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   :قال تعالى

 َأَ�َّهُ ل ُا هِدطِ لَا شا بِالقِسأُولُو العِلْمِ قَائِماملَلَائِكَةُ وو إِلَّا هُو ا إِلَه
  )           18: آل عمران                        (  إِلَه إِلَّا هُو العزِيزُ احلَكِيمُ

  
  

 

 :מ א  א 

عرضا    ِإلَّا ِليِصيب ِبِه  يتَعلَّمه وجلَّ لَا عز وْجه اللَِّه ِبِه يْبتَغَى    ِمما  لْماتَعلَّم ِع مْن "

  )3179، رواه أبو داود(  " يْعِني ِريحها الْجنَِّة يْوم الِْقيامِة    عْرفَ    ِمْن الدنْيا لَْم يِجْد   
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 :إلى الذين قال اهللا فيهم
 

א﴿ א א א ﴾א

א﴿ ﴾ 24 :א

والوقوف بجانبي أثناء ، إلى شـريكة حياتي التي لها الفضل بعد اهللا في مساعدتي

   والوفاءدراستي رمز العطاء
 

إلى أبنائي األعـزاء محمد، وعـد، غادة، حيث كان لهم األثـر الطيب في نفسـي 

  أثناء الدراسـة
  

 ، أصلحهما اهللا معاذ وسندسإلى من تـسببا في بعثرة كثير من أوراق بحثي،

  ولوالدتــهموجعلهما قرة عين لي 
  

حفظهم اهللا ، علما قدمـوه لي من مســاعدة ودعم وتشـجي، إلى إخواني، وأخواتي

 ورعاهم
  

  هذا الجهد المتواضع  إليهم جميـعاً، ......،إلـى أصدقائي، وزمالئي

  

  .راجياً المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما

  

 واهللا الموفق
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  شـكر وتقديـر
  : الصالة والسالم القائلوعلى رسوله وخير خلقه أفضل، ي الجالل واإلكرامالحمد هللا ذ       

  .)1877،رواه الترمذي(). א   א (

 يكون هذا البحث من العلم الذي       وأسأله جل شأنه أن   ، حمد هللا حمد الشاكرين الممتنين    فال       

 ،ى اهللا بقلب سليم    يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أت         ،كون في موازين أعمالي   يوأن  ، ينتفع به 

 في ضوء هذا التوجيه النبوي الكريم يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل              .إنه سميع مجيب  

  : وأخص بالشكر والتقدير كالً من،من ساهم في إتمام هذا البحث

 رئاسة وإدارة الجامعة اإلسالمية، وعمادة الدراسات العليا، واألساتذة األفاضـل بكليـة              -   

  :وأخص بالشكر أعضاء الهيئة التدريسية بقسم أصول التربية، وأخص منهمالتربية، 

 نائب عميد كلية التربية بالجامعة اإلسالمية الـذي         فؤاد علي العاجز  /  الدكتور الفاضل  األستاذ

 لما قدمه لي من النصح واإلرشاد والتوجيه وذلل لي          اً، نظر بحث ال اتفضل باإلشراف علي هذ   

 فجزاه  ،نذ أن كان البحث مجرد فكرة إلى أن تم في صورته النهائية            م ،الصعاب التي واجهتني  

  .اهللا عني خير الجزاء

  و عليان الحولي  /الدكتوراألستاذين الفاضلين،    ، لجنة المناقشة  لعضويوأثني بالشكر والتقدير    

  .ه الرسالةعلى تفضلهما بقبول مناقشة هذصالح حماد،  /رالدكتو

ـ        كما أقدم جزيل شكري إلى كل شخص       ذكر  ساعدني أثناء سير هذا البحث واخص بال

 وإخواني، ياألستاذ الفاضل حسني الدريمل    ،أسهم مديرها وعلى ر )  أ (مدرسة اليرموك   معلمي  

،  وفقهـم اهللا ورعـاهم     وطالبي األعزاء ، لهم اهللا منارة للعلم والمعرفة    في الهيئة التدريسية جع   

  .جزيل الشكرفلهم مني 

 لغيرهم ممن لم يتـسع      ىفإن عظيم شكري مهد   ، ل هؤالء وإذا كان الشكر موصوالً لك    

إلـيهم   ،إسداء مشورة أو تقـديم اقتـراح       نصح و   بإبداء ،المقام لذكرهم على ما بذلوه من جهد      

    .جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع

  واهللا ولي التوفيق

  الباحث

  أسامة محمد العدوي
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  ملخص الدراسة

