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أسباب سلوك العنف الطالبي املوجه ضد املعلمني واإلداريني في املدارس الثانوية 
 الحكومية في األردن من وجهة نظر الطلبة واملعلمني واإلداريني

 
  *خالد الصرايرة

 

  15/4/2009 تاريخ قبوله  20/5/2008 تاريخ تسلم البحث

ة بطلبـة  هدفت الدراسة الكشف عـن درجـة وجـود األسـباب المؤديـ         :ملخص
ــلوك العنـــف      ــة سـ ــي األردن لممارسـ ــذكور فـ ــة الـ ــة الحكوميـ ــدارس الثانويـ المـ
الطالبي الموجه ضـد المعلمـين واإلداريـين، مـن وجهـة نظـر كـل مـن الطلبـة                    

 100 فـردًا، مـنهم   945وتكونت عينـة الدراسـة مـن    . والمعلمين واإلداريين
نقوديــة طالبــًا، تــم اختيــارهم بطريقــة طبقيــة ع 645معلــم، و 200إداري، و
: ولجمـــع البيانـــات أعـــد الباحـــث اســـتبانة اشـــتملت علـــى قســـمين. عشـــوائية

مقياس أسـباب   : البيانات الديمغرافية الالزمة عن المستجيب، والثاني     : األول
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجـة وجـود          .ممارسة سلوك العنف الطالبي   

 لممارسـة سـلوك   األسباب المؤدية بطلبة المدارس الثانوية الحكومية الذكور      
وقـد جـاء    . العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين كانت متوسـطة        

ترتيب هذه األسباب مـن وجهـة نظـر جميـع أفـراد عينـة الدراسـة علـى النحـو             
فـي الدرجـة األولـى، ومـن        ) السياسـية واإلعالميـة   (األسـباب الخارجيـة     : اآلتي

التــــي تعــــود للطلبــــة (ية ثـــــَمَّ األســــباب المدرســــية، وتليهــــا األســــباب النفســــ
ــة إحصـــائيًا عنـــد    ). وأســـرهم وقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن وجـــود فـــروق دالـ

التـي تعـود    ( في درجة وجود األسـباب النفسـية         )α ≥ 0.05(مستوى داللة   
وبنـاء علـى مـا توصـلت        ). طبيعـة المهنـة   (تعزى إلـى متغيـر      ) للطلبة وأسرهم 

الكلمات (.  العالقةإليه الدراسة من نتائج، قدم الباحث بعض التوصيات ذات
أســـــباب ســـــلوك العنـــــف، المعلمـــــون، اإلداريـــــون، المـــــدارس  : المفتاحيـــــة

 .)الحكومية
 
 

 :مقدمة 
 اجتماعية إنسانية عرفها اإلنسان منذ بـدء مشكلةالعنف  عّدُي
إذ إنه يمارس بصور وأشكال تختلف من مجتمع إلى آخر  ؛الخليقة

منة، والظروف باختالف العادات، والتقاليد، واألعراف، واألز
وتختلف شدة العنف االجتماعية واإلنسانية، واألنظمة السياسية، 

 هم ووعي أفرادهباختالف درجة تحضرفي المجتمع الواحد ووطأته 
. فيهوكذلك باختالف الطبقات االجتماعية وأنماط الحياة  ،تهموثقاف

وتختلف النظرة للعنف مع الفترة الزمنية فما كان يعد عنفًا في زمن 
 . ين قد ال يكون كذلك في زمن آخرمع

لى أنماط إبعض األطفال في المجتمعات األقل تمدنًا يتعرض و
بالعنف األسري ثم تتسع دائرته أ  الذي يبد،من السلوك العنيف

 العنف فية ـــلتشمل العنف المدرسي، ثم تأتي الدائرة األوسع المتمثل
جتماعية التي المجتمعي، ويعد العنف المدرسي من أكثر الظواهر اال

 أسترعت اهتمام الجهات الرسمية المختلفة من ناحية، واألســــــــرة من 
_________________________ 

 . األردن عمان،،العلوم التربوية، جامعة اإلسراء الخاصةكلية * 
 .، األردنإربد، 2009،  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
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Abstract: The study aimed to identify reasons leading to 
students’ violence against teachers and administrators in 
Jordanin public secondary schools from the students’, 
teachers’, and administrators’ points of view. The study 
sample was a stratified random cluster, consisting of 945 
individuals: 100 administrators, 200 teachers, and 645 
students. In order to collect data, a questionnaire was used 
that consisted of two sections: one aimed at collecting the 
necessary demographic data about respondents and the other 
aimed at measuring the reasons of students` violence. The 
study results showed that the degree of the presence of 
reasons leading to students violence against teachers and 
administrators in Jordanin public secondary schools was 
medium, and their order from the viewpoint of all the 
individuals of the study's sample was as follows: external 
reasons (political and media-related) ranked first, school 
reasons came second, and psychological reasons came last. 
The study identified statistically significant differences at (α ≤ 
0.05) in the degree of the presence of psychological reasons 
attributed to the nature of profession variable. Accordingly, a 
number of recommendations were presented. (Keywords: 
Students violence, Teachers, Administrators, Public schools). 
 
 

 ما يمارس من عنف في المؤسسات التربوية إذ إن ؛ناحية أخرى
 والتحليل،  والبحثوالتعليمية لم ينل االهتمام الكافي من الدراسة

ن ما أسهب فيه الباحثون في هذا المجال، يكاد يدور في فضًال عن أ
الطلبة و المعلم على أنطاق مظاهر العنف التي يمارسها المربي 

 .)1996الزغول والبكور والهنداوي، (
مجتمعات العربية مثل غيرها من المجتمعات، تشهد ارتفاعًا وال

ملحوظًا في معدل انتشار ظواهر العنف واألنماط السلوكية غير 
 ،السوية والجانحة، نتيجة التطورات والتغيرات االجتماعية

 والثقافية التي تشهدها، واتساع رقعة ، والسياسية،واالقتصادية
لناجم عن وسائل االتصال النمو الحضري، وامتزاج الثقافات ا

وقد دلت اإلحصائيات . والتكنولوجيا والعولمة واالنفتاح على العالم
والدراسات واألبحاث التي تناولت هذا الموضوع على تزايد انتشار 
هذه األنماط السلوكية، وخاصة بين شريحة الشباب من الفئة العمرية 
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كثر ، وهي الفئة األ)2002؛ وطفة، 2002طالب، ( سنة 15-25
 لما ،تعدادًا من بين فئات المجتمع، كما أنها الفئة المحركة للمجتمع

 .تمتاز به من مظاهر القوة والطموح
 معينة، وهي  تعليميةعلى ربط العنف بمرحلة كزوهناك من ير

المعلم على الطلبة،   العنف الذي يمارسهوعلىمرحلة االبتدائية، ال
مرحلة تتزامن مع عمرية التي ولم تركز الدراسات على ربطه بالفترة ال

 ،الطالبأهمية المرحلة التي يمر بها من رغم على ال،  الطالبمراهقة
وما يرافقها من  ى الرشد،إلبصفتها مرحلة انتقالية من الطفولة 

وتكيفه  ،تهعميقة في شخصيال ها أثارلها ، ونفسية،تغيرات جسدية
، فلم تركز والبيئة المحيطة به، مع المؤسسة التربوية والمجتمع

ن أذلك  ،الدراسات على ما يتعرض له المعلم من اعتداء من الطلبة
 ومن يتعاملون مع هؤالء ،ثمة حاجة ملحة للمربين وأولياء األمور

 وما يرافقها من ،شخصيةال هم خصائصإلىلتعرف لالمراهقين 
 ، بوعي هذه الفئةالتعامل معمن مكنهم تنفعاالت مختلفة، بحيث ا

 وردود ، الطارئةيةنفعالاالاوز مشكالتهم النفسية وومساعدتهم لتج
 .لهم المختلفةافعأ

 والتعليم العالي األردني في ،وقد سجل تاريخ التعليم العام
 أحداث عنف طالبي ،مؤسساته التربوية العامة والخاصة على السواء

 متعدد المستويات واألشكال والغايات، أشارت إليها الدراسات
  ؛1997 ،حمديوعويدات ؛ 1996لهنداوي، الزغول والبكور وا(

؛ المخاريز، 2003؛ الحوامدة، 2003؛ فريحات، 2001الفقهاء، 
وعقدت من أجلها المؤتمرات والندوات، ). 2007؛ الختاتنة، 2006

وكتبت فيها المقاالت الصحفية المتكررة، التي نشرت تفاصيل وقائع 
علمين العنف، وتؤكد جميعها بأن هذه اإلعتداءات على الم

واإلداريين في المدارس؛ تمّثل إهانة كبرى لهم، وتـَُحّد من كرامتهم 
 .)2008؛ الخواجا، 2006 ،القضاة( وهيبتهم أمام الطلبة والزمالء

 المدرسية في أقسام اإلرشاد التربوي في ائع سجالت الوقوتزخم
 المملكة باألحداث محافظاتلجميع مديريات التربية والتعليم 

 .ارسة الطلبة لسلوك العنف الطالبيالمتنوعة لمم
 وأظهر بعض الباحثين تخوفهم من وجود هذه الظاهرة 
وسرعة انتشارها وتفشيها، وأثرها على التعليم والمجتمع، وأعترف 

بتقصير ) 2006؛ الزيود والحباشنة، 2003الحوامدة، (بعضهم 
بعض المؤسسات التربوية في احتواء الطالب وصياغته وتخريجه 

 المطلوبة، بحيث يكون قادرًا على التعامل مع متطلبات بالصورة
 .الحراك االجتماعي واالقتصادي بوعي وعقالنية

وأشارت نتائج بعض الدراسات العربية واألجنبية التي أجريت 
 أن ظاهرة العنف قد تكون ناتجة عن تفاعل ،على البيئة التعليمية

 ، والحرمان،الكبت: ىالعديد من العوامل الوراثية والبيئية المترتبة عل
 ويرجع بعضهم السبب ،)Kim, 2005( واإلحساس بالخطر،والخوف

في ذلك إلى طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الطلبة، التي تتصف 
بمجموعة من المتغيرات الجسمية والعقلية والنفسية، وفيها يبدأ 

ض  والتغلب على الصعوبات التي تعتر،الفرد بإثبات الذات وتأكيدها
. )2003؛ راغب، Whittington, 1997؛ 1992السعد، (طريقه 

في حين أشارت دراسات أخرى إلى أن هذه الظاهرة قد تكون ناتجة 

والسياسية  ، واالقتصادية،عن مواجهة المشكالت االجتماعية
المتعلقة بالفقر والبطالة، وانتشار المخدرات والمشروبات الروحية 

 Wiley and ؛2000 ، زنيدبوأ؛ Bierman, 1998(بأنواعها 
Sons, 2001 كما قد  ).2006؛ الزيود والحباشنة، 2003، صالح؛

 كسياسة المؤسسة ،تكون ناتجة عن عوامل داخلية في النظام
التربوية وإدارتها، وكيفية التفاعل بين الطلبة وأعضاء الهيئة 

؛ 2003الحوامدة، (التدريسية، والتفاعل بين الطلبة أنفسهم 
). 2007؛ القضاة والعيص وخريسات والحديدي، 2005الصالح، 

 وهو ،فقد ال يشعر الطالب الذي يمارس العنف بالذنب ألنه يمارسه
 لذاته، ًايشعر بأنه يقوم بدور رجولي، دفاعًا عن حقوقه، وإثبات

 . وتحقيقًا لمكانة اجتماعية مرموقة بين أقرانه
ة ن الهدف األول من التعرض لقضيإوتأسيسًا على ذلك، ف

طلبة المرحلة الثانوية وتعّرف األسباب العنف المدرسي لدى 
 والدوافع المؤدية بالطلبة إلى ممارسة هذا السلوك غير السوي؛

 مخاطرها، إلى والتنبيه فت االنتباه لهذه الظاهرة الحساسةلل
 والتعليمية في  المؤسسات التربويةفي  تفاقمهاوالتحذير من مغبة

، بل  فحسب يدور في الشارعًا عابرًاحديث القضية لم تعد إذ ؛األردن
تمحورت أشكال  و،لى المؤسسات التربويةإن تداعياتها وصلت إ

، وتعددت غاياته إلى أن طالت  بأساليب مختلفةهذا السلوكممارسة 
 المعلمين واإلداريين والممتلكات المدرسية ا رموز التعليم منأثاره

حقت بالعملية التربوية ول. والشخصية باإليذاء والتخريب والتدمير
وفي هذا اإلطار تحاول هذه الدراسة  .التعليمية بشكل أو بآخر

الوقوف على أسباب هذه الظاهرة الخطيرة المشهودة، والمتنامية 
 .  التعليميةاتبصفة مستمرة في البيئ

 :مشكلة الدراسة
 غير السوية والجانحة، وال تيعد سلوك العنف من السلوكيا

 التي من أهم أهدافها ، في المؤسسات التربويةسيما عندما يمارس
وقد لوحظ في اآلونة . صقل شخصية المتعلم ليكون مواطنًا صالحًا

تنوع أساليب العنف التي يستخدمها الطلبة داخل المدرسة، األخيرة 
يعد المعلم و. وتحول الطلبة إلى ممارستها ضد المعلمين واإلداريين

التي من أهم أهدافها  ، التربويةأحد الركائز األساسية في العملية
توفير البيئة التربوية اآلمنة  من المهمو ،عملية التعليم والتعلم للطلبة

 بشكل فعال، وبالمستوى هم على القيام بدور المعلمينالتي تساعد
 لتحقيق أهداف العملية الذي يتوقعه القائمون على النظام التربوي،

ممارسة الطلبة لسلوك العنف التعليمية التعلمية؛ إذ أسفرت نتائج 
ضد المعلمين إلى تغيب بعضهم عن العمل، وهذا ما أشارت إليه 
سجالت الوقوعات المدرسية، مع التحفظ على ذكر األسماء أو 

ونشرت الصحف المحلية حاالت متعددة تمثل . تفصيل الحاالت
؛ الخواجا، 2006 ،القضاة( اعتداءات من الطلبة على المعلمين

القضاة والعيص ( دت من أجلها المؤتمرات والندواتوُعق .)2008
 وطولب المهتمون بدراسة هذه ). 2007وخريسات والحديدي، 

حماية المعلم، ومنع االعتداء وضع تشريعات من شأنها الظاهرة وب
والغرض من هذه الدراسة هو محاولة الكشف عن األسباب . عليه
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 في ين واإلداريينالمؤدية بالطلبة لممارسة سلوك العنف ضد المعلم
 .المدارس الثانوية الحكومية للذكور في األردن

 :هدف الدراسة وأسئلتها
تهدف هذه الدراسة إلى تعّرف األسباب المؤدية بالطلبة 
الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن، لممارسة سلوك 
العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين، من وجهة نظر كل 

ولتحقيق هذا الهدف سعت .  الطلبة والمعلمين واإلداريينمن
 :الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ما درجة وجود األسباب المؤدية بالطلبة الذكور في المدارس  .1
الثانوية الحكومية في األردن، لممارسة سلوك العنف الطالبي 
الموجه ضد المعلمين واإلداريين، من وجهة نظر كل من 

 والمعلمين واإلداريين؟الطلبة 
ال توجد فروق دالة إحصائيًا على درجة وجود األسباب  .2

المؤدية بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في 
األردن، لممارسة سلوك العنف الطالبي، تعزى لطبيعة المهنة 

 .والمنطقة الجغرافية
 :الدراسةأهمية 

 التي تصدت تأتي أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات
بالتحديد لدراسة أسباب ظاهرة العنف الطالبي الموجه ضد 
المعلمين واإلداريين في مدارس الذكور الثانوية في األردن 

