=٣sy-

Com/arabic/index. 

٣ - Yonker,Tom.(١٩٨١) ,How to Cope with Violence in a 

Public School Classroom .U.S.A Oregon. 

٤ - American Psychological Association, Washington, 

D.C. (١٩٩٣), Violence and Youth U.S.A  

٥ - Crump,jr. Alfonso Wadsworth. (١٩٩٣), high School 

Students Attitudes Toward the Use of violence, A 

Dissertation submitted to Mississippi State 

University,١٩٩٣  
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 استمارة مجع بيانات
 :حمور البيانات األولية: أوالً

 )أ(

 (                        ). :  العمر  ـ١

 : السنة الدراسية  ـ٢

 : (          ). ـ الثالثة : (          ).ـ الثانية  (          ).  ـ األوىل 

 (          ).     .عدد أفراد األسرة  ـ٣

       ).  (     ما ترتيبك بني اإلخوة واألخوات؟  ـ٤

 :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)       (فضالً ضع عالمة ) ب(

 ما احلالة التعليمية لوالدك؟  ـ٥

 (          ).     أمي •

 (          ).    ابتدائي •

 (          ).    متوسط •

 (          ).   ثانوي وما يعادله •

 (          ).    جامعي  •

 (          ).  فوقجامعي فما •

 ما احلالة التعليمية لوالدتك؟  ـ٦

 (          ).     أمية •

 (          ).    ابتدائي •

 (          ).    متوسط •

 (          ).   ثانوي وما يعادله •
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 (          ).    جامعي  •

 (          ).   جامعي فما فوق •

 ما احلالة االجتماعية للوالدين اآلن؟  ـ٧
           ).(  يعيشان معاً •
 (          ).  مطلقان •
 (          ).  الوالد متويف •
 (          ).  الوالدة متوفية •
 (          ).  متوفيان •

 كم عدد زوجات والدك؟  ـ٨
 (          ).  زوجة واحدة •
 (          ).  زوجتان •
 (          ). ثالث زوجات •
 (          ).  أربع زوجات •

 :ي الذي تسكن فيهاملستوى االقتصادي للح  ـ٩
 (          ).  منخفض •
 (          ).  متوسط •
 (          ).  عايل •

 ما نوع السكن الذي تسكنه؟  ـ١٠
 (          ).   فيال •
 (          ).   شقة •
 (          ).  مرتل شعيب •

 :السكن الذي تسكنه هل هو  ـ١١
 (          ).  ملك •
 (          ).  مستأجر •
 ).(           سكن حكومي •

 :مهنة والدك  ـ١٢
 (          ).  موظف قطاع حكومي •
 (          ).  موظف قطاع خاص •
 (          ).   أعمال حرة •
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 (          ).   متقاعد •
 (          ).   عامل •
 (          ).   عاطل •

 :مهنة والدتك  ـ١٣
 (          ).  موظفة قطاع حكومي •
 (          ).  موظفة قطاع خاص •
         ).(     أعمال حرة •
 (          ).   ربة مرتل •

 ما هو مبلغ الدخل الشهري لألسرة؟  ـ١٤
 (          ).    ريال سعودي٢٠٠٠أقل من  •
 (          ).  ريال سعودي٤٠٠٠ إىل أقل من ٢٠٠٠أكثر من  •
 (          ).  ريال سعودي٦٠٠٠ إىل أقل من ٤٠٠٠أكثر من  •
           ).(  ريال سعودي٨٠٠٠ إىل أقل من ٦٠٠٠أكثر من  •
 (          ).  ريال سعودي١٠٠٠٠ إىل أقل من ٨٠٠٠أكثر من  •

 (          ).   ريال سعودي فأكثر١٠٠٠٠أكثر من  •
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ما مدى موافقتك على العبارات     . حمور أمناط العنف املمارس عند الطالب     : ثانياً

 :التالية

 :ن العبارات اآلتيةأمام االختيار املناسب لكل عبارة م)      (فضالً ضع عالمة 

 أبداً نادراًأحياناً غالباًدائماً العبــــارةم

      املضاربات مع الطالب١
      التحدي واستعراض العضالت٢
      التعدي باأللفاظ الغليظة٣
      التعدي باأللفاظ النابية٤
      الصراخ ورفع الصوت٥
      التعبري بطرق غري لفظية عن احتقار الغري٦
      املزاح العنيف٧
      املضاربة مع املدرسني أو اإلداريني٨
      إتالف سيارات املدرسني أو اإلداريني٩
      إتالف ممتلكات املدرسة١٠
      تعطيل املدرسني عن متابعة إلقاء الدروس١١
      رفض اخلضوع للسلطة املدرسية١٢
      إحداث شغب بني احلصص١٣
      ائط املدرسةتشويه حو١٤
      االعتداء على الرفاق باملدرسة١٥