ارس تجاه الحد من ظاهرة العنـف        دور مديري المد   إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف      

    .وسبل تفعيله من وجهه نظر المعلمين، لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة

بخطواتـه  المـنهج الوصـفي التحليلـي       ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحـث        

معلمـاً  ) 3166( مـن    مجتمـع الدراسـة   وقد تكون   ، وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة   ، وإجراءاته

 من حجم % 10معلماً ومعلمة، حيث تمثل ما نسبته       ) 317( في حين بلغت عينة الدراسة       ومعلمة،

) 54(مـن    مكونـة  ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة       .مجتمع الدراسة الكلي  

  :وهي، فقرة، وزعت على أربعة مجاالت تتعلق بموضوع الدراسة
  .الطالبي دور المدير تجاه مظاهر العنف          1- 

  .و األسرة من خالل توثيق العالقة بين المدرسة بةيجابي للطلدور المدير في تعزيز السلوك اإل        2-
  .دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من ظاهرة العنف الطالبي          3- 

  . للحد من ظاهرة العنف الطالبيدور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي 4-          
  .استخدم الباحث صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي،        وللتحقق من صدق االستبانة

استخدم برنـامج الحزمـة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة           ،       وللتحقق من ثبات االستبانة   

"SPSS" العينةوذلك لتفريغ وتحليل استجابات أفراد ،  في معالجة البيانات.  

  :      ومن خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية

، "دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي" المتوسط الحسابي آلراء أفراد عينة الدراسة حول  1-

وقد أقـرت   ، متوسطةوهي نسبة   " 68.49"بوزن نسبي   " 3.42"لجميع فقرات المجال قد بلغ      

وعلـى رأس هـذه األدوار منـع        ، الدراسة بوجود دور لمدير المدرسة في هذا المجال       عينة  

المتوسط الحسابي آلراء أفراد عينة الدراسـة حـول          و، اصطحاب آالت حادة إلى المدرسة    

، "دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق العالقة بين المدرسـة واألسـرة              "

وقد أقـرت   ، متوسطةوهي نسبة   " 69.32"بوزن نسبي   " 3.47"لجميع فقرات المجال قد بلغ      

وعلى رأس هـذه األدوار يـشجع       ،  هذا المجال  يعينة الدراسة بوجود دور لمدير المدرسة ف      

المتوسط الحـسابي آلراء أفـراد عينـة         و، أولياء األمور على االتصال المستمر بالمدرسة     

لجميع ، "حد من ظاهرة العنف الطالبي    دور المدير في حث وتوجيه المعلمين لل      "الدراسة حول   

وقد أقرت عينة   ، متوسطةوهي أيضاً نسبة    " 78.67"بوزن نسبي " 3.39"فقرات المجال قد بلغ     

بث ثقافة العمل   وعلى رأس هذه األدوار     ، ا المجال  في هذ  ةالدراسة بوجود دور لمدير المدرس    

دور "عينة الدراسـة حـول      وأن المتوسط الحسابي آلراء أفراد      ، بروح الفريق بين المعلمين   

  ، "المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف

  

  

  



 
 
 

  
  

  ل 

وقد أقـرت  ، نسبياًضعيفة   وهي نسبة     57.48""بوزن نسبي   " 2.87"لجميع فقرات المجال قد بلغ      

دوار الثالثـة   األ عينة الدراسة بوجود دور منخفض نسبياً لمدير المدرسة في هذا المجال عن           

لحماية مرافـق المدرسـة مـن       الشرطة  وعلى رأس هذه األدوار ينسق مع أجهزة        ، السابقة

  . التخريب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حـول دور مـديري    2- 

غيرات المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة تعزى إلى المت      

  ).المديرية، سنوات الخدمة، الجنس(

  : تم صياغة التوصيات التالية، وفي ضوء نتائج الدراسة

ضرورة تنظيم برامج تربوية وإرشادية للحد من ظاهـرة العنـف الطالبي سواء كانت في               •

صورة محاضرات وندوات أو نشـرات دورية توزع على أولياء األمـور بغية توجيههم إلى             

 .يب في تربية النشء وإعداده إعداداً جيداًأفضل األسال

من خـالل فـتح     ، ضرورة غرس وتدعيم القيم والمبادئ الدينية واألخالقية في نفوس الطلبة          •

قنـوات اتصال فعالة مع خطباء المساجد ورجال الدين والدعاة الطالعهم علـى مـستجدات              

 .األحـداث المتعلقة بالعنف الطالبي داخل المدارس

ادة صالحيات مديري المدارس ومنحهم مزيد من الثقة واألمان للمحافظة على           العمل على زي   •