كما تنبع أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته ورصدها، 
بالبحث والتحليل، ومن طبيعة الفئة المدروسة وأهميتها، وتعددت 

نامي هذه الظاهرة؛ فالمجتمع الخارجي العوامل التي تكمن وراء ت
تغير في السنوات األخيرة، وأصبح العنف أداة القوي للسيطرة 
والتحكم، وانعكس هذا العنف الذي تمارسه الدول الكبرى على باقي 
الشعوب؛ ليولد عنفًا مضادًا، فأصبحت وسائل االعالم على اختالف 

، وقد تأثرت أنواعها تتحدث عن أحداث العنف بأشكاله المختلفة
معظم مؤسسات المجتمع بهذا الكم الهائل من أشكال العنف الذي 

  أنكما ).المدرسة(يمارس، وعلى رأسها المؤسسة التربوية األولى
 تحديد درجة وجود الدوافع الدراسة تتضح من خالل  هذهأهمية

الكامنة المؤدية بالطلبة لممارسة سلوك العنف ضد المعلمين في 
 . الضرر بهم وبممتلكاتهم الشخصية والمدرسيةالمدارس، وإلحاق

ويؤمل أن يفيد مديرو المدارس الثانوية، والمسؤولون في وزارة 
 الكامنة التربية والتعليم من نتائج هذه الدراسة، في معرفة األسباب

وراء ممارسة الطلبة لسلوك العنف بأشكاله المختلفة، ومحاولة 
ور المشكالت السلوكية  إذ إن ظه.معالجته، والحد من انتشاره

بصفة عامة، والعنف بصفة خاصة، في المؤسسات التربوية، يهدد 
سير العملية التعليمية، ويعيقها عن تحقيق أهدافها، ما يؤدي إلى 
تخريج أفواج من الطلبة غير قادرين على العطاء وبناء المجتمع 
وخدمته، وأفواج أخرى مضادة للمجتمع، ومنحرفة عن توقعاته 

 .والمعايير السلوكية التي تسودهوقيمه 
 :مصطلحات الدراسة

آتيًا التعريف اإلجرائي لمصطلحي الدراسة الرئيسين الواردين 
 :فيها

•
هو جملة من الممارسات اإليذائية النفسية أو : العنف الطالبي

البدنية أو المادية، التي يمارسها الطلبة في المدارس، وتؤدي إلى 
داريين، أو بممتلكاتهم الشخصية أو إلحاق الضرر بالمعلمين واإل

 .المدرسية، بهدف إيذائهم وإلحاق الضرر بهم واالنتقام منهم
•

هم مجموعة من القادة والفنيين الذين يقومون بتنسيق : اإلداريين
الجهود، وتوفير الوسائل واإلمكانات، وتهيئة الظروف لتيسيير أمور 

م نحو تحقيق العاملين والطلبة في المدرسة، من خالل توجيهه
األهداف التربوية واالجتماعية التي أنشئت في المدرسة من أجلها، 
تحقيقًا وظيفيًا، وبأسلوب علمي ديمقراطي، يدفعهم لالنقياد 
والتعاون في سبيل تحقيق تلك األهداف، ويقصد بهم في هذه 

مدير المدرسة، مساعد المدير، المرشد التربوي، أمين (الدراسة 
 ). ر، قيم المختبرالمكتبة، السكرتي

 :الدراسةحدود 
 في ن الدراسة الحالية على المعلمين واإلداريياقتصرت

المدارس الثانوية الحكومية الذكور في األردن، وعلى طلبة التعليم 
 الملتحقين بالدراسة خالل الفصل الثاني من العام ،الثانوي الذكور

 .م2007/2008الدراسي 
 :األدب النظري

برى عرفته المجتمعات البشرية منذ فجر قضية ك العنفيعد 
 القوى التي تعمل على الهدم أكثر من البناء في ىحدإوهو  التاريخ،

 ونموها، فهو انفعال تثيره مواقف عديدة، اإلنسانيةتكوين الشخصية 
 وفي ،لى ارتكاب أفعال مؤذية في حق ذاته أحيانًاإويؤدي باإلنسان 

ذا السلوك يكف العقل عن  وأثناء ه. أحيانًا كثيرةحق اآلخرين
قدرته على اإلقناع أو االقتناع، فيلجأ الفرد لتأكيد ذاته وإثباتها عن 
طريق االستجابة السلوكية التي تتصف بطبيعة انفعالية شديدة، 

ويشير . تنطوي على انخفاض مستوى البصيرة والتفكير لديه
إلى أن العنف هو سلوك أو فعل يتسم ) 1994( عبدالوهاب

نية، يصدر عن فرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بالعدوا
بهدف استغالل طرف آخر وإخضاعه في إطار عالقة قوة غير متكافئة 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، ما يتسبب في إحداث أضرار مادية 
أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة 

 . أخرى
 وتفسيره ، العنفدراسة سلوك يدةنظريات عدوقد تناولت 

لى إلحاق األذى باآلخرين، وقد يكون إنه كل تصرف يؤدي أعلى 
فالسخرية واالستهزاء من اإلنسان، وفرض ؛ و نفسيًاأ  جسديًااألذى

 جميعها أشكال ،، وإسماع الكلمات البذيئةفوالتعساآلراء بالقوة 
 غير ًاصرف تيمكن عّدهكما . )2002طالب، ( ظاهرة العنفلمختلفة 

 إذ ؛نه فعل مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوةأ أو ،تماعياج
لى حد يصل إو يجابه رأي أاش قيصبح كل تصرف يتعدى حدود الن

و بين األهل أ، والمعلمين الطلبةلى المجابهة الجسدية بين إ
وترى .  هو العنف بعينهبعضًا بعضهم الطلبةو بين أ، المعلمينو

                                                           
 .تعريف إجرائي •
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ن أالتي تعرضت لظاهرة العنف المدرسي بعض التقارير الدولية 
و أ ،لى األلمإالعنف يغطي مجمل النشاطات واألفعال التي تؤدي 

األذى الجسدي والنفسي عند األفراد الناشطين في المؤسسة 
 ). Kim, 2005( التربوية

   والعنف هو ممارسة للقوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص 
المعاملة التي تحدث ضررًا جسميًا، أو الممتلكات، كما أنه الفعل أو 

أو التدخل في الحرية الشخصية، وهو مستويات مختلفة تبدأ بالعنف 
اللفظي الذي يتمثل في الّسّب والتوبيخ، والعنف البدني الذي يتمثل 
في الضرب والمشاجرة والتعدي على اآلخرين، وأخيرًا العنف 

ن أو ممتلكاتهم التنفيذي وهو التفكير بالقتل والتعدي على اآلخري
 .(Spenciner and Wilson, 2003)بالقوة 

كل سلوك فعلي أو : العنف بأنه) 2007( ويعّرف الشامي
قولي، يتضمن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إللحاق األذى 
والضرر بالذات أو باآلخرين، وإتالف الممتلكات لتحقيق أهداف 

 أو قوليًا، وينطوي على معينة، والعنف بهذا يكون سلوكًا فعليًا
ممارسات ضغط نفسي أو معنوي بأساليب مختلفة، كما أن السلوك 
العنيف قد يكون فرديًا أو جماعيًا منظمًا أو غير منظم، علنيًا أو 

والعنف المدرسي سلوك هدام خارج على سلوك المجتمع . سريًا
وتقاليده، يقوم به الطالب إللحاق األذى بزميل له أو بشخص آخر 

ن طريق الجرح، أو من خالل السخرية من هذا الشخص، وهو ع
وله . يكشف عن الرغبة في إيذاء اآلخرين، وفرض النفوذ عليهم

 . جانب مادي وآخر معنوي: جانبان
 : هيأشكاليظهر العنف المدرسي في عدة و

ال يوجد اختالف كبير ومتباين في :  العنف الجسدي: أوًال
 إذ إنه مفهوم ؛ون للعنف الجسديالتعريفات التي أوردها الباحث

 ومن بين .ه لبس في تفسير أيلىإال يؤدي و لدى الجميع، واضح
نه استخدام القوة الجسدية أالتفسيرات الموضوعية للعنف الجسدي 

 من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار ،بشكل متعمد تجاه اآلخرين
  تترك أثارًا،شرعيةغير  و، كوسيلة عقاب غير إنسانيةبهم،جسدية 

نفسية يصعب ومعاناة  كما تترك أثارًا و مخفية،أجسدية ظاهرة 
 . لألخطارالفردض صحة عّرنه ُيأكما  تجاهلها جراء تلك األضرار،

، الضرب باأليديومن األمثلة على استخدام العنف الجسدي، 
واستخدام األدوات الحادة خنق، وال  والدفع بقسوة،ركل باألرجل،وال

 تلك وأحيانا يتم التعتيم على). 2004ع، المطو(والعصي والحجارة 
 بحجة عدم ، والجهات المعنية،األفعال العنيفة من قبل إدارة المدرسة

 أو اإلشفاق على الفاعل من حيث العقاب والعواقب ،مقصوديتها
 نطاق ولكن هذا التغاضي يكون في ،الوخيمة المترتبة على ذلك

 . ضيق جدًا
 عملالقيام بف النفسي من خالل  يتم العن: العنف النفسـي:ثانيًا
، وهذا وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة بهو االمتناع عن القيام أ معين،

و أوقد تحدث تلك األفعال على يد شخص  علمية للضرر النفسي،
 الفرد الذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل ،مجموعة من األشخاص

والذهنية، الوجدانية، و ما يؤثر على وظائفه السلوكية، ًا،متضرر
 تعدفعال وهناك مجموعة من األ. )Redcross, 2002 (والجسدية

تخويف، ال، و الفردإهانةو، ه وعدم قبول الفردرفض:  مثلًا نفسيًاعنف
صراخ، والعاطفي، البرود  والستغالل،واالعزلة، والتهديد، وال
، ومعاملته متهمًا الفردتذنيب وسلوكيات تالعبية وغير واضحة، و

فرض اآلراء الذاتية على اآلخرين بالفرد، و وعدم االكتراث مباالةوالال
األساسية لفترة الفرد عدم تلبية رغبات و اإلهمال ، وفوالتعسبالقوة 

  .مستمرة من الزمن
 وهو حالة من الغضب واالنفعال، :االعتداء على الممتلكات: ثالثًا

 تهدف إلى إيقاع األذى وإلحاق الضرر بأحد رموز الموضوع األصلي
المثير لالستجابة العدوانية، أي بتوجيه العنف إلى بعض األشياء 
الخاصة بالمعلم أو اإلداري، أو المدرسة، وتدميرها، تعبيرًا عن عدم 
الرضا، عندما ال يستطيع الطالب مواجهة المعلم أو اإلداري المسبب 

 بعضهم ببعض، والعنف بين الطلبةيتمثل في العنف بين و. للعنف
 والمعلمين، والتخريب المتعمد الطلبةسهم، والعنف بين المعلمين أنف

العنف المدرسي " للممتلكات، وتلك الحاالت العنفية تسمى بـ
 وتسوده حالة ، بأكمله نظام المدرسة يكون مضطربًاإذ إن ؛"الشامل

 عدم القدرة على السيطرة عدم االستقرار والهدوء، ويظهر جليًامن 
 أو بينهم وبين ،أنفسهمالطلبة  على ظاهرة العنف المنتشرة بين

ويكون هذا العنف إما بشكل : ل األهلَبعنف من ِق وهناك .معلميهم
و أولياء أوهو يحدث عند مجيء اآلباء ، و بشكل جماعيأفردي 
 فيقومون باالعتداء على نظام أبنائهم، عن لى المدرسة دفاعًاإاألمور 

 شكال مختلفةالمؤسسة التربوية واإلدارة والمعلمين مستخدمين أ
 .من العنف

، وال يختلف األمر ًا ودافعًان لكل شيء سببوهكذا نرى أ
بالنسبة للعنف، فله أسبابه ودوافعه، واإلحاطة بهذه األسباب 

لظاهرة، وإيجاد العالج المناسب اعملية فهم من سهل توالدوافع 
 - ن استثناء دو- إذ إن معظم المجتمعات ؛طرهااخملها، ودرء 

 بشكل  من هذه الظاهرة في مختلف مؤسسات الدولةأصبحت تعاني
 وقد تنوعت وتعددت .عام، وفي المؤسسات التربوية بشكل خاص

الشهري، (األسباب المؤدية إلى ممارسة العنف، وقّسمها الباحثون 
القضاة والعيص  ؛Wright and Fitzpatrick, 2006؛ 2003

 :إلى اآلتي) 2007وخريسات والحديدي، 
 وهذه مبنية على الغرائز، :ب والعوامل النفسيةاألسبا: أوًال

فالغرائز . والعواطف، والعقد النفسية، واإلحباط، والقلق، واالكتئاب
 فطرية نفسية جسمية تدفع الفرد إلى إدراك بعض تهي استعدادا

األشياء من نوع معين، وأن يشعر الفرد بانفعال خاص عند إدراكه 
؛ 2000حسن، ( خاصًالذلك الشيء، وأن يسلك نحوه سلوكًا 

وعندما يشعر الطالب باالحباط في ). 2004؛ غنيمة، 2001عوض، 
المدرسة عندما يكون مهمًال وال يجد اهتمامًا به وبشخصيته، 
ويصبح التعليم غاية يراد الوصول إليها، ويكون التركيز على 
النواحي العلمية فقط، ويتم تجاهل النواحي األخرى في حياة 

تمام بقدراته وميوله، فإن ذلك يولد لديه الشعور الطالب، وعدم اه
بالغضب والتوتر واالنفعال لوجود عوائق تحول بينه وبين تحقيق 
أهدافه، ما يؤدي به إلى ممارسة سلوك العنف، سواًء على اآلخرين 

الشاذلي، (أو على ذاته لشعوره بأن ذلك يفرغ ضغوطه وتوتراته 
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دم انسجام الطالب، والقلق يدل على ع). 2002؛ خريف، 2001
وعدم ارتياحه مع من حوله بسبب الخوف الذي يشعر به، ويجعله 
يعيش في حالة من عدم التوافق، كما أن األسرة التي تطلب من 
الطالب الحصول على مستوى مرتفع من التحصيل يفوق إمكاناته 

وكل ذلك يؤدي بالطالب إلى الشعور . وقدراته، يسبب القلق للطالب
؛ 2001فايد، (ويؤدي بالتالي إلى ممارسة سلوك العنف باالكتئاب، 

 ).2001لطفي، 
وتتمثل في كل الظروف : األسباب والعوامل االجتماعية: ثانيًا

أشارت الدراسات و .المحيطة بالفرد من األسرة، والمحيط السكني
 ,Wright and Fitzpatrick؛ 2004؛ المطوع، 1996أبو قورة، (

 سرة والمدرسةاألفي  لةتي ممثأ تن مصادر العنفأإلى ) 2006
 بيئة فضًال عن  ووسائل اإلعالم، وجماعة الرفاق،والمجتمع المحلي،

 ففي نطاق األسرة تتراوح معاملة اآلباء لألبناء بين العنف .المؤسسة
 والتدليل الذي قد يبلغ حد ،الذي قد يصل إلى حد اإلرهاب

واسب اإلحباط ، فإن ر"العنف يولد العنف"وطبقًا لمبدأ . التسيب
 بعد ذلك في لتظهر ،والكبت والضيق والقلق تتراكم داخل األبناء

العائلة واألهل مسؤولون عن عنف ف ،شكل قد يصعب التنبؤ به
 ).2004؛ العنزي، (Krolicki, 2000 الطالب وقيمهم وسلوكياتهم
ذا كانت البيئة خارج المدرسة عنفية إه أنويرى بعض الباحثين 