 ....................................................................................................................أخرى أذكرها١٦
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
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 :حمور العوامل االجتماعية املؤدية للعنف:  ثالثاً

ما مدى موافقتك علـى العبـارات       .   التنشئة األسرية ودورها يف العنف املدرسي      - ١

 :التالية

 :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)         (فضالً ضع عالمة 

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبـــارة م

الدلل الزائد لألطفال مـن الوالـدين قـد يـؤدي           ١
 .للعنف الطاليب

     

      التنشئة على عدم االلتزام بالشعائر الدينية٢
هلـا دور بـالعنف     ((التنشئة األسرية غري السـوية      ٣

 ).الطاليب
     

لـه دور بـالعنف     (االنفصال بني الوالدين بالطالق       ٤
 ).الطاليب

     

لـه دور   (واخلصـام بـني الوالـدين       كثرة الشجار   ٥
 ).بالعنف الطاليب

     

قــد يــؤدي للعنــف (انعــدام الرقابــة الوالديــة ٦
 ).الطاليب

     

لـه دور بـالعنف     (حرمان األبنـاء مـن الترفيـه        ٧
 ).الطاليب

     

قـد يـؤدي للعنـف      (احنراف أحد أفراد األسـرة      ٨
 ).الطاليب

     

لـه دور   (ا  التسلط والقسوة من الوالدين أو أحـدمه      ٩
 ).بالعنف الطاليب

     

لــه دور (التفرقــة بــني األوالد داخــل األســرة ١٠
 ).بالعنف الطاليب

     

 .......................................................................................................................أخرى أذكرها١١
...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................



 العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية


٦

אאאא





 العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية


٧

אאאא

ما مدى موافقتـك علـى      .  املستوى االقتصادي لألسرة ودوره يف العنف املدرسي       - ٢

 :العبارات التالية

 :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)        (فضالً ضع عالمة 

 

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبـــــــــارة م

      عدم وجود مصدر دخل ثابت لألسرة١
      اخنفاض دخل األسرة٢
      عدم وجود عائل لألسرة٣
      عدم توفر السكن املناسب٤
      السكن يف أحياء فقرية٥
      عدم توفر الشروط املعيشية الضرورية٦
      تفشي البطالة بني أفراد األسرة٧
الفوارق االقتصادية واملعيشية بـني طـالب       ٨

 .املدارس

     

      .بية األسرة ملتطلبات املدرسةعدم تل٩
      .عدم العدل بني األبناء يف املصروف١٠
 ......................................................................................................................أخرى أذكرها١١

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

.................................................................. 
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 : ما مدى موافقتك على العبارات التالية.  ـ مجاعة الرفاق ودورهم يف العنف املدرسي٣

 :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)         (فضالً ضع عالمة 

 

أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبـــــــــــــارة م

      الشعور بالفشل يف مسايرة الرفاق١

      الشعور بالرفض من قبل الرفاق٢

      عدم القدرة على التكيف مع الرفاق٣

      مسايرة مجاعة الرفاق يف السلوكيات اخلاطئة٤

      سوء اختيار الرفاق٥

      حماولة كسب ود الرفاق٦

      االنتصار للشلة أو العصابة٧

      اخلشية من لوم الرفاق٨

      التقليد األعمى للرفاق٩

      جذب االنتباه واالهتمام لدى مجاعة الرفاق١٠

 .........................................................................................................................أخرى أذكرها١١
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
.................................................... 
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ما مـدى موافقتـك علـى       .  وضع األسرة االجتماعي ودوره يف العنف املدرسي       - ٤

 :العبارات التالية

 :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)           (فضالً ضع عالمة 

 

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبـــــــــــــارةم

      كثرة املشاكل العائلية١
      كثرة اخلصام بني الوالدين٢
      انعدام التفاهم بني الوالدين٣
      انفصال الوالدين٤
       من واحدةزواج الوالد بأكثر٥
      زواج األم بآخر٦
      زواج األب بأجنبية٧
      عدم إقامة األب مع األم٨
      .وفاة أحد األبوين وبقاء اآلخر عزبا٩ً
      وفاة الوالدين١٠
 ....................................................................................................................أخرى أذكرها١١

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

............................................................ 





 العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية


١٠

אאאא

ما مـدى موافقتـك علـى       .  املستوى التعليمي لألسرة ودوره يف العنف املدرسي       - ٥

 :العبارات التالية

 :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)         ( عالمة فضالً ضع

أبداًنادراًأحياناً غالباًدائماً العبـــــــــارةم

الفشل الدراسـي بسـبب اخنفـاض املسـتوى التعليمـي           ١
 لألسرة والالمباالة

     

اخنفاض املستوى التعليمـي لألسـرة يـؤدي إىل ضـعف           ٢
 سي والرسوب املتكررالتحصيل الدرا

     

اهلروب من املدرسة بسبب اخنفـاض املسـتوى التعليمـي           ٣
 لألسرة وعدم املتابعة

     

اخنفاض املستوى التعليمي لألسـرة يـؤدي إىل عـدم إدراك           ٤
 التربية والتعليم باحلس الوطين

     

انعدام االنتماء إىل املدرسة كمؤسسـة اجتماعيـة بسـبب          ٥
 ليمي لألسرةاخنفاض املستوى التع

     

      أمية األب أو األم٦
      اخنفاض املستوى التعليمي للوالدين٧
شيوع اجلهل بني أفراد األسرة بسـبب اخنفـاض املسـتوى           ٨

 التعليمي
     

نقص احلوافز املمنوحة من قبل الوالـدين علـى التحصـيل           ٩
 التعليمي بسبب اخنفاض مستواهم التعليمي

     

 املـرتل واملدرسـة يف جمـال التحصـيل          ضعف العالقة بني  ١٠
 املدرسي بسبب اخنفاض املستوى التعليمي لألسرة

     

 ................................................................................................................................أخرى أذكرها١١
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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١١

אאאא

 :ما مدى موافقتك على العبارات التالية.  البيئة املدرسية ودورها يف العنف املدرسي- ٦

 :أمام االختيار املناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية)         (فضالً ضع عالمة 

 أبداً نادراً أحياناً غالباًدائماً العبــــــــارةم

 عدم تطرق املنـاهج الدراسـية ملعاجلـة ظـاهرة         ١
 .العنف

     

اكتظاظ الفصول بالطالب و عـدم مالءمـة مـبىن          ٢
 املدرسة

     

      .تراخي املدرسة يف إبعاد الفئات السيئة٣
عدم وجود أمـاكن جمهـزة للتـرويح وممارسـة          ٤

 األنشطة الرياضية
     

      ضعف اللوائح املدرسية٥
عدم مقدرة اإلدارة املدرسـية علـى تـوفري جـو           ٦

 مالئم للطالب
     

      اإلدارة املدرسية املتسلطة٧
ــكالت  ٨ ــواء مش ــني يف إحت ــعف دور املعلم ض

 .الطالب
     

      تسلط املدرس على الطالب٩
عدم ممارسة املرشد الطاليب لـدوره علـى النحـو          ١٠

 املطلوب
     

 ..........................................................................................................................أخرى أذكرها١١
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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١٢

אאאא

ك ءإذا كان لديك أية مقترحات لعالج العنـف املدرسـي عنـد زمـال             : رابعاً

 :اذكرها, الطالب
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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١

אאאא

 استمارة املقابلة
 

ة م المدرس ل...................: اس م             : التخصص أو العم ل           معل دير           وآي م
 مرشد


١Jאא؟K 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
٢Jא؟אאK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
٣Jא؟אאאK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
٤J؟אאא 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
٥–؟אאא 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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٢

אאאא


٦J؟אאא 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
٧–؟אאא 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


٨J؟אאא 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
٩J؟אאאאאאאא

אK 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

١٠–אאאאאאאאא
א؟אK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

١١Jאאאאאאא
א؟אאK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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٣

אאאא

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

١٢Jאאאאאאא
א؟אאאK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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 قائمة بأمساء األساتذة احملكمني

 جهة العمل االســم

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .عبداحلفيظ مقدم. د.أ .١

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .معن خليل العمر. د. أ .٢

 جامعة امللك سعود سعيد دبيس. د. أ .٣

 .جامعة امللك سعود .صاحل الصغري. د. أ .٤

 علوم األمنيةجامعة نايف العربية لل .حممد فاروق عبداحلميد. اللواء د .٥

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ناصر املهيزع. د .٦

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .عبدالرمحن عسريي. د .٧

 كلية امللك فهد األمنية حممد السيف. د. العقيد .٨

 .جامعة امللك سعود عادل املبارك . د .٩

 .تربية والتعليم بالرياضاإلدارة العامة لل حممد الصاحل العريين. د .١٠

 .حماضر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خالد النقية .١١
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