وخاصة فيما يتعلق بنشر أحداث العنف وخاصـة األحـداث          ، نجاح العملية التعليمية التعلمية   

عبر وسائل اإلعالم المختلفة لتكون رادعاً لمن كان سبباً         ، الخارجة عن سيطرة إدارة المدرسة    

 . تسول له نفسه افتعال هذه المشاكلفي افتعالها وعبرة لمن

ضرورة تخصيص جزء من وقت مدير المدرسة لمتابعة مـشاكل الطلبـة عبـر صـندوق                 •

 .مما يتيح للطلبة اطالع المدير على مشاكلهم، الشكاوى

ضرورة مساهمة مدير المدرسة في إقامة المعارض المصغرة وخاصة المتعلقـة بحـوادث              •

 .مما يساهم في تعديل سلوك الطلبة، خاطرهلتوضيح أسبابه وم، العنف المدرسي

لرفع ، من خالل الزيارات البيتية   ، ضرورة التواصل مع الطلبة وخاصة ذوي السلوك العنيف        •

 .معنوياتهم وتعزيز الثقة بأنفسهم

سواء علـى  ، ضرورة تكريم المعلمين المتميزين وخاصة الذين يهتموا بقضايا العنف الطالبي       •

لتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو من خالل وسائل اإلعـالم           نطاق المدرسة أومن خالل ا    

  . المختلفة
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Abstract 
 
 

     This study aimed to identify the role of school administrators to limit the 
phenomenon of violence in the provinces of Gaza secondary students, and activated 
ways from the viewpoint of teachers. 
It also aimed to know the role of school administrators in Gaza Strip governorates 
for their role in the face of violence from the standpoint of teachers, and how 
different estimates of a sample study of the role of their managers in the face of 
violence among students, depending on the variables of the study, and the ways of 
activating the role of secondary school principals to the reduction of students 
violence, according to the study sample of the study.  

       

       To respond to the questions of the study the researcher used curriculum 
descriptive and analytical, with its steps and procedures and for its relevance to the 
nature and the aim of the described and analyzed study. The community of study 
consisted of 3166 teachers (males and females), and the sample of the study has 
reached 317 teachers (male and females), in which it represents 10% of the whole 
community study volume.        

        To achieve the objectives of the study, the researcher designed one tool of the 
tools which the study questionnaire directed to a sample study, have been formed - 
resolution 54 paragraphs, and distributed to the 4 fields related to the subject study :- 

1- The role of the administrator manifestations of violence against student. 
2- The role of the administrator to promoting the positive behaviors of the 

students through close relationship between school and family. 
3- The role of the administrator in urging and guidance teachers to reduce 

student violence. 
4- The role of the administrator in activating the relationship between 

the school and community institutions to reduce student 
violence. 

To verify the veracity of questionnaire used researcher certified arbitrators and 
ratified internal consistency. And to verify the stability of the questionnaire used 
researcher statistical package for Social Sciences (SPSS) in dealing with statements 
and for unloading and analysis of the sample responses. 
Through analyzing responses of a sample study a researcher discovered the results: -  

 

1.Results of the study showed that the average account of the views of members of 
a  sample study on the "role of the Director towards the student manifestations of 
violence ", besides the average account of the views of members of a sample 
study about the "role of the Director in promoting positive behavior, Through a 
closer relationship between the school and the family", to all paragraphs area had 
reached 3.47 relative weight 69.32 Having recognized the existence of a sample 
study the role of the director of the school in this area, at the head of these roles 
encourages parents to contact the school continuously. In addition to the average 
account of the views of members of the sample study on the role of the Director 
in urging and directing teachers to reduce students violence, to all paragraphs 
area had reached 3.39 in average of relative weight 67.78 and it's acceptable the 
average having recognized the existence of the study sample role of the 
headmaster in this area, and on top of these roles broadcasting culture of 
teamwork among teachers. Also, the average account of the views of members of 
a sample study on "activating the role of a manager in the relationship between 
the school and community institutions to reduce the phenomenon of violence", to 
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all paragraphs area had reached 2.87 relative weight 57.48 was approved by the 
study sample in the presence of role this area was relatively low on the previous 
three roles, and on top of these roles coordinate with the security agencies to 
protect the facilities from sabotage school. 

2.There are no statistically significant differences between the teacher's estimate 
averages to the role of their managers to reduce the phenomenon of violence in 
the provinces of Gaza secondary students due to (changing sex, years of service, 
variable directorate). 