 الطالب في بيئته خارج المدرسة إذ إن ،ن عنفية المدرسة ستكوفإن
 ،)إلعالم، واالمجتمع، واألسرة( هي ات أساسية مركّبة بثالثيتأثر

وبالتالي يكون العنف المدرسي هو في األساس نتاج للثقافة 
    راغبيرى كل من و ).2007بكار، ( المجتمعية العنيفة

ريقه إلى ن يشق طأ ال يمكن العنف ن أ)2002 (وطفه؛ و)2002(
  ويتجاوب معهماألسرة التي يتفهم كل فرد ظروف األفراد اآلخرين،

 آل أما. من خالل القنوات الموصلة لألفكار والمشاعر والعواطف
 ،أن الحماية الزائدة من األسرة ألبنائهافيشير إلى ) 2007( جبريل

 دون المساءلة فيما إذا كان الطالب ،ودفاعها عنهم إذا حصل أمر
 تشجع الطالب على ممارسة سلوك ،أو غير مؤدب مع المعلممشاغبًا 

أن )  Bierman, 1998؛Feshbach, 1971( ت دراساتنبّيو. العنف
 بناء الشخصية، وأن العنف سلوك فيالبيئة المحيطة لها تأثير كبير 

مكتسب، فإذا حقق سلوك العنف منفعة لشخص ما، فإنه سيكرر 
 .لحصول على هذه المنفعةلفعلته 

 ,Wright and Fitzpatrick( باترك زرايت وفتكل من  وويعز
ظاهرة العنف إلى الخبرات السلبية الداعمة للسلوك المعادي ) 2006

.  المدرسةمن بداية حياته حتى دخولهالفرد  التي اكتسبها ،اجتماعيًا
 ؟ يكونوماذا ؟كونت كيف شخصيته فيفبيئة الطالب لها تأثير كبير 

ساءة في التعامل، والتربية القاسية، والنظام الرعاية األبوية، واإلو
 السلبي سلوكالاألسري المتناقض، كلها إشارات تسهم في صياغة 

 ، وهذهولد لديه التوتر والقلق والصدمة النفسيةوت، لدى الفرد
كون من األسباب الكامنة ، وتسلبية تنعكس على سلوكهالخبرات ال

 ؛ Flannery and Quinn, 2000(ت بعض الدراسات ودّل. للعنف
لعنف أكثر إلى اكاء يميلون أن األشخاص األقل ذ) 2003توفيق، 

إلى من غيرهم، وأن األطفال المبكرين في النضج الجسدي يميلون 
 .  الطبيعيالنضج الجسديذوي لعنف أكثر من أقرانهم ا

؛ القرني، 2003؛ صالح، 2000 ،بو زنيدأ( وتضيف الدراسات
في  ، والمتمثلةلعنفا وز ظاهرةفي بر أسبابًا سياسية )2007

 ، والتحدي، والظلم، والمعارضة، والتنكيل، والتنديد،االستعمار
 وأسبابًا . التي تؤدي إلى استعمال القوة والعنف واإلرهاب،والمقاومة

تفاوت مستوى الدخل بين أفراد المجتمع، وما متمثلة في قتصادية ا
 وأسبابًا. يترتب على ذلك من حسد وحقد بين أفراد المجتمع

، األخالق والقيمانتشار التسيب والتحلل من في  متمثلة اجتماعية
 وانتشار الجرائم، أدت ، وانتهاك الحرمات،وانتشار مظاهر السوء

 أو ،إلى محاولة بعض الناس إصالح هذه األمور عن طريق العنف
على أن معظم ) 2007( ويؤكد أشهبون .مواجهتها بالدفاع بالعنف

لطالبي سجلت في المدارس الموجودة في المناطق ظواهر العنف ا
المعزولة والنائية، واألحياء الهامشية؛ إذ تظل الظروف االجتماعية 

تدني مستوى دخل األسرة، وأمية اآلباء واألمهات، وظروف : مثل
الحرمان والقهر النفسي واإلحباط، من أهم العوامل التي تدفع الطالب 

إذ يكون الطالب غير متوافق مع  ؛إلى ممارسة العنف داخل المدرسة
 .محيطه الخارجي

تسخير وسائل اإلعالم للمصلحة أن ) 2004(ويرى الكروسي 
العامة، وتنفيذ البرامج التلفزيونية بأشكال تجارية بغض النظر عن 

ؤدي إلى انتشار العنف بأساليب ينتائجها، والطرق التي تنفذ بها، 
) 2006( ويشير الشامي . بأساليب جديدةةقد تكون جديدة، ومنفذ

إلى أن وسائل اإلعالم لها تأثير في جنوح األحداث، ومنها أن 
البرامج والمسلسالت واألفالم التي يعرضها التلفاز، وكذلك أفالم 
السينما سواء منها المخصص لألطفال، أو التي تعرض للجميع ذات 
تأثير مباشر في السلوك االجتماعي للحدث؛ إذ تستثير خياله 

عه في بعض األحيان إلى تقمص الشخصيات التي يشاهدها، وتدف
خصوصًا ما اتصل منها بالمغامرات والحركة والعنف، وقد تتحول 
حاالت التقليد والمحاكاة إلى ممارسة فعلية ألعمال العنف التي 

 .يترتب عليها انسياق الحدث في مسارات الجنوح وارتكاب الجرائم
خارجين على القانون في كذلك فإن إظهار بعض المجرمين وال

األعمال الدرامية على أنهم أشخاص يتمتعون بالثروة، والقوة 
والقدرات غير العادية، يجعل األحداث في كثير من األحيان يتخذون 
هؤالء األشخاص مثالًً أعلى ثم يبدؤون في تقليدهم، والنتيجة تكون 

بحوا غير مرضية في كل األحوال، فهم إن نجحوا في هذا التقليد أص
 .جانحين وخارجين على القانون، وإن فشلوا أصابهم اإلحباط

وتتمثل في السياسة التربوية، : األسباب والعوامل المدرسية: ثالثًا
وثقافة المدرسة، والمحيط المادي، والرفاق في المدرسة، ودور 
المعلم وعالقته بالطالب والعقاب، وغياب اللجان المتخصصة، 

درسة مؤسسة أنشأها المجتمع لخدمته، فهي فالم؛ واإلدارة المختلة
نقطة التقاء لعدد كبير من العالقات االجتماعية، المتداخلة، 

وهذه العالقات هي المسالك والقنوات التي يتخذها . والمعقدة
التفاعل االجتماعي عن طريق التأثير والتأثر، وسيلة لتحقيق آمال 

 .المجتمع وأهدافه
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لألسرة، فإن القيم التي تحكم هذه وإذا كانت المدرسة امتدادًا 
؛ 1999الجندي،  ( تلك لوجودهما في البيئة نفسهاالبد أن تحكم

يمارسه المعلم على الطلبة مهما فالعنف الذي . )2003الشهري، 
.  لن يقف عند حدود إذعان التلميذ له سمعًا وطاعةكان نوعه،

ين طياته أن اإلذعان الظاهري مؤقتًا، يحمل بالمعلم البد أن يدرك ف
 عامًا ينتشر ليكون رأيًاو المعلم، ورفضًا لكل ما يمثله هذا ،كراهية

 المدرسة، ومن المحتمل طلبة وربما الصف، طلبة بين لهمضادًا 
 غير و أن يصل إلى درجة العنف المضاد، سواء المباشر أجدًا

 هو القائد والقدوة، فال بد أن المعلمونظرًا ألن . المباشر
 ).Feshbash, 1971(على عاتقه تقع رى المسؤولية الكب
بين الطلبة أنفسهم سببًا رئيسًا في المنافسة والغيرة وتعد 
جرت العادة في كثير من األحيان في المؤسسات إذ  سلوك العنف،

ن يعطى أ فقط، دون  أو المتفوق الناجحالطالباحترام على التربوية 
 الذي  تعليميًاصر أو المق الفاشلللطالب وكيان  أو اهتمامأهميةأي 

  .ال يتجاوب مع المعلم
  التي أجراها الزيود والحباشنةأشارت نتائج الدراسة النوعية

الممارسات : إلى أن من أسباب سلوك العنف المدرسي) 2006(
 ضعف التحصيل الدراسي و،االستفزازية الخاطئة من بعض المعلمين

ستهتار من قبل المزاح واال، والتأثير السلبي لشلة الرفاقو للطالب،
ضعف و ،الخصائص الشخصية والنفسية غير السوية للطلبةو ،الطلبة

الظروف والعوامل األسرية والمعيشية و ،العالقة بين المدرسة واألهل
ن اإلحباط هو أ حسب نظرية الدوافع، )2007( ويرى بكار.للطالب

طة العنف يتمكن الفرد اإذ إنه بواس؛ الدافع الرئيس من وراء العنف
 طالبن الإكذلك ف و يثبت قدراته الخاصة،أنذي يشعر بالعجز ال

الذي يعاقب من قبل معلمه باستمرار يظل يفتش عن كائن ما يمكنه 
 .ن يصب جام غضبه عليهأ

أن أهم أسباب العنف ) 2004( وتشير نتائج دراسة زيدان
أسباب مدرسية تمثلت في ضرب المعلم للطالب وتحقيره أمام : هي

مييز بين الطلبة، وضعف شخصية المعلم، وعدم إلمام الزمالء، والت
ويرى . المعلم بالمادة الدراسية، ثم األسرة، ثم وسائل اإلعالم

أن عدم توافق برامج النشاط المدرسي مع رغبات ) 2006( الشامي
، وتباين أساليب تهم واحتياجاهموميول الغالبية العظمى من الطالب

تربية السائدة في األسرة، وعدم التوجيه داخل المدرسة عن أنماط ال
قدرة المدرسة على إيجاد نوع من التجانس بين الثقافات المختلفة 

واستخدام بعض اإلدارات  ،التي يحملها الطالب إلى المدرسة
التربوية الشدة الزائدة في محاسبة الطالب الذين يرتكبون األخطاء، 

يجابية، وعدم قدرتها على غرس مجموعة من القيم االجتماعية اإل
 .  عوامل أدت إلى تنامي ظاهرة العنف في المدرسةتعد

في مختلف جوانب نمو كما أن لجماعة الرفاق األثر الكبير 
الشخصية الناشئة، كالنمو االجتماعي والنمو النفسي والنمو العقلي 

ويتعرض الطالب في  ).1992جعفر، ( واإلدراكي والنمو الجسمي
 فرص كثيرة للتقليد واالندماج  إلى،طريقه من المدرسة وإليها

واإليحاء من وسائل اكتساب القيم والمبادئ؛ ولذلك ُتعد جماعة 
الرفاق من أشد الجماعات تأثيرًا في تكوين أنماط السلوك األساسية 

 لدى الطفل، التي على ضوئها تتشكل شخصيته
كما أن معرفة الطلبة . )Wiley and Sons, 2001؛2001،طالب(

 المدارس، أدى إلى استهانة الطلبة بالمعلمين بمنع العقاب في
وبواجباتهم، وجعلهم مدللين وغير مبالين، وال سيما إذا لم تستجب 

وكذلك فإن التدني في مستوى أهداف . مطالبهم من المعلمين
التعليم، وعدم تقدير العلم وأهله، والعالقة العلمية التي أصبحت 

ل على الشهادة بأية غاياتها تجارية، ولجوء بعض الطلبة للحصو
طريقة كانت، و بالتهديد أحيانًا، وأحيانًا بالمحاباة، إن لم يستطع 
الحصول عليها بطريقة سليمة، كل ذلك أّدى إلى ظهور ظاهرة العنف 

 ).2007آل جبريل، (وانتشارها بجميع أشكالها 
ن العنف المدرسي هو نتاج ألى إتشير بعض النظريات و

ن هذا الطرح أبما يعني ) وكيات المدرسةأي سل( التجربة المدرسية
 عليها ولية خلق المشكلة، ويصبح لزامًاؤيحمل المدرسة مس

ن ألى إ يشار إذ ؛ ووضع الخطط لمواجهتها والحد منها،التصدي لها
واإلداريين  المرشديننظام المدرسة بكامله من طاقم المعلمين و

لنفسية يوجد بينهم عالقات متوترة طوال الوقت، فالنظريات ا
طالب،  (ن السلوكيات العنفية هي نتاج المدرسةأ تؤكدالحديثة 

 :لى ثالث حاالت هيإيمكن تقسيمها و، )2002
 ويقصد :مفاجئة داخل المدرسةالتغيرات المتوترة والعالقات ال .1

 تغيير مدير المدرسة ودخول آخر بطرق تربوية أنبذلك 
ة عند  مقاومتولد، هتوجهات مختلفة عن سابقوجود و أخرى،
وعدم  ترك المعلم واستبداله،و . لتقبل هذا التغييرالطلبة
 المدرسة، وكأنهم فقط جهاز داخل بما يحدث الطلبة إشراك
 الطلبةبين  و، وشكل االتصال بين المعلمين أنفسهم.تنفيذي
 المعلمين  بين، وكذلكالطلبةالمعلمين وبين  و،أنفسهم
 ).2002إبراهيم، ( ةالطلب سلوكيات في له بالغ األثر ،واإلدارة

يتمثل ذلك في متطلبات  :للطلبةقمع الكبت و والحباطاإل .2
 الطلبةبعض المعلمين والواجبات المدرسية التي تفوق قدرات 

ذي التحصيل  للطالب التقدير يكون فقط إذ إن ؛وإمكانياتهم
 ؛ اإلحباطإلى ما تقود غالبًاو ،، والعوامل كثيرة ومتعددةالعالي
 ال يقوم بسلوكيات عنيفة، غالبًا راضي الالطالبنجد إذ 

 الوسائل بوصفه وسيلة منراضي يمارس العنف ال غير الطالبو
وتتمثل  .وعدم رضاه وإحباطه التي يعبر بها عن رفضه،

 :)2007بكار، ( اآلتية في المظاهر اإلحباطعوامل 
 ما يقوم  بالتعبير عن مشاعره، فغالبًاللطالبعدم السماح  . أ

ظهر غضبه من تصرف أ إذا وإهانته لطالباالمعلمون بإذالل 
 .المعلم

يجب و ه له كيانًا إنسانوصفه بللطالبال يوجد تقدير  . ب
 . احترامه

فقط واإلكثار من الطالب التركيز على جوانب الضعف لدى  . ت
 . انتقاده وإذالله

قواله وأفكاره في  بأ واالستهتاربالطالب، المعلم استهزاء . ث
 .وأمام الطلبةالصف 
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 ما الطالبالرفاق والزمالء التعامل مع رفض مجموعة  . ج
 . يتسبب في غضبه وسخطه عليهم

 ما يدفعه ،وعدم االكتراث بهبالطالب عدم اهتمام المعلمين  . ح
 .لى استخدام العنف للفت االنتباه لذاتهإ

 إذ إن الطالب؛بين المعلم ووواسعة كبيرة  "هــوة"وجود  . خ
ص ه بخصوتو مناقشأ الطالبالمعلم ال يقوم بمحاورة 

 الطالب او عدم رضأتحصيله التعليمي وعالماته المتدنية، 
 فضًال عن أن .صعوبةفيها ن المادة الدراسية التي يجد ع

لى إن يؤدي أ من السلطة التربوية يمكن الطالبخوف 
 .هذه الهوةوجود 

 في اعتماد بعض المعلمين أساليب التلقين التقليدية . د
 . التدريس

 .الطلبةجاه العنف الذي يمارسه المعلمون ت . ذ
للتعبير عن للطلبة قصور المدرسة عن توفير الفرصة  . ر

 .مشاعرهم وتفريغ عدوانيتهم بطرق سليمة
 الطلبةمته الحتياجات ء المنهاج الدراسي ومدى مالؤديي . ز