 

Accordingly results of this study, the researcher presents a number of 
recommendations which hopes would benefit officials and interested in the 
subject of the study, as follows: 

• The necessity of Organizing educational and outreach programs to reduce 
student violence, whether in the form of lectures, symposiums or periodic 
bulletins are distributed to parents in order directing them to the best methods in 
the educating young people and preparing them well.  

• The necessity of Planting and strengthening religious values and principles and 
ethics in the hearts of students, through the opening of effective communication 
of channels with mosque preachers and clerics and preachers to inform them of 
the update events concerning student violence in schools. 

• Increasing powers of school administrators and giving them more confidence 
and security to maintain the success of educational learning process, particularly 
with regard to the dissemination of violent events and special events beyond the 
control of management of the school, through the media as a deterrent to those 
who had reason for the fabrication and a lesson to those tempted him same 
fabricating these problems. 

• The necessity to Specify the part of the time of the headmaster to follow the 
students problems through complaints Fund, which allows students to inform the 
Director of their problems all altruism. 

• The necessity of participation of the headmaster in making the mini-exhibitions 
and specially to review incidents of school violence, to clarify the causes and 
risks, which contribute to modify the behavior of students. 

• The necessity to communicate with the students and especially those with violent 
behavior, through home visits, to raise their morale and promote their confidence 
with themselves.  

• The necessity to honor outstanding teachers, especially those who interested in 
issues of student violence, both within the school or through cooperation with 
the Ministry of Education, and through the various media. 
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  المـقدمــــــة

  لدراســةمشكلـة ا

  فـروض الدراســة

  ــةـأهـداف الدراس

  ـةـأهميـة الدراسـ

  ـةـحــدود الدراسـ

  ةـمصطلحات الدراسـ
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  :مقدمة   
حيث تواجـه تحـديات     ، تعد المؤسسات التربوية ثاني مؤسسات التنشئة االجتماعية بعد األسرة          

ب مع األسرة إلكساب الفرد قيماً دينية وتربوية        وهي تعمل جنباً إلى جن    ، عديدة أفرزتها متغيرات متعددة   

وتتميز المرحلة الثانوية بأنهـا مـن أكثـر المراحـل           ، لكي يصبح عضوا نافعا في المجتمع     ، وأخالقية

كما  الدراسية المهمة في عمر الطالب حيث يقطف الطلبة ثمرة جهودهم التي بذلوها في السنوات السابقة              

  .  وهي مرحلة المراهقة المتوسطةلطالب حرجاًعمر ا مراحل تعتبر من أكثر أنها

بمجموعة من المتغيرات الجسمية والنفسية والعقلية وفيها يبدأ الفرد         "تتميز مرحلة المراهقة    و  

وتظـل هـذه    " بمحاولة إثبات الذات وتأكيده والتغلب على الصعاب والمشكالت التي تعترض طريقه          

 نفسية تعكس نفسها مـن خـالل        تفقها من اضطرابا  المرحلة مرحلة التغيرات الفسيولوجية بما يرا     

والتي تتغير توازياً مـع التغيـرات التـي تحـدث فـي بنيتـه               ، السلوكيات التي يمارسها الطالب   

   .)2003:1، الشهري.(الجسمية

 أن يثبتـوا ذاتهـم بـالطرق        نأن الطلبة يريـدو    ")مقابلة شخصية  2007: ،العاجز(ويرى    

  ". كونها ايجابية أو سلبية سوية أم منحرفة عنظرواألساليب التي يرونها بغض الن

يتمـرد   يتحـداها و    وأحيانا ،كما أن هذا السلوك محكوم أحيانا بالضوابط الدينية واالجتماعية          

الفشل وعدم القدرة   مما يؤدي به إلى     ،  برفض ما يطرحه اآلخرون مهما كان موضوعياً وسليماً        عليها

، هذا السلوك ظاهرة يعاني منها الجميع حتى الدول المتقدمة        ليخلق من   ، على مواجهة متطلبات الحياة   

 أصبحت محوراً رئيساً في العديد مـن المـؤتمرات          حيث ،ولين والتربويين ؤفقد أقلقت مضاجع المس   

نـدوة عالميـة    فقد انعقدت في باريس     ،  التربوية ت عقدتها المنظمات والهيئا   يوالحلقات والندوات الت  

 كمـا   ، وقد شارك فيها باحثون من مختلف أنحاء العالم        )(2001العام   في   "العنف في المدارس  "حول  

شـارك فيهـا دول االتحـاد       " األمن والعنف المدرسي  "حول  ) (1993انعقدت ندوة في هولندا عام      