 .  في نشوء ظاهرة العنف في المدارسدورًا
 يتمثل ذلك في عدم وضوح األنظمة المدرسة: المناخ التربوي .3

 ال يعرف حقوقه وال الطالب، ما يجعل دهاوتعليماتها وقواع
، بالطالبواجباته، كذلك مبنى المدرسة واكتظاظ الصفوف 

الذي يعتمد على و ،ممتعالوأسلوب التدريس غير الفعال وغير 
تؤدي بالطلبة إلى كلها عوامل فهذه الطرق التقليدية، والتلقين 
 سلوكية تظهر في كالت القيام بمشإلىيدفعهم ما  ،اإلحباط

 في شكل تخريب للممتلكات الخاصة أشكال عنفية، وأحيانًا
 ، ذلك استخدام المعلمين أنفسهم للعنفإلىوالعامة، إضافة 

بن ا( في المدرسةللطلبة وقدوة يعدون أنموذجًاوهم الذين 
 .)1995سعود، 

ن المناخ التربوي العنيف يوقع المعلم أ )2007(بكار  ويرى
لى العنف ألنه يقع تحت تأثير إ فالمعلم يلجأ الضعيف في شراكه،

 ن العنف هوبأ يشعرونه إذ ؛ضغوط مجموعة المعلمين في المدرسة
 ال يمكن التعامل معهم إال الطلبةن أ والمدرسة،عادة ومعيار يمثل 

 األسلوب الديمقراطي قد يالقيكما أن . بهذا األسلوب المتشدد
 السلطوي، الذين اعتادوا العقاب واألسلوبالطلبة  معارضة أحيانًا

 على لى أي مدى سيبقى المعلم قادرًاإفيحاولون جاهدين معرفة 
 وكأنهم بطريقة مباشرة يحرضونه على استخدام ،تحمل إزعاجاتهم

نه سيؤكد لهم أنهم إ ما تجاوب المعلم مع هذه الدعوة، ف، وإذاالعنف
تالميذ أشرار ال يجدي معهم إال أسلوب العقاب المادي واإلهانة 

 .النفسية
هي محصلة ظاهرة العنف  إلى أن) 2008( يشير المعايطةو

للمؤسسات  واالستراتيجية ،تراكمية لغياب الرؤى الموحدة
 .األكاديمية والشبابية في التعامل مع الفئة األهم في المجتمع األردني

 وغياب الخطط البرامجية في نشر االستراتيجية،فانعدام الرؤية 
 ، ومحاكاة قضاياهم،همومهمومخاطبة  ،الوعي لدى فئة الشباب

ازدياد أدى إلى  ،واالكتفاء بحالة من التنظير اإلعالمي غير الواقعي

 بين ما هو مأمول من هذه المؤسسات  وتوسعهاهذه الفجوة
 من الواقع العملي لفئة الشباب  وبين من جهة،األكاديمية والشبابية

 .جهة أخرى
 ضد وقسم الباحث أسباب سلوك العنف الطالبي الموجه

: األول: المعلمين واإلداريين ألغراض هذه الدراسة إلى ثالثة أقسام
: والثاني). لطلبة وأسرهمالتي تعود ل( األسباب والعوامل النفسية

). سياسة المدرسة والمعلمين واإلداريين( المدرسيةاألسباب 
 ). سياسية وإعالمية(أسباب خارجية : والثالث

دية بالطلبة إلى ممارسة ومهما كانت األسباب الكامنة المؤ
 فإن مسؤولية القائمين على إدارة المؤسسات التعليمية ،سلوك العنف

تكمن في احتواء الطلبة وتوعيتهم وتثقيفهم، وتنمية مهاراتهم 
وميولهم واتجاهاتهم، وإشغال أوقات فراغهم بإشراكهم باألنشطة 

وإبراز الالمنهجية، وتفعيل دور األندية الطالبية، ومجالس الطلبة، 
دور النشاطات الطالبية، والعمل على حل المشكالت عن طريق 
تنمية مهارات الحوار، وتفعيل البرامج الحوارية وتنويعها، وتجذير 
مهارات االتصال واإلصغاء، وتقبل الرأي والرأي اآلخر، وتفعيل دور 
اإلرشاد األكاديمي والنفسي واالجتماعي لتشجيع الطلبة على 

 سواء أكانت ، في خواطرهم من أفكار ونوايااإلفصاح عما يجول
كما يجب رفع جودة . سلبية أم ايجابية، لتقديم النصح واإلرشاد لهم

الخدمات التعليمية المقدمة لهم، ودمج التكنولوجيا بالمناهج، 
 بحيث تسمح لهم بحرية االبتكار واإلبداع، وتبني في ،وتطويرها

ترامها، وتنمي لديهم داخلهم القدرة على المبادرة الفردية واح
المهارات المختلفة وفق متطلبات سوق العمل، والتخفيف من حدة 
التوتر داخل األسر الناتج من قلق االمتحانات، ورفع مستوى إعداد 
المعلم ألنه هو صانع التطوير وهو وسيلته، بإعادة النظر في تحسين 

 بالمجتمع، أحواله المادية، ورفع مكانته العلمية واالجتماعية واألدبية
 .والعمل على تطويره وتنميته مهنيًا باستمرار

 :الدراسات السابقة
 ،تاليًا عرض لما أمكن الحصول عليه من الدراسات السابقة

 .التي بحثت في أسباب ممارسة الطلبة لسلوك العنف
دراسة هدفت إلى التعرف إلى دوافع ) 1999(أجرى الجندي 

نوية في القاهرة، ومدى سلوك العنف لدى تالميذ المرحلة الثا
اختالفها من وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين واآلباء 
واألخصائيين النفسيين، ومدى اختالف سلوك العنف باختالف 

 طالبًا، تم 500وتكونت عينة الدراسة من . الجنس ونوع التعليم
 مدرسة ثانوية، باستخدام استبانة 50اختيارهم بطريقة عشوائية من 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عدد من الدوافع . ناتلجمع البيا
النفسية واالجتماعية والتربوية لدى الطلبة لممارسة سلوك العنف، 
كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة بين المبحوثين في تحديد 

 . تلك الدوافع
العنف في أسباب  (Motoko, 2001)دراسة موتوكو وبحثت 

طة في اليابان والواليات المدارس في سنوات المدرسة المتوس
 عنف الطلبة، فيتأثير التنافس األكاديمي من حيث : المتحدة

ضحايا بتتعلق التي استخدمت ثالثة أدوات للحصول على البيانات و
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 ،طالبًا 922  وبيانات المسوح الفردية على، مدرسة37المدارس في 
أن  النتائجأظهرت و . صفًا في اليابان30دراسة حالة على  وبيانات

وجود ضحايا في كما تبين عنف المدارس يسود بنسبة الربع، 
وأن من أسباب العنف قلق  نتيجة ممارسة سلوك العنف، المدارس

 والضجر، وانخفاض العمل ، مستقبلهموحولالطلبة حول العالمات 
 وإعطاء الطالب فرصًا محدودة للتواصل داخل الدرس ،المدرسي

ر التنافس الطبقي ضمن وخارجه، وكان من أهم األسباب تأثي
 .النظراء

 العالقة بين  دراسة عن)Adrienne, 2003( أدرينا وأجرت
، وعنف المجتمع، يوالعنف األسر، بداية العنف عند المراهقين

تألفت في كندا؛ إذ وأشكال الكفاءة الشخصية ، والتاريخ األكاديمي
 أن بدايةالنتائج أظهرت  و. وطالبة طالبًا306عينة الدراسة من 

ن األغلبية من أالعنف الجسدي والنفسي والجنسي كانت اعتيادية، و
أن بداية والطلبة كان لديهم إلمام أو خبرات بالعدوان النفسي، 

العنف لدى الطلبة ارتبط بالعقاب البدني من قبل آبائهم، كما ارتبطت 
 .الشتائم ما بين األبوين بالعنف لدى الفتيات

 ,Spenciner and Wilson)وأجرى سبنسينير وويلسن 
 دراسة للكشف عن العالقة بين التعرض للعنف الجماعي (2003

وتألفت عينة الدراسة من . المزمن، واأللم النفسي، واألداء األكاديمي
 طالبًا وطالبة، وتم قياس التعرض للعنف الجماعي واأللم 385

النفسي بمقاييس خاصة لهذا الغرض، كما تم قياس األداء األكاديمي 
وأظهرت . الل المثابرة المدرسية، ومتوسط الدرجات الدراسيةمن خ

النتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين التعرض للعنف الجماعي 
واألداء األكاديمي، بينما توجد عالقة دالة موجبة بين التعرض 
للعنف الجماعي، واأللم النفسي، وتبين وجود عالقة بين األلم 

ة، بينما لم تبين وجود عالقة بين األلم النفسي والمثابرة المدرسي
 .النفسي ومتوسط الدرجات الدراسية

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى ظاهرة ) 2004( وقام زيدان
العنف الموجه ضد المعلمين في مدارس تربية عمان األولى في 

مظاهره ومصادره والعوامل المؤدية له من وجهة نظر كل . األردن
. ، وطلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشرمن المديرين، والمعلمين

 مدرسة، وتكونت عينة الدراسة من 59وتكون مجتمع الدراسة من 
واستخدم الباحث المنهج .  مديرًا59 معلمًا، و118 طالبًا و320

وأشارت النتائج إلى أن الطلبة . الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات
داًء من العنف يمارسون جميع أشكال العنف ضد المعلمين ابت

اللفظي، يليه االعتداء على الممتلكات، ويليه العنف الجسدي، كما 
أظهرت النتائج أن مصادر العنف جاءت مرتبة حسب درجة 

وأن أهم أسباب . طالب/طالب، معلم/معلم، طالب/ممارستها، طالب
أسباب مدرسية تمثلت في ضرب المعلم للطالب وتحقيره : العنف هي

ييز المعلم بين الطلبة، وضعف شخصية المعلم، أمام الزمالء، وتم
وعدم إلمام المعلم بالمادة الدراسية، ثم األسرة، ثم وسائل اإلعالم، 

 من عينة الدراسة كانت ترفض ممارسة 81.98وأن هناك نسبة 
 .سلوك العنف ضد المعلم بأي شكل من األشكال

اآلليات : بعنوان) Kim, 2005(وقام كيم بإجراء دراسة 
عية والعنف المبلغ عنه ذاتيًا تجاه الغرباء على عينة من طلبة الدفا

وتكونت . جامعة مونتوكوال آركانزاز في الواليات المتحدة األمريكية
 طالبًا، قاموا بتعبئة بطاقات خاصة بالمالحظة 30عينة الدراسة من

استخدم فيها مقياس االضطراب النفسي، ). TAT(واإلدراك 
دية للمجتمع، وأظهرت النتائج أن السبب ومقياس السلوكيات المعا

المباشر لممارسة سلوك العنف لدى الطلبة هو عدم النضج 
اإلنكار، التدابير، النضج األدنى، : (الستخدام آليات الدفاع وهي

، وعدم القدرة على ضبط النفس، )تحقيق الهوية أو الذاتية
 .تمعواالضطرابات العقلية والنفسية، والممارسات المعادية للمج

إلى تعّرف أهم مظاهر العنف، ) 2006( وهدفت دراسة الشامي
وأهم العوامل المسببة له، وأهم المقترحات التي تسهم في الوقاية 

وتكونت عينة . والعالج لهذه الظاهرة في مدارس جمهورية مصر
 طالب وطالبة من طلبة الصفين الثاني والثالث 200الدراسة من

واستخدم . ن معلمي التعليم الثانوي معلم م200الثانوي العام، و
الباحث المنهج الوصفي، ولجمع البيانات استخدم الباحث استبانة 

وأظهرت النتائج أن من أهم العوامل المسببة .  فقرة135تكونت من 
للعنف عدم توافق برامج النشاطات مع اهتمامات الطلبة، وتباين 

 .دارة التربويةأساليب التوجيه واإلرشاد، والشدة الزائدة في اإل
تعّرف إلى هدفت و) 2006( أما دراسة الزيود والحباشنة

في المدارس األسباب الحقيقية الكامنة وراء حوادث العنف المدرسي 
تكونت عينة الدراسة و. والعوامل المؤثرة فيهاالحكومية األردنية، 

 حالة عنف مدرسي، تم اختيارها من سجالت الوقوعات 16من 
م اإلرشاد التربوي في مديريات التربية والتعليم المدرسية في أقسا

جمعت المعلومات والبيانات عن أفراد العينة . لست محافظات
 .طة نماذج المقابلة التي أعدها الباحثان مسبقًا لهذه الغايةابوس

 تتطلب تزويد ،اشتملت هذه النماذج على أسئلة مغلقة ومفتوحةو
ة، ومعلومات عن الباحثين بمعلومات شخصية عن صاحب الحال

خلفيته األسرية، والظروف التعليمية في المدرسة والبيئة المدرسية 
 معلومات عن عالقة صاحب الحالة بأعضاء فضًال عنوالصفية، 

كما ). مدير المدرسة، المرشد، المعلم، الطلبة(المجتمع المدرسي 
تضمنت النماذج أسئلة مفتوحة عن حيثيات سلوك العنف واألسباب 

أشارت نتائج الدراسة النوعية إلى أن من أسباب سلوك و. لهالمؤدية 
الممارسات االستفزازية الخاطئة من قبل بعض : العنف المدرسي

التأثير السلبي لشلة و  للطالب،ضعف التحصيل الدراسي و،المعلمين
الخصائص الشخصية و ،المزاح واالستهتار من الطلبة، والرفاق

 ،ف العالقة بين المدرسة واألهلضعو ،والنفسية غير السوية للطلبة
 .الظروف والعوامل األسرية والمعيشية للطالبو

 ملخص الدراسات السابقة
األسباب والعوامل تعّرف هدفت بعض الدراسات السابقة إلى 
 ، ودوافع هذا السلوك،المؤدية إلى ممارسة الطلبة لسلوك العنف

؛ الزيود 1999؛ الجنيدي، Motoko, 2001(ومنها دراسة 
، وبعضها األخر بحث موضوع )2006 ؛ الشامي،2006الحباشنة، و

، وكذلك بحثت العالقة بين (Kim, 2005)اآلليات الدفاعية والعنف 
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 ومنها ، وعنف المجتمع، والعنف األسري،العنف عند المراهقين
، وتناولت دراسات أخرى ظاهرة العنف (Adrienne, 2003)دراسة 

 ).2004زيدان، (الموجه ضد المعلمين مثل دراسة 
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بمحاولتها 
التعرف إلى أسباب ممارسة الطلبة الذكور في المدارس الحكومية 
لسلوك العنف ضد المعلمين واإلداريين في هذه المدارس، وتختلف 
الدراسة باستطالعها آراء الطلبة والمعلين واإلداريين في أقاليم 

 .    دنية الهاشمية الثالثةالمملكة األر
 :منهج الدراسة

تحقيقًا لهدف الدراسة التي استخدم فيها المنهج الوصفي، فقد 
 استخدم إذ ،األول نظري، والثاني ميداني: اعُتِمَد على مسارين هما

في المسار النظري أسلوب المسح المكتبي، وقد اّطلع الباحث على 
لسابقة المتوفرة ذات الكتب والمراجع والمصادر، والدراسات ا

أما المسار . العالقة بموضوع الدراسة، لبناء الخلفية النظرية لها
 فردًا من عناصر 60الميداني، فاستخدم الباحث فيه المقابالت مع 

الطلبة والمعلمين واإلداريين، لتحديد أسباب : العملية التعليمية
تهم ممارسة الطلبة لسلوك العنف، وبناًء على ما ورد من إجابا

، لجمع البيانات من الفئة )االستبانة(جميعًا تم بناء أداة الدراسة 
المبحوثة، والعمل على تحليلها إحصائيًا للوصول إلى إجابات 

 .سئلة الدراسةألمنطقية وموضوعية 
 :مجتمع الدراسة وعينتها

تكّون مجتمع الدراسة من جميع اإلداريين في المدارس الثانوية 
 من اإلداريين، 3205األردن والبالغ عددهم الحكومية الذكور في 

وجميع معلمي التعليم الثانوي في تلك المدارس والبالغ عددهم 
 معلمًا، وجميع طلبة التعليم الثانوي األكاديمي الذكور والبالغ 6369

 طالبًا، الملتزمين بمدارسهم خالل الفصل الثاني من 91367عددهم 
). 2008تربية والتعليم، وزارة ال(م 2007/2008العام الدراسي 

 200 إداري، و100 فردًا، منهم 1100وتكونت عينة الدراسة من 

 طالب، تم اختيارهم بطريقة عنقودية عشوائية طبقية 800معلم، و
 :وفق اإلجراءات اآلتية

تم حصر عدد مديريات التربية والتعليم في أقاليم المملكة   -
عليم، وتم اختيار  مديرية تربية وت40الثالثة والبالغ عددها 

مديرية تربية واحدة من كل إقليم بالطريقة العشوائية، 
إقليم الجنوب، / مديرية تربية الطفيلة: ، وهي)القرعة(بطريقة

إقليم الوسط، ومديرية تربية / ومديرية تربية عمان الرابعة
 .إقليم الشمال/ إربد الثالثة

ي كل من تم حصر عدد المدارس الثانوية الحكومية الذكور ف  -
 16 مدرسة، منها 40 فبلغ عددها ،مديريات التربية الثالث

 مدارس تابعة 8مدرسة تابعة لمديرية تربية محافظة الطفيلة، و
 مدرسة تابعة لمديرية تربية 16لمديرية تربية عمان الرابعة، و

كل من مجموع مدارس % 50وتم أخذ ما نسبته. إربد الثالثة
 20 المدارس عينة الدراسة المديريات الثالث فبلغ عددمن 

 .مدرسة
 طالبًا من كل 40 معلمين، و10 إداريين، و5تم اختيار   -

مدرسة بالطريقة العشوائية، فبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من 
 ،800 ومن الطلبة ،200 ومن المعلمين ،100اإلداريين 

 1100وبذلك فقد تم توزيع .  فردًا1100والمجموع 
ستبانات المستردة والتي أجريت لها استبانة، وبلغ عدد اال

 استبانة، وبلغ عدد 945عمليات المعالجة اإلحصائية 
 استبانة وبلغ عدد االستبانات التي تم استبعادها 55الفاقد

 ، وجميعها تعود لعينة 100لعدم اكتمال المعلومات فيها 
 يوضح توزع أفراد عينة 1والجدول . الدراسة من الطلبة
 .ات الدراسةالدراسة حسب متغير

 

 
  توزع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات طبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية:)1(الجدول

النسبة من المستجيبين  العدد الفئة المتغير
)100(% 

 %10 100 إداري
 %20 200 معلم
 %56 645 طالب

 طبيعة
 المهنة

 %86 945 المجموع
 النسبة من العينة المجموع النسبة طالب النسبة معلم النسبة إداري المتغير

100% 
 40.2 380 %81 260 %40 80 %40 40 الشمال

 21.7 205 %90 145 %20 40 %20 20 الوسط

 38.1 360 %75 240 %40 80 %40 40 الجنوب

 
 المنطقة

 الجغرافية
 %100 945 %80 645 %100 200 %100 100 المجموع
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 :أداة الدراسة
عنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين أسباب اللتعّرف 
قام الباحث ، في األردنللذكور الثانوية الحكومية  في المدارس
 وتطويرها، بعد القيام بالعديد من اإلجراءات  للدراسةبإعداد أداة

 من خالل مراجعة ، وذلكالتي مكنت من صوغ فقراتها المختلفة
. وإجراء المقابالت ،أدبيات الموضوع من مصادر أولية وثانوية

 :وتكونت أداة الدراسة من قسمين
 واشتمل على المعلومات الشخصية ألفراد عينة :القسم األول

 .الدراسة
 أداة قياس أسباب العنف الموجه ضد المعلمين في :القسم الثاني

:  فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي61المدارس، وتكونت من 
أسباب :  فقرة، والثاني23ولها أسباب تعود للطلبة وأسرهم، : األول

  فقرة،11أسباب خارجية، ولها:   فقرة، والثالث27مدرسية، ولها 
وأعطيت كل فقرة في االستبانة خمسة مستويات وفقًا لمقياس 

، 4، غالبًا 5دائمًا : البدائل اآلتيةواحد من  ليكرت الخماسي الختيار
 أن قيم المتوسطات مع األخذ باالعتبار. 1، أبدًا 2، نادرًا 3ا أحياًن

الحسابية التي وصلت إليها الدراسة يتم التعامل معها لتفسير 
 :البيانات على النحو اآلتي

 .2.33 -1.00الفقرة بين / منخفض إذا كان متوسط المجال .1
 .3.66 -2.33الفقرة أكبر من / متوسط إذا كان متوسط المجال .2
 .5.00 -3.66 الفقرة أكبر من/ مرتفع إذا كان متوسط المجال .3

 :صدق أداة الدراسة وثباتها
 (Logical Validity)تم استخراج داللة الصدق المنطقي 

 5 محكمًا من المختصين، منهم 20ألداة الدراسة، بعرضها على 
 4 في مجال علم النفس، و5محكمين في مجال اإلدارة التربوية، و

 من اإلداريين، 3في مجال علم االجتماع في الجامعات األردنية، و
 من المعلمين في المدارس الثانوية في األردن، للتحقق من مدى 4و

إلبداء مالحظاتهم وآرائهم عن فقراتها صدق محتوى فقراتها، و
وبعد تفريغ آراء . وانسجامها مع مجاالت األداة، وموضوع الدراسة

المحكمين على استبانة التحكيم، تم أخذ الفقرة التي حصلت على 
فأعلى، وبناًء على % 80نى، أي بنسبة  محكمًا كحد أد16إجماع 

مالحظات المحكمين تم تعديل صياغة بعض الفقرات من حيث البناء 
 . واللغة، ولم يتم حذف أي من فقراتها أو إضافة أي فقرات جديدة

 30 تم توزيعها على عينة مكونة من ،وللتأكد من ثبات األداة
ينة الدراسة، وقد  وتم استثناؤهم من ع، معلمًا وإداريًا30 و،طالبًا

 لضمان إجابته في المرة الثانية ،ُأعطي رقم سري لكل مستجيب منهم
وطبقت األداة مرة ثانية على العينة نفسها بعد مرور . على األداة

، )test-re test(أسبوعين، وفقًا لطريقة االختبار وإعادة االختبار 
بلغ  ف(Pearson Correlation)وتم حساب معامل االرتباط بيرسون 

، كما تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي 0.86
 فبلغت قيمة الثبات (Cronbach’s Alpha)باستخدام كرونباخ ألفا 

 يوضح قيم معامالت الثبات لكل مجال من 2والجدول . 0.88
 . مجاالت الدراسة ولألداة

 قيم معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة بطريقتي :)2(الجدول 
 )االتساق الداخلي(رسون وكرونباخ ألفا بي

 المجال الرقم
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

 كرونباخ ألفا
االتساق (

 )الداخلي

1 
ــهم      ــة أنفسـ ــى الطلبـ ــود إلـ ــباب تعـ أسـ

ــرهم  اجتماعيــــــــة، نفســــــــية،  (وأســــــ
 .)اقتصادية، إلخ

0.82 0.83 

2 
السياسـة  (أسباب مدرسية تعود إلـى      

ــا،    ــة، وإداراتهـــــ ــة للمدرســـــ التربويـــــ
 )ومعلميها

0.84 0.80 

 0.89 0.86 )سياسية، وإعالمية(أسباب خارجية  3
 0.88 0.86 الكلي لألداة 

 
 :إجراءات الدراسة

بعد أن تم اإلطالع على سجالت اإلرشاد الجمعي في عدد من 
مدارس المملكة، ومالحظة نماذج الحاالت المسجلة لدى المرشدين 

لوك العنف، وبعد التربويين من ممارسة الطلبة ألشكال متعددة من س
أن تم االتفاق على السرية التامة في التحفظ على األسماء الشخصية 

 والمعلمين، واإلداريين، والمدرسة، وأن تكون هذه ،لكل من الطلبة
المعلومات لغايات البحث العلمي فقط، تم تجهيز مجموعة من 

 طالبًا من الطلبة مرتكبي العنف، الذين وردت 20األسئلة لمقابلة 
 من المرشدين 10 معلمًا، و20ماؤهم في سجالت اإلرشاد، وأس

 من مديري المدرس، لتعّرف أسباب ممارسة الطلبة 10التربويين، و
لسلوك العنف، وقد تمت المقابالت في األسبوع الثالث من الفصل 

 يومًا 30م، واستغرقت 2007/2008الدراسي األول للعام الدراسي 
 المتفرغين بعد تم تدريبهم بمساعدة خمسة أشخاص من الزمالء

على كيفية المقابلة، وتسجيل اإلجابة مباشرة، كما وردت من 
 20الشخص المقابل، وقد كانت مدة المقابلة لكل واحد منهم 

أسباب : دقيقة، وبذلك تم تحديد أسباب العنف في ثالثة أقسام هي
للسياسات (، أسباب مدرسية تعود)للطلبة وأسرهم( نفسية تعود

، )سياسية وإعالمية( ، أسباب خارجية)ة واإلدارة والمعلمينالتربوي
. وقد تم بناء األداة وتطويرها بناء على ما ورد من إجاباتهم جميعًا

بعد أن و.  فقرة موزعة على المجاالت الثالثة61وتكونت األداة من
تم الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم على إجراء الدراسة 

ة، تم حصر مجتمع الدراسة وعينتها، وتحديدها في مدارس المملك
وفقًا لإلجراءات المذكورة في مجتمع الدراسة وعينتها، وبعد إجراء 

تم . عمليات الصدق والثبات لألداة بالطرق المتعارف عليها علميًا
توزيع األداة في الشهر األول من الفصل الثاني من العام الدراسي 

 الزمالء المتفرغين ، بمساعدة مجموعة من)2007/2008(
وعددهم خمسة أشخاص، وبعض المعلمين العاملين في المدارس 
عينة الدراسة وعددهم خمسة معلمين، اللذين تم تدريبهم على 
كيفية العمل، لتوزيع األداة، وتوضيح الغرض منها، وكيفية تعبئتها، 
واالنتظار في المدرسة لحين االنتهاء من تعبئتها من قبل أفراد العينة 
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وبعد جمع االستبانات تم ترميز اإلجابات لكل استبانة، . وجمعها
وتفريغ البيانات وإدخالها إلى جهازالحاسوب، واستخدام رزمة 

 إلجراء التحاليل اإلحصائية الالزمة (SPSS)التحليل اإلحصائي 
 .لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 :نتائج الدراسة
 :افيما يأتي عرض لنتائج الدراسة وفقًا ألسئلته

ما درجة وجود األسباب المؤدية : اإلجابة عن السؤال األول
بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمارسة 
سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين من وجهة 

 نظر كل من الطلبة والمعلمين واإلداريين؟
حسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات ال

 أفراد عينة الدراسة  استجاباتلدرجاتواالنحرافات المعيارية 
على كل مجال من مجاالت مقياس ) الطلبة والمعلمين واإلداريين(

، وعلى كل فقرة من فقراته، وقد أسباب مارسة الطلبة لسلوك العنف
أظهرت النتائج وجود األسباب التي تدفع الطلبة لمارسة سلوك 

 توضح 7، و6، و5، و4، و3والجداول . العنف بدرجة متوسطة
 .  ذلك
 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات:)3(جدول ال
 مقياس أسباب مارسة  مجاالت أفراد عينة الدراسة علىاستجابات

 الطلبة لسلوك العنف مرتبة تنازليًا 
رقم 
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.96 3.30 ارجيةأسباب خ 3

 0.90 3.21 أسباب مدرسية 2

 0.90 3.11 أسباب تعود للطلبة وأسرهم 1

 0.77 3.20 الكلي 

 وجود األسباب المدرسية والخارجية )3(يتضح من الجدول 
واألسرية التي تدفع بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضد المعلمين 

توسط الحسابي واإلداريين في المدارس الحكومية الذكور؛ إذ بلغ الم
 أن 3كما يبين الجدول .  وهي درجة متوسطة3.20الكلي للمقياس 

جاءت في المرتبة األولى ) السياسية واالعالمية(األسباب الخارجية
السياسات ( وتليها األسباب المدرسية ،3.30بمتوسط حسابي 

، ومن ثـَّم 3.21بمتوسط حسابي ) التربوية واالدارية والمعلمين
ويبين . 3.11تعود للطلبة وأسرهم بمتوسط حسابي األسباب التي 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 4الجدول 
استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت المقياس الثالثة من 

 .وجهة نظر كل من اإلداريين والمعلمين والطلبة
 
 مقياس أسباب مارسة الطلبة  مجاالت أفراد عينة الدراسة على استجاباتة لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: )4(جدول ال

 .لسلوك العنف
 الطلبة المعلمون اإلداريون المجال

المتوسط  
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.94 3.01 0.76 3.28 0.59 3.44 أسباب تعود للطلبة وأسرهم
 0.94 3.27 0.92 3.36 0.71 3.30 أسباب خارجية
 0.94 3.24 0.81 3.13 0.67 3.14 أسباب مدرسية

 0.83 3.17 0.66 3.26 0.51 3.29 الكلي
 جميعها في المستوى المتوسط*
 

 جاءت في أن عينة الدراسة من اإلداريين 4يبين الجدول 
 .متوسطة وهي درجة 3.29حسابي وبمتوسط المرتبة األولى، 

بمتوسط في المرتبة الثانية، تليها عينة الدراسة من المعلمين و
في المرتبة   وتليها عينة الطلبةمتوسطة، وهي درجة 3.26حسابي 
 وهذا يدل ، وهي درجة متوسطة3.17بمتوسط حسابي الثالثة، 

 على أنهم جميعًا يقرون بوجود األسباب الدافعة بالطلبة لمارسة
أشكال سلوك العنف الطالبي ضد المعلمين واإلداريين في المدارس 

 المتوسطات الحسابية 7، و6، و5وتبين الجداول . الحكومية
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل مجال 

أسباب تعود للطلبة وأسرهم، وأسباب (من مجاالت المقياس الثالثة 
، وعلى كل فقرة من فقراته للكشف عن )ةمدرسية، وأسباب خارجي
على الفقرات ) اإلداريين، المعلمين، الطلبة(تقديرات الفئات الثالث 

 .في المجال الواحد
 

 
 
 

 
 

 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 148

 أسباب تعود للطلبة وأسرهم : المجال األول
أسباب تعود للطلبة (لى المجال األول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة ع: )5(الجدول 
 )وأسرهم

 الفقرة الرقم الطلبة المعلمون اإلداريون
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.99 3.63 1.17 3.52 1.41 3.11 .الفشل الدراسي للطالب 1
 1.02 3.46 1.19 3.10 1.38 2.98 .تأديبي للطالب وشعور الطالب بالغربةالنقل ال 2
 0.97 3.47 1.09 3.30 1.34 3.12 .االضطرابات النفسية والعاطفية لدى الطلبة 3
 0.84 3.68 1.06 3.21 1.31 2.98 .وسيلة لتفريغ الكبت واإلحباط 4
 0.97 3.28 1.07 3.07 1.39 3.15 .للدفاع عن النفس وتحصيل الحقوق 5
 0.96 3.43 1.15 3.24 1.38 3.21 .وسيلة إلثبات الذات والكيان الشخصي 6
 0.84 3.68 1.12 3.45 1.42 3.26 .وسيلة للتظاهر أمام الزمالء وإظهار القوة 7
 0.70 3.61 1.15 3.34 1.36 2.96 .تقليدًا لسلوكات اآلخرين 8
 0.89 3.69 1.09 3.54 1.44 3.08 .ضعف الوازع الديني لدى الطالب 9

 0.84 3.60 1.17 3.41 1.42 3.05 .حب الطالب للسيطرة والتسلط 10
 0.97 3.38 1.12 3.27 1.39 2.95 . عدم القدرة على تكوين العالقات االجتماعية 11
 0.92 3.37 1.15 3.32 1.33 2.94 .الحرمان االجتماعي والقهر النفسي 12
 0.98 3.47 1.13 3.29 1.33 2.81 . الفاتعدم االستقرار األسري وكثرة الخ 13
 0.99 3.50 1.15 3.20 1.34 2.79 .غياب أحد الوالدين لفترة طويلة عن المنزل 14
 0.89 3.42 1.15 2.85 1.34 2.85 .يعيش الطالب بصراع نفسي ال شعوري 15
 1.01 3.44 1.19 3.16 1.35 2.97 . تدني مستوى الدخل االقتصادي لألسرة 16
 1.10 3.26 1.15 3.20 1.39 2.97 .وف السكن السيئةظر 17
 0.93 3.57 1.25 3.43 1.42 3.04 ضعف دور األسرة في تنشئة األبناء ومراقبتهم  18
 1.02 3.52 1.11 3.40 1.41 2.98 .ضعف المستوى الثقافي والتعليمي للوالدين 19
 1.05 3.32 1.09 3.25 1.36 3.10 .المغامرةقيامه بسلوك مخالف حبًا في  20
 0.95 3.34 1.13 3.18 1.43 2.99 .قيامه بسلوك مخالف كوسيلة للتميز بين األقران 21
 0.98 3.28 1.09 3.17 1.34 2.91 .ريدي على ما يقوم بسلوك ممنوع ليحصل 22
 1.04 3.17 1.09 3.16 1.35 2.92 . اآلخرينغضبيقوم بسلوك ممنوع ليثير  23

 0.94 3.01 0.76 3.28 0.59 3.40 الكلي للمجال 
 .جميعها في المستوى المتوسط، ما عدا ثالث فقرات لفئة الطلبة جاءت في المستوى المرتفع*
 

 أن المتوسط الحسابي الكلي للمجال جاء في 5يبين الجدول 
الطلبة والمعلمين ( ى المتوسط ولفئات الدراسة الثالثالمستو

 فإن الفقرات الثالث وعند التمعن في فقرات المقياس). واإلداريين
وسيلة (التي جاءت بأعلى المارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 

للتظاهر أمام الزمالء وإظهار القوة، وسيلة الثبات الذات والكيان 
الشخصي، للدفاع عن النفس وتحصيل الحقوق، بمتوسطات حسابية 

وجميعها في المستوى ) 3.15، 3.21، 3.26جاءت على التوالي 
ضعف الوازع الديني لدى ( ومن وجهة نظر المعلمين هي .المتوسط

الطالب، الفشل الدراسي للطالب، وسيلة للتظاهر أمام الزمالء 
، 3.52، 3.54وإظهار القوة، بمتوسطات حسابية على التوالي 

ومن جهة نظر الطلبة . وجميعها في المستوى المتوسط) 3.45
ر أمام الزمالء ضعف الوازع الديني لدى الطلبة، وسيلة للتظاه(

وإظهار القوة، الفشل الدراسي للطالب، بمتوسطات حسابية على 

فقرتان في المستوى المرتفع والباقي ) 3.63، 3.68، 3.69التوالي 
 أن الفقرات التي جاءت 5كما يبين الجدول . في المستوى المتوسط

يعيش الطالب بصراع (بأدنى المارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 
 شعوري، عدم االستقرار األسري وكثرة الخالفات، غياب نفسي ال

أحد الوالدين لفترة طويلة عن المنزل، وبمتوسطات حسابية على 
. وجميعها في المستوى المتوسط) 2.79، 2.81، 2.85التوالي 

ظروف السكن السيئة، النقل التأديبي (ومن وجهة نظر المعلمين 
 النفس وتحصيل الحقوق، للطالب وشعور الطالب بالغربة، للدفاع عن

وجميعها ) 3.07، 3.10، 3.16بمتوسطات حسابية على التوالي 
للدفاع عن النفس (ومن وجهة نظر الطلبة . في المستوى المتوسط

ظروف السكن السيئة، يقوم بسلوك ممنوع لُيثير . وتحصيل الحقوق
، 3.26، 3.28 اآلخرين، وبمتوسطات حسابية على التوالي غضب
 .ها في المستوى المتوسطوجميع) 3.17
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 أسباب مدرسية: المجال الثاني
سباب أ(المقياس للمجال الثاني   أفراد عينة الدراسة على فقرات استجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات: )6(جدول ال

 ) مدرسية
 الفقرة الرقم الطلبة المعلمون اإلداريون

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف *

حرا
الن

ا
ري

عيا
الم

ط  
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  *

حرا
الن

ا
ري

عيا
الم

ط  
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
* 

اف
حر

الن
ا

ري
عيا

الم

 1.33 3.12 1.27 3.11 0.98 3.14 .نقص كفاءة اإلدارة المدرسية في التعامل مع مشكالت الطلبة وحلها 1
نقص كفاءة اإلدارة المدرسية في إيجاد التجانس بين الثقافات المختلفة في  2

 1.40 3.17 1.18 3.04 0.95 3.10 .المدرسة

 1.40 3.19 1.21 3.08 0.93 3.00 .عدم قدرة اإلدارة المدرسية على غرس القيم االجتماعية اإليجابية بين الطلبة 3
 1.40 3.20 1.18 1.10 1.11 3.24 .نقص كفاءة اإلرشاد األكاديمي والنفسي واالجتماعي 4
 1.38 3.33 1.24 3.61 1.11 3.24 .اكتظاظ الطلبة في الفصول الدراسية 5
 1.45 3.32 1.25 3.57 1.14 3.48 .زيادة عدد الحصص األسبوعية للمعلم 6
 1.37 3.19 1.13 3.29 1.10 3.12 .فتور العالقة التي تربط الطالب بالمعلم 7
 1.42 3.23 1.17 3.38 1.01 3.00 . دور المعلم التقليدي كآلة تصب المعلومات في أذهان الطلبة 8
 1.42 3.34 1.20 3.29 1.11 3.12 .تنفيذ المعلم العقاب مباشرة بعد قيام الطالب بسلوك غير سليم 9

 1.43 3.31 1.33 3.47 1.14 3.54 .ضعف هيبة المعلم نتيجة القوانين والتشريعات التربوية 10
 1.42 3.06 1.22 3.04 1.15 3.19 . التغيير المستمر لمديري المدارس 11
 1.40 3.11 1.23 3.07 1.21 2.26 .ت المستمرة للمعلمينالتنقال 12
 1.35 3.15 1.25 2.98 1.03 3.00 .ثقافة القمع للطلبة داخل الفصول الدراسية 13
 1.39 3.17 1.18 2.95 1.10 3.20 .شعور الطالب بالرفض والنبذ من قبل المعلم في المدرسة 14
 1.42 3.30 1.24 2.98 1.02 3.11 .عدم احترام شخصية الطالب 15
 1.44 3.28 1.19 3.00 0.98 3.00 .تعرض الطالب لمواقف تسبب له التوتر واالنفعال من المعلم 16
 1.44 3.32 1.18 3.20 1.10 3.37 .رد فعل لعنف مرتكب ضده بطريقة أو بأخرى 17
 1.34 3.19 1.18 3.03 0.95 3.13 .ضعف المستوى األكاديمي للمعلم 18
 1.53 3.11 1.11 2.90 1.06 3.00 .التعامل وتوجيه األسئلة للطالب باستمرارالتشديد في  19
 1.35 3.28 1.16 3.11 1.04 3.11 .عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 20
 1.40 3.27 1.21 3.06 1.13 3.00 .عدم وجود العدالة في التعامل مع الطلبة للتأثر بالواسطة 21
 1.36 3.21 1.19 3.02 1.07 3.00 .ي حل المشكالت األكاديميةاإلجراءات الروتينية ف 22
 1.39 3.41 1.25 3.00 1.04 3.10 .عدم االستماع لشكاوى الطلبة 23
 1.38 3.26 1.24 3.22 1.03 3.00 .عدم وجود برامج تدريبية إلدارة الصراع 24
 1.39 3.30 1.19 3.11 1.10 3.17 .عدم إشراك الطلبة في األنشطة المنهجية والالمنهجية 25
 1.11 3.41 1.21 3.09 1.11 3.12 . عدم توافق األنشطة المدرسية ورغبات الطلبة واحتياجاتهم 26
 0.94 3.24 0.81 3.13 0.67 3.14 الكلي للمجال 
 جميعها في المستوى المتوسط*

 
 أن المتوسط الحسابي الكلي للمجال جاء في 6يبين الجدول 

الطلبة والمعلمون (ات الدراسة الثالث المستوى المتوسط، ولفئ
وعند التمعن في فقرات المقياس فإن الفقرات الثالث ) واإلداريون

ضعف (التي جاءت بأعلى المارسات من وجهة نظر االداريين هي 
هيبة المعلم نتيجة القوانين والتشريعات التربوية، زيادة عدد 

طريقة أو الحصص األسبوعية للمعلم، رد فعل لعنف مرتكب ضده ب

، 3.48، 3.52بأخرى، وبمتوسطات حسابية جاءت على التوالي 
اكتظاظ الطلبة في الفصول (ومن وجهة نظر المعلمين ). 3.37

الدراسية، زيادة عدد الحصص األسبوعية للمعلم، ضعف هيبة 
المعلم نتيجة القوانين والتشريعات التربوية، وبمتوسطات حسابية 

عدم (ومن وجهة نظر الطلبة ). 3.47، 3.57، 3.61على التوالي 
توافق األنشطة المدرسية ورغبات الطلبة واحتياجاتهم، عدم 
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االستماع لشكاوى الطلبة، التشديد في التعامل وتوجيه األسئلة 
، 3.41، 3.41للطالب باستمرار، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

 أن الفقرات التي جاءت بأدنى 6كما يبين الجدول ). 3.34
عدم قدرة اإلدارة المدرسية ( سات من وجهة نظر االداريين هيالمار

على غرس القيم االجتماعية اإليجابية بين الطلبة، عدم وجود العدالة 
في التعامل مع الطلبة للتأثر بالواسطة، تعرض الطالب لمواقف 
تسبب له التوتر واالنفعال من المعلم، وبمتوسطات حسابية على 

شعور (ومن وجهة نظر المعلمين ). 3.00، 3.00، 3.00التوالي 

الطالب بالرفض والنبذ من قبل المعلم في المدرسة، عدم وجود 
العدالة في التعامل مع الطلبة للتأثر بالواسطة، التشديد في التعامل 
وتوجيه األسئلة للطالب باستمرار، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

لتنقالت المستمرة ا(ومن وجهة نظر الطلبة ). 2.90، 2.95، 3.41
للمعلمين، التشديد في التعامل وتوجيه األسئلة للطالب باستمرار، 
التغيير المستمر لمديري المدارس، وبمتوسطات حسابية على 

 .)3.06، 3.11، 3.11التوالي 

 
 أسباب خارجية: الثالثالمجال 

أسباب (المقياس للمجال الثالث  أفراد عينة الدراسة على فقرات استجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات:)7(جدول ال
 )خارجية

 الطلبة المعلمون اإلداريون الفقرة الرقم
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 1.46 3.11 1.28 3.31 0.92 3.58 .دور وسائل اإلعالم في إضعاف دور المعلم 1
 1.38 3.21 1.25 3.34 1.02 3.62 . دور وسائل اإلعالم في بث أفالم العنف والرعب والمجازر المدمرة 2
 1.39 3.28 1.23 3.45 1.02 3.62 .وجود فراغ فكري وسياسي لدى الطلبة 3
 1.37 3.47 1.22 3.47 1.00 3.39 .تأثير البطالة على الطلبة والخوف من المستقبل 4
 1.37 3.44 1.17 3.52 0.97 3.38 .تأثير الفقر وارتفاع مستوى المعيشة 5
 1.43 3.29 1.24 3.31 1.08 3.27 .عدم االستقرار السياسي واالقتصادي محليًا وعربيًا 6
 1.21 3.31 1.21 3.31 1.01 3.11 .عدم وجود برامج لتوعية الطلبة 7
 1.34 3.19 1.22 3.18 1.01 2.99 .التباين الفكري والثقافي 8
 1.46 3.17 1.15 3.31 1.05 3.20 .نقص النشرات اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم 9

 1.35 3.30 1.17 3.25 1.05 3.20 ضعف دور البرامج اإلرشادية المقدمة في اإلذاعة المدرسية 10
 1.30 3.20 1.29 3.44 1.14 3.36 .إهمال الصحف للمشكالت التربوية وعدم متابعتها 11

 0.945 3.27 0.925 3.36 0.713 3.30 الكلي للمجال 
 جميعها في المستوى المتوسط*
 

 أن المتوسط الحسابي الكلي للمجال جاء في 7يبين الجدول 
الطلبة والمعلمين (المستوى المتوسط ولفئات الدراسة الثالث 

فإن الفقرات الثالث وعند التمعن في فقرات المقياس، ). واإلداريين
دور (التي جاءت بأعلى المارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 

وسائل اإلعالم في بث أفالم العنف والرعب والمجازر المدمرة، دور 
وسائل اإلعالم في إضعاف دور المعلم، وجود فراغ فكري وسياسي 

، 3.58، 3.62لدى الطلبة، وبمتوسطات حسابية على التوالي 
تأثير الفقر وارتفاع مستوى (وجهة نظر المعلمين ومن ). 3.40

المعيشة، تأثير البطالة على الطلبة والخوف من المستقبل، وجود 
فراغ فكري وسياسي لدى الطلبة، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

تأثير البطالة على (ومن وجهة نظر الطلبة ). 3.45، 3.47، 3.52
قر وارتفاع مستوى المعيشة، الطلبة والخوف من المستقبل، تأثير الف

عدم وجود برامج لتوعية الطلبة، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

 أن الفقرات التي جاءت 7ويبين الجدول ). 3.31، 3.44، 3.47
نقص النشرات (بأدنى الممارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 

اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم، عدم وجود برامج 
ة الطلبة، التباين الفكري والثقافي، وبمتوسطات حسابية على لتوعي

نقص (ومن وجهة نظر المعلمين ). 2.99، 3.11، 3.20التوالي 
النشرات اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم، ضعف دور 
البرامج اإلرشادية المقدمة في اإلذاعة المدرسية، التباين الفكري 

). 3.18، 3.25، 3.31 على التوالي والثقافي، وبمتوسطات حسابية
التباين الفكري والثقافي، نقص النشرات (ومن وجهة نظر الطلبة 

اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم، دور وسائل اإلعالم في 
، 3.19إضعاف دور المعلم، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

3.17 ،3.11.( 
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وق هناك فروق دالة ال توجد فر: اإلجابة عن السؤال الثاني
إحصائيًا على درجة وجود األسباب المؤدية بالطلبة الذكور في 
المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمارسة سلوك العنف الطالبي 

 .تعزى لطبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية
لفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين و
ن المتوسطات لفحص دالالت الفروق بي) MANOVA(المتعدد

الحسابية الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس أسباب 
سلوك العنف الطالبي ضد المعلمين واالداريين في المدارس الثانوية 

 .، توضح ذلك10، و9، و8والجداول . الحكومية الذكور
 نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة ):8(جدول ال

مقياس أسباب مارسة الطلبة لسلوك العنف الطالبي الدراسة على 
 وفقًا لمتغيري طبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية

قيمة  االختبار المتغير
 االختبار

درجات 
 الحرية

مستوى  )F(قيمة
 *الداللة

 0.000 *10.03 6 0.938 ولكس طبيعة المهنة
المنطقة 
 الجغرافية

 0.269 1.27 6 0.992 ولكس

 )α ≥ 0.05(توى داللةداًال عند مس* 
 

 وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 8يبين الجدول 
α ≥ 0.05 في درجة مارسة الطلبة لسلوك العنف، تـُعزى لمتغير 

عند مستوى داللة * 10.03طبيعة المهنة؛ إذ بلغت قيمة ف، 
، في حين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 0.000

وللكشف في أي المتغيرات التابعة كان . جغرافيةلمتغير المنطقة ال
، 9والجدوالن ) F(ختباراهناك أثر وفقًا لطبيعة المهنة، تم استخدام 

 : يوضحان ذلك10و
في درجة مارسة الطلبة لسلوك ) F( نتائج إختبار:)9(جدول ال

 العنف الطالبي وفقًا لمتغير طبيعة المهنة
مجموع  المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

وسط مت
 المربعات

مستوى )F(قيمة
*الداللة

0.000 *15.37 11.74 2 32.48 اإلداريون

0.309 1.18 0.95 2 1.89 المعلمون

0.292 1.23 1.12 2 2.24 الطلبة
 )α ≥ 0.05(داًال عند مستوى داللة* 

 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9ن الجدول ييب
لطلبة لسلوك العنف تعزى في درجة مارسة ا α ≥ 0.05داللة 

عند مستوى داللة * 15.37لمتغير طبيعة المهنة؛ إذ بلغت قيمة ف 
، وللكشف عن مصدر الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 0.000

 : يوضح ذلك10للمقارنات البعدية، والجدول 
 
 
 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية :)10(الجدول 

درجة مارسة الطلبة 
 نفلسلوك الع

مستوى  طلبة إداريون معلمون
 الداللة

  3.01 3.44 3.28 المتوسط الحسابي

 0.001 *0.27 0.17  3.28 معلمون

 0.000 *0.45   3.44 إداريون

     3.01 طلبة
 )α ≥ 0.05(داًال عند مستوى داللة *

 وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 10 يبين الجدول 
، ولصالح المعلمين ذوي متوسط استجابات المعلمين والطلبة

 عند مستوى *0.27؛ إذ بلغت فروق المتوسطات 3.28حسابي 
، وبين اإلداريين والطلبة ولصالح اإلداريين ذوي 0.001داللة

 عند *0.45؛ إذ بلغت فروق المتوسطات 3.44متوسط حسابي 
 .0.000مستوى داللة 

 
 مناقشة النتائج 

 وتفسيرها وفقًا فيما يلي عرض لمناقشة نتائج الدراسة
 :ألسئلتها

ما درجة وجود األسباب : مناقشة نتائج السؤال األول
المؤدية بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن 
لمارسة سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين من 

 وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين واإلداريين؟
وجود األسباب المؤدية سة، أن درجة أظهرت نتائج الدرا

بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمارسة 
بشكل عام كانت سلوك العنف الموجه ضد المعلمين واإلداريين، 

وهذا يدل على أن هناك مجموعة من األسباب مجتمعة . متوسطة
ن في تؤدي بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضد المعلمين واإلداريي

المدارس الحكومية األردنية الذكور، وقد تكون الجهود المبذولة من 
قبل وزارة التربية والتعليم األردنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، 
لم تصل إلى المستوى المطلوب، والمأمول، وما زالت ظاهرة العنف 
الطالبي تشكل خطرًا واضحًا يهدد أركان العملية التعليمية التعلمية، 

تؤثر سليًا بشكل أو بآخر على سير النظام التعليمي، وعلى و
مخرجات التعليم في األردن، والدليل على ذلك زيادة عدد وقوعات 
العنف في المدارس، وتحولها الموجه والمالحظ ضد المعلمين 

 .  واإلداريين
 درجة وجود األسباب المؤدية بطلبة ويرى الباحث أن

ذكور في األردن لمارسة سلوك العنف المدارس الثانوية الحكومية ال
نتيجة منطقية ومتفقة مع ما ورد في قد تبدو  بدرجة متوسطة،

األدب النظري، وأن من أسباب مارسة الطلبة لسلوك العنف في 
المدارس، وجود مجموعة العوامل االقتصادية والسياسية 

وكذلك تبدو متفقة ومنسجمة مع ). 2003أبو زنيد، ( واالجتماعية
الحياة في األردن؛ إذ يواجه الجميع شتى الصعوبات للوصول واقع 

إلى البيئة اآلمنة والحياة المستقرة، وتأمين متطلبات ذلك، وهو ناتج 
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عن سوء األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية عالميًا، 
وانعكاس ذلك على الوضع في األردن، وما سببته موجة الغالء 

 نفسية لمعظم األسر في كيفية تأمين وارتفاع األسعار من معاناة
الحياة الكريمة ألبنائهم، وهذا بدوره أثـّر على األوضاع االجتماعية، 
وازدادت مستويات الفقر والبطالة، وكثرت مارسات العنف داخل 

وما تشهده الجامعات . المجتمع، وداخل األسر، وبين فئات الشباب
ور هذه الظاهرة األردنية الحكومية والخاصة خير دليل على تط

وانتشارها، وهي بدورها تنتقل إلى المدرسة، لوجود الطلبة واألباء 
والمعلمين واإلداريين وجميع العاملين في المدرسة، في قلق وكبت 
مستمر ناتج عن التفكير والخوف الدائم من المستقبل الخفي، ومن 

ور عدم التمكن من تلبية المتطلبات المادية والمعنوية ومجاراة التط
وهذه الضغوطات ال بد أن تظهر في . التكنولوجي، لهم وألسرهم

سلوكاتهم ومارساتهم اليومية سواء في المدرسة أو في البيت، أو 
في الحياة العامة، وعلى شكل من أشكال سلوك العنف في العالقات 
المتبادلة والتفاعل اليومي بين األطراف، وخاصة ما يجري من 

ن الطلبة والمعلمين واإلداريين، وأثناء تفاعالت داخل المدرسة بي
وبذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج . تأدية واجباتهم اليومية

؛ الزيود والحباشنة، 2004؛ زيدان، 1999الجندي، ( دراسة كل من
2006.( 

وفيما يتعلق بالترتيب التنازلي لدرجة وجود األسباب المؤدية 
د المعلمين واإلداريين، فإنه بالطلبة لمارسة سلوك العنف الموجه ض

بالدرجة ) السياسية واإلعالمية( يدل على وجود األسباب الخارجية
السياسات التربوية واالدارية ( األولى، وتليها األسباب المدرسية

، وثم األسباب التي تعود للطلبة وأسرهم، وجميعها )والمعلمين
   .جاءت في المستوى المتوسط

 الوصول إلى مثل هذه النتيجة من ويرى الباحث أن السبب في
حيث الترتيب، قد تبدو نتيجة منطقية ومتفقة مع  ما ورد في األدب 
النظري وما يشير إليه واقع الحياة أيضًا؛ إذ إن وسائل اإلعالم لها 
تأثير في جنوح األحداث، بما تبث من البرامج والمسلسالت 

ض للجميع ذات واألفالم، سواء منها المخصص لألطفال، أو التي تعر
تأثير مباشر في السلوك االجتماعي للحدث؛ إذ تستثير خياله، 
وتدفعه في بعض األحيان إلى تقمص الشخصيات التي يشاهدها، ال 
سيما ما اتصل منها بالمغامرات والحركة والعنف، وقد تتحول به 

كذلك فإن إظهار بعض المجرمين . إلى مارسة فعلية ألشكال العنف
القانون في األعمال الدرامية على أنهم أشخاص والخارجين على 

يتمتعون بالثروة والقوة والقدرات غير العادية، يجعل األحداث في 
كثير من األحيان يتخذون هؤالء األشخاص مثالًً أعلى، ثم يبدؤون 
في تقليدهم، والنتيجة تكون غير مرضية في كل األحوال، فهم إن 

 وخارجين على القانون، نجحوا في هذا التقليد أصبحوا جانحين
 واألسباب الخارجية المتمثلة في. وإن فشلوا أصابهم اإلحباط

الظروف السياسية االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها الطلبة 
وأسرهم، وظروف الحرمان االجتماعي والقهر النفسي واإلحباط، كل 
هذه العوامل تجعل الطلبة عرضة الضطرابات ذاتية، وتجعلهم غير 

افقين شخصيًا واجتماعيًا ونفسيًا مع محيطهم الخارجي، فتعزز متو

لديهم عوامل التوتر، وتكثر في شخصياتهم ردود الفعل غير 
العقالنية، ويكون رد فعلهم عنيفًا في حالة تعرضهم لالستفزاز أو 

وبذلك تختلف نتائج هذه . اإلهانة أو االحتقار من أي شخص كان
، التي رتبت نتائجها حسب )2004ن، زيدا( الدراسة مع نتائج دراسة

أسباب مدرسية، وتليها أسباب أسرية، وتليها : درجة توافرها كاآلتي
وسائل اإلعالم، وقد يعود االختالف في النتائج إلى الفترة الزمنية 

، وما طرأ 2008وهذه الدراسة ) 2004زيدان، (بين إجراء دراسة 
ر الفضائيات من تغييرات جذرية على وسائل اإلعالم، وانتشا

واإلنترنت، ودخول العولمة، واالنفتاح على الغرب والتأثر بالثقافات 
 . األخرى

ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن تأتي األسباب المدرسية في 
الدرجة الثانية، إذ إن مسؤولية النظام التربوي بمؤسساته المختلفة 

قة سوية احتواء الطلبة وتعليمهم وتثقيفهم، وتعديل سلوكاتهم بطري
سليمة، ولكن يبدو أن المعلمين واإلداريين ما زالوا يمارسون أنواع 
العقاب المختلفة ضد الطلبة، ويستفزونهم، وال يراعون الفروق 
الفردية بينهم في التعامل، وما زال المعلمون غير متمكنين من إدارة 
صفوفهم بطريقة تعاونية تشاركية مع الطلبة للعمل ضمن فريق 

وال يزال ). 2006زيدان، (ا ما أشارت إليه دراسة واحد، وهذ
اإلداريون غير قادرين على تطبيق األنظمة والتعليمات الرادعة 

 اللمرتكبي المارسات الخاطئة، بل ما زالوا يتسترون على معظمها، و
يزال هناك تقصير واضح في الظروف واإلمكانات المدرسية ألن 

المعلمين أسباب الراحة تكون بيئة آمنة وصحية، توفر للطلبة و
للتخفيف من معاناتهم األسرية والمجتمعية، بحيث تسود بينهم 
العالقات الودية، واالحترام المتبادل، والعمل ضمن فريق متعاون 

كما ال يزال . لتحقيق األهداف التربوية التي جمعتهم في هذا المكان
في هناك تقصير واضح في المناهج المدرسية والسياسات التربوية 

وتقصير واضح في إعداد المعلم . نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف
وما زال كل من المعلم واإلداري . وتأهليه وتنميته تربويًا وأكاديميًا

يتخّلى عن الصالحيات التي تمكنه من اتخاذ القرار أو اإلجراء 
المناسب مباشرة للتغلب على الصعوبات وحل المشكالت التي 

ية النظام التربوي األردني، والبيروقراطية تعترضه، نتيجة مركز
الواضحة في التعليمات، والعالقة العلمية التي أصبحت غاياتها 

 كما أن توفر األسباب الخارجية. تجارية مع عدم تقدير العلم وأهله
في المجتمع األردني، ) من ضغوطات سياسية وإقتصادية واجتماعية(

ليمية، وعلى جميع عناصرها، يؤثر تأثيرًا مباشرًا على البيئة التع
وبذلك . وتظهر في سلوكاتهم أثناء مارسة العالقات التبادلية بينهم

بأن تأثير األسباب ) 2004زيدان، ( اتفقت نتائجها مع نتائج دراسة
واختلفت مع نتائج دراسة . المدرسية جاء في الدرجة الثانية

)Motoko, 2001 (تسبب بأن األسباب المدرسية في الدرجة األولى 
 . مارسة الطلبة لسلوك العنف

كما يرى الباحث أن حصول األسباب النفسية التي تعود للطلبة 
وأسرهم على الدرجة الثالثة واألخيرة في الترتيب التنازلي؛ قد يعود 
إلى أن بعض األسر األردنية ال تزال غير قادرة على احتواء أبنائها 

 مواجهة صعوبات وتنشئتهم بطريقة سوية، ليكونوا قادرين على
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الحياة وتحدياتها المتعددة، وتقبل التغيير الحاصل في جميع مناحي 
الحياة، خاصة األوضاع االقتصادية والسياسية، وال يزال بعض 
األبناء يتعرضون لشتى أنواع الضغوطات، التي تجعلهم في حالة 

؛ إذ )المراهقة(توتر دائم، وال سيما في هذه المرحلة العمرية
تقلبات مزاجية ونفسية وعاطفية، يصعب التحكم بها أو يتعرضون ل

السيطرة على آثارها، وربما تظهر بالنهاية على شكل سلوك عنفي 
وهي بذلك تختلف مع . ضد الغير أو النفس إلثبات الذات وتحقيقها

بأن األسباب النفسية سبب رئيس لمارسة ) Kim, 2005(نتائج دراسة
 . الطلبة لسلوك العنف

ة للترتيب التنازلي ألسباب مارسة الطلبة لسلوك أما بالنسب
العنف من وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين واإلداريين، فسوف 

 :تتم مناقشتها وفقًا لمجاالت الدراسة الثالثة كما يأتي
 أسباب تعود للطلبة وأسرهم: المجال األول

بينت نتائج هذه الدراسة وجود تشابه أو شبه اتفاق بين فئات 
حول الفقرات التي )  الطلبة والمعلمين واإلداريين(سة الثالث الدرا

جاءت بأعلى درجات من المارسة، وحول الفقرات التي جاءت بأدنى 
وهذا يدل على أنهم جميعًا يقّرون ). 5(درجات المارسة، الجدول 

بوجود األسباب األسرية والنفسية المؤدية بالطلبة لمارسة سلوك 
ة الفقرات التي تعود على سلوك الطالب العنف في المدارس، وخاص

في التظاهر أمام الزمالء وإظهار القوة، وإثبات الذات والكيان 
الشخصي، أو الدفاع عن النفس وتحصيل الحقوق، أو الفشل 

وقد تبدو هذه النتيجة منطقية ومتفقة مع ما ورد في . الدراسي
ا  بأن جميع م)2003راغب، (األدب النظري المتعلق بالموضوع 

ذكر ُيعّد من خصائص هذه الفئة من الشباب وهذه المرحلة العمرية 
، وما يتبعها من تغيرات نفسية وفسيولوجية، ويعزو )المراهقة(

الباحث ذلك إلى طبيعة المرحلة العمرية لفئة الشباب، وما يتعرضون 
له من ضغوطات داخلية وخارجية، تتعارض مع رغباتهم وميولهم 

درتهم على التوافق والمحافظة على واستعداداتهم، وضعف ق
 .االتزان

 أسباب مدرسية: المجال الثاني
بينت نتائج هذه الدراسة وجود تشابه أو شبه اتفاق بين 

حول الفقرات التي جاءت بأعلى درجات من ) المعلمين واإلداريين(
المارسة، وحول الفقرات التي جاءت بأدنى درجات المارسة، ووجود 

وهذا يدل على )  6(رات مع الطلبة، الجدول اختالف في بعض الفق
أنهم جميعًا يقّرون بوجود األسباب المدرسية المؤدية بالطلبة 
لمارسة سلوك العنف ضد المعلمين واإلداريين، ولكن اإلداريين 
والمعلمين يعزون السبب في ذلك إلى األسباب الخارجة عن إرادتهم 

للمعلم، وزيادة أو تصرفهم، مثل زيادة عدد الحصص األسبوعية 
عدد الطلبة في الفصول الدراسية، والتشريعات التربوية التي أضعفت 

وقد تبدو هذه النتيجة مقبولة ومنطقية ومتفقة مع ما . هيبة المعلم
ورد في األدب النظري المتعلق بالموضوع، وما أشارت اليه دراسات 

؛ القضاة والعيص وخريسات والحديدي، 2003الحوامدة، (كل من 
؛ إذ يحاول اإلداريون والمعلمون التنصل من مسؤولية )2007

تنامي العنف في المدارس، والقاء اللوم على المسؤولين في وزارة 

التربية والتعليم والسياسة التربوية في نصاب المعلم، ونصاب الغرفة 
الصفية، بينما يعزو الطلبة السبب في ذلك إلى اإلداريين والمعلمين 

م الخاطئة، وتصرفاتهم االستفزازية، وتنفيذهم أنفسهم، وممارساته
 . للعقاب مباشرة، وعدم السماع لشكاوى الطلبة

ويرى الباحث بأن اإلداريين كالمعلمين يحاولون إبعاد 
المدارس وهيئاتها التدريسية واإلدارية عن أن تكون في مقدمة 
األسباب المؤدية بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضدهم، للمحافظة 

انهم، وصرف نظر المسؤولين عن نتائج ما يقدمونه من على كي
خدمات، وعدم التعرض للضغوطات والتشديدات من قبل 
المسؤولين على إدارة المؤسسات التربوية، ومديريات التربية، 

 . والقائمين على رسم السياسات التربوية في النظام التربوي
وبذلك تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل 

 ).  2006؛ والزيود والحباشنة، 2004زيدان، (نم
 أسباب خارجية: المجال الثالث

بينت نتائج هذه الدراسة وجود تشابه أو شبه اتفاق بين فئات 
حول الفقرات التي )  الطلبة والمعلمين واإلداريين(الدراسة الثالث 

جاءت بأعلى درجات من المارسة، وحول الفقرات التي جاءت بأدنى 
وهذا يدل على أنهم جميعًا يقّرون ).  7(مارسة، الجدول درجات ال

بوجود األسباب الخارجية المؤدية بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضد 
وقد تبدو هذه النتيجة منسجمة . المعلمين واإلداريين في المدارس

ومتفقة مع ما ورد في األدب النظري المتعلق بالموضوع حول تأثير 
ظروف االقتصادية والسياسية، والفقر وسائل اإلعالم، وتأثير ال

  ؛2000 ،بو زنيدأ (والبطالة والخوف من المستقبل المجهول
وبذلك يتفق معهم ). 2006؛ الزيود والحباشنة، 2003، صالح

 .الباحث بأن كل ما ذكر له تأثير مباشر على نفسية الطالب وسلوكه
ة  ال توجد فروق هناك فروق دال:مناقشة نتائج السؤال الثاني

إحصائيًا في درجة وجود األسباب المؤدية بالطلبة الذكور في 
المدارس الثانوية الحكومية في األردن، لمارسة سلوك العنف الطالبي 

 .تعزى لطبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا عند 

لوك العنف  في درجة مارسة الطلبة لسα ≥ 0.05مستوى داللة 
تبين وجود الفروق بين متوسطات ُتعزى لمتغير طبيعة المهنة؛ إذ 

استجابات المعلمين والطلبة، واإلداريين والطلبة؛ إذ يرى المعلمون 
  . واإلداريون وجود األسباب بدرجة أعلى مّما يراه الطلبة

وجود ولعل السبب الذي جعل المعلمين واإلداريين يرون 
طلبة لمارسة سلوك العنف ضدهم بدرجة أعلى األسباب المؤدية بال

مّما يراه الطلبة، يعود إلى كثرة وقوعات العنف من الطلبة على 
المعلمين، وأنهم هم الفئة المتضررة من مارسة الطلبة لسلوك العنف 

؛ 2006القضاة، (ومثال ذلك ما نشرته الصحف المحلية . ضدهم
دى وزارة التربية وغيرها من الحاالت المسجلة ل) 2008الخواجا، 

والتعليم األردنية، وقد يعود السبب في ذلك إلى التشريعات التربوية 
المختلفة التي أضعفت من هيبة المعلم عند الطلبة، مثل منع العقاب 

تنصل المعلمين واإلداريين من تحمل مسؤولية تنامي الضرب، وأو 
ظاهرة العنف الطالبي في المدرسة، والذي أشارت معظم 
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 ؛ القضاة والعيص 2006؛ الشامي، 2004زيدان، (اتالدراس
والتوجهات الحديثة في التربية أن ) 2007وخريسات والحديدي، 

المدرسة هي المسؤولة األولى عن سبب مارسة الطلبة لسلوك العنف 
داخل أسوارها، سواًء أكان ذلك بين الطلبة أنفسهم أم بينهم وبين 

 قدرتهم جميعًا على احتواء المعلمين واإلداريين، والناتج عن عدم
الطلبة، وتلبية رغباتهم وميولهم واحتياجاتهم، وتوجيههم وإرشادهم، 
وذلك لتباين أساليب التوجيه المتبعة لديهم، بين الشدة الزائدة في 
محاسبة الطلبة، أو االهمال الزائد والتسيب في المتابعة، وضعف 

 القدرة على قدرة اإلدارة المدرسية على الضبط المدرسي، وعدم
غرس القيم اإليجابية، والتجانس بين الثقافات المختلفة التي يحملها 
الطلبة، وضرب المعلمين للطلبة وتحقيرهم أمام الزمالء، والتمييز 
العلني بين الطلبة، وضعف شخصية بعض المعلمين، وعدم إلمام 
البعض اآلخر بالمادة الدراسية، وعدم اتباع طرائق التدريس 

الحديثة، وعدم رغبة البعض اآلخر بمهنة التدريس، وضعف والتقويم 
وهذا ما أشارت إليه فقرات . العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي

االستبانة الخاصة بهذا المجال، التي جاءت جميعها متوافرة ومارسة 
بدرجة متوسطة من وجهة نظر جميع أفراد عينة الدراسة، واتفقت 

؛ والزيود والحباشنة، 2004ان، زيد(بذلك مع دراسة كل من 
2006 .( 

    كما أشارت نتائج الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة 
وقد يعود السبب في . إحصائية ُتعزى لمتغير المنطقة الجغرافية

الوصول إلى مثل هذه النتيجة أن أسباب العنف متشابهة في أقاليم 
ارجية والظروف المملكة الثالثة؛ إذ يتعرض الجميع للمؤثرات الخ

االقتصادية واالجتماعية والسياسية نفسها، وما يترتب عليها من 
 .تأثيرات قد تكون سلبية أو إيجابية داخل الوطن الواحد

 
 :التوصيات

بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي 
 :باآلتي

االهتمام بما يتم تقديمه لألفراد من خالل قنوات اإلعالم  .1
 والمسموع والمقروء، والتعامل بحذر مع أجهزة اإلعالم المرئي

التي تنمو باستمرار، وتبث كل ما هو جذاب لفئة الشباب، 
وبشتى الصور، وبأطول وقت ممكن، وهذا اإلجراء االحترازي 
من العالج فرص تطبيقه ضعيفة، ولن يتم إال بتدخل مباشر 

  .من السلطات العليا في األردن
م والمناهج واالهتمام بإعداد المعلمين ضرورة تطوير التعلي .2

واإلداريين، بحيث تصبح لديهم الكفاءة والفاعلية، والمقدرة 
على التعايش مع الوضع الراهن لفئة الشباب، وتحويل الصف 
الدراسي والبيئة المدرسية إلى بيئة مريحة آمنة تشجع على 

بة العطاء واإلبداع، وحب العلم بدًال من البيئة المنفرة المسب
 .للكبت الذي يوّلد العنف

االهتمام بالناحية النفسية للطالب العدواني عن طريق المتابعة  .3
داخل الصف، وداخل المدرسة، وفي األسرة والمجتمع، 
ومعرفة ما يعاني منه من مشكالت أو اضطرابات نفسية، أو 

عادات خاطئة قد تحول بينه وبين التصرف السليم الطبيعي، 
ص من أزماته، وتصحيح مفاهيمه ومساعدته على التخل

وعاداته الخاطئة، ومحاولة إيجاد البدائل المناسبة له بالنصح 
 .واإلرشاد، بدًال من إيقاع أي شكل من أشكال العنف عليه

ضرورة زيادة التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي من  .4
خالل مجالس أولياء األمور، وعقد الندوات والحلقات الخاصة 

ل لكيفية التعايش مع الظروف المحيطة، ومحاولة بتوعية األه
التغلب على الصعوبات تواجهها األسر األردنية، بحيث ال تظهر 

 .آثار الكبت والمعاناة في سلوكات األبناء
ضرورة تفعيل اإلرشاد التربوي النفسي واالجتماعي في  .5

المدارس، وتوعية الطلبة بضرورة التعايش والتفاهم السليم مع 
التعامل الدبلوماسي مع الغير، في سبيل الوصول إلى البيئة، و

الهدف، بدًال من مارسة سلوك العنف، الذي يؤدي إلى عنف 
آخر أشد، وضرورة احترام القوانين واألنظمة واتباعها؛ ألنها 
السبيل إلى ضمان العيش الكريم، ومخالفتها تؤدي إلى 
الفوضى وضياع الحقوق، وأنه ليس كل ما يتمناه ممكن 

 .قيقه، أو يجب تحقيقه بأي طريقة كانتتح
ودرجة  ،حجمها لمعرفة  إحصائية لهذه الظاهرةاتعمل دراس .6

وأساليب  ،ميهاالمؤدية لتنا والدوافع ها،سبابوأ ،انتشارها
 .في المؤسسات األكاديميةمعالجتها 

  والمصادرالمراجع

العوامل البيولوجية والنفسية ). 2002(إبراهيم، أكرم نشأت 
، )4(1، دبي، مجلة الفكر الشرطيعية للجريمة، واالجتما

107-120. 

مفهوم السلطة في ضوء المنظومة ). 1995(ابن سعود، عبدالمجيد 
 .80-66، )5(9 الكويت،،المجلــة التربويةالتربوية اإلسالمية، 

موقف اإلسالم من ظاهرة ). 2000(إبراهيم أبو زنيد، محمد سالم 
، جامعة القدس: القدس ،ة رسالة ماجستير غير منشور،العنف

  .فلسطين

، الهيئة العامة سيكولوجية العدوان .)1996( قورة، خليل أبو
 .مكتبة الشباب : القاهرة،لقصور الثقافة

العنف المدرسي، المظاهر، العوامل، ). 2007(أشهبون، عبد المالك 
، متوافر عبر الموقع بعض أساليب العالج

:االلكتروني
http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article

and id=178. 

المعادلة تنقلب، المعلم : العنف المدرسي). 2007(، علي آل جبريل
، صحيفة االقتصادية االلكترونية، عدد يهاب التلميذ

 :يمتوافر عبر الموقع اإللكترون، )5218(رقم
614php?t.index/lofiversion/vb/sa.gov.edueast://http

html.4 
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، متوافر العنف المدرسي وتداعياته المجتمعية). 2007(بكار، زاهر 
  :عبر الموقع االلكتروني

http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp?did=32
5849 

المكونات العاملية للسلوك العدواني لدى ). 2003(توفيق، توفيق 
مجلة العلوم عينة من طالب المرحلتين الجامعية والثانوية، 

 .45-30، )2(، االجتماعية

المؤسسة : بيروت. األحداث المحترفون). 1992(جعفر، علي محمد
 .الجامعية للنشر والتوزيع

دراسة تحليلية ). 1999(د عبدالرحمن الجندي، السيد محم
مجلة إرشادية لسلوك العنف لدى تالميذ المدارس الثانوية، 

 .السنة السابعة). 11(، القاهرة، اإلرشاد النفسي

دراسات معاصرة في سيكولوجية الطفولة ). 2000(حسن، محمد 
 .مكتبة زهراء: ، القاهرة1، طوالمراهقة

 ،البي في الجامعات األردنيةالعنف الط. )2003( الحوامدة، كمال
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 أسئلة المقابالت) 1(ملحق
بعد أن تم االطالع على سجالت اإلرشاد الجمعي في عدد من 

لدى المرشدين  ومالحظة نماذج الحاالت المسجلة ،مدارس المملكة
التربويين من مارسة الطلبة ألشكال متعددة من سلوك العنف، وبعد 
أن تم االتفاق على السرية التامة في التحفظ على األسماء الشخصية 

وأن تكون هذه المعلومات . لكل من الطلبة والمعلمين واإلداريين
فقط لغايات البحث العلمي، تم تجهيز مجموعة من األسئلة لمقابلة 

د من الطلبة مرتكبي العنف، وعدد من المعلمين والمرشدين عد
والمديرين في تلك المدارس، لتحديد أسباب العنف، وفيما يأتي 

 :                 عرض ألسئلة المقابلة لكل فئة

 :أسئلة المقابلة

 اإلداريون: أوًال
من خالل الخبرة الطويلة لك في مارسة العمل التربوي في  .1

، ومن خالل الحاالت )اإلدارة، أو اإلرشاد(ة المدارس الحكومي
المسجلة لديكم في سجل اإلرشاد الجمعي، والتي قمتم 
بالبحث عن مسبباتها، ما األسباب المؤدية بالطلبة لمارسة 

 سلوك العنف في المدرسة؟

 المعلم: ثانيًا
هل تتلفظ باأللفاظ غير المناسبة مع الطلبة ما يجعلهم  .1

 المثل؟عدوانيين؟ ويردون عليك ب
 هل ُتسقط إنفعاالتك الذاتية على الطلبة أثناء تدريسهم؟ .2
هل تقوم بتعديل سلوك الطلبة المشاغبين داخل الصف، أم  .3

 يقتصر دورك على الجانب األكاديمي؟

 هل أنت راٍض عن نصاب الحصص األسبوعية التي تدرسها؟ .4
هل لديك المقدرة على ضبط عدد كبير من الطالب في  .5

 الصف؟

 راحة وأنت تمارس مهنتك كمعلم؟هل تشعر بال .6
 هل لشغب الطلبة وعدوانيتهم تأثير على تحصيلهم؟ .7

 الطالب: ثالثًا
هل يثيرك شيء ما في المدرسة كالمعلمين، أو المادة  .1

 الدراسية، أو االمتحانات، ما يجعلك تغضب؟
 هل تشعر بالراحة عندما تذهب إلى المدرسة؟ .2
  لديك؟ هل للرفاق تأثير في إظهار القوة والتحدي .3
هل تتأثر ببرامج العنف التي تشاهدها عبر القنوات الفضائية  .4

 والسينما؟

هل تتيح لك المدرسة المشاركة في النشاطات واتخاذ القرارات  .5
 وحل المشكالت؟

 هل ألسرتك دور وتأثير في تفكيرك وسلوكك؟ .6
برأيك ما األسباب الرئيسة التي تولد لديك مواقف أو  .7

  وفي الشارع؟ وفي المدرسة؟سلوكيات عدوانية في البيت؟