. بعادهـا أ واعترف مجلس وزراء االتحاد األوروبي بخطورة انتشار هـذه الظـاهرة و            ،األوروبي

  .24): 2004، البشري(

 ، أن العنف في المؤسسات التربوية ظاهرة مـستفحلة        ،ر إحصائية أخرى في األردن    كما تشي       

  .11): 2003، الشهري( . المدارس بوجودهالبةمن ط%98حيث أشار ما يقارب من 

األعمـال   أن جهاز التعليم لديهم يقف حائراً إزاء هذه          ،نقالً عن وزارة المعارف الصهيونية            و

في الفترة مـا  %  200 العنف لدى طلبة المدارس بنسبةرارتفعت نسبة مظاهحيث ، والتصرفات السلبية

 حالة عنـف    (1537)بمعدل  ) (1996حيث سجلت حوادث العنف الطالبي عام       ، )2004 -1996(بين  

  ).(2004 حالة عنف عام (2736)في المؤسسات التعليمية مقابل 

www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=82268 - 32k.(2007-7-28). 



 
 
 

  
  

3  

اإلسالمي الحنيـف   فالدين  ، وان كان لدول العالم موقف من العنف وخاصة العنف الطالبي           

كان له السبق في نبذ العنف والدعوة إلى الرفق والعطف والتسامح ومقابلة السيئة بالحسنة مـصداقاً                

א﴿ :لقوله تعالى  אמ
א   .)104: آل عمران(. ﴾َמ

ـ        ، المؤسسات التربوية في مجتمعنا    المتأمل لواقع و     اً يجد أن مظاهر العنف قد أصبحت واقع

 كما  ،ها وكمها حيث تختلف هذه المظاهر في نوع     ،  يعيشه طلبة المرحلة الثانوية بصورة خاصة      اًيومي

 :ومن مظاهر العنف الناجمة عـن تـصرفاتهم       ،  ودرجة تطورها  ،تختلف باختالف الزمان والمكان   

التخريـب  و، السخرية واالسـتهزاء  و، الكتابة على الجدران  و، السب والشتم و، تهديد الغير و، السرقة

الغش و، هروب منها  المدرسة وال   وقوانين على أنظمة والتمرد  ،  الرذيلة ةممارسو،  بالممتلكات ثوالعب

 ءاالعتـدا و، تزوير توقيع ولي األمرو، إدخال السالح واآلالت الحادة إلى المدرسة  و، في االختبارات 

  )مقابلة شخصية: 2007، العاجز.(ي المدرسالمجتمعحد أعلى 
  

ولقد تطور دور اإلدارة المدرسية تمشياَ مع طبيعة العصر ومستجداته ومتطلباته، فلم يعـد              

ون المدرسة تـسييراً روتينيـاً وفـق        ؤدرسة مجرد المحافظة على النظام، وتسيير ش      هدف مدير الم  

 وتغيبهم، بل أصبح العمل في اإلدارة المدرسـية يـدور           الطلبةالجدول الموضوع، وحصر حضور     

، وتوفير كل الظروف واإلمكانات التي تساعد على توجيـه نمـوه العقلـي والبـدني                الطالبحول  

لعملية التربوية لتحقيق األهداف االجتماعية التي هي األسـاس بالنـسبة           والروحي، وكذلك تحسين ا   

  .)9: 1985 ومرسي، ،سمعان(. لإلدارة المدرسية
  

 ومـا   ، بها ون للمرحلة العمرية التي يمر    اً في المدارس الثانوية ال تنتهي نظر      لبةفمشكلة الط    

ناولت تلك الظاهرة من زوايـا       تعددت الدراسات التي ت    د فق ،يصاحبها من تغيرات فسيولوجية لديهم    

مـن  ) 49%( حيث توصلت الدراسة إلى أن       )2006، السليمان( ومن هذه الدراسات دراسة   ، متعددة

يطبقون اإلجراءات المتبعة في تعزيز األمن الفكري للطالب في          في مدينة الرياض     مديري المدارس 

 )2004، فـرج ( ودراسـة ، همالمدارس التي يعملون بها كإجراء وقائي للحد من ظاهرة العنف بين          

، رغبة جميع المديرين في القضاء على انحراف السلوك لـدى طالبهـم           ، والتي كان من أهم نتائجها    

، بعض في اإلجراءات التي يتخذونها تجاه السلوك المنحرف لدى طالبهم         الوعدم وضوح الرؤية لدى     

 بمدينة الريـاض    لمدرسية التي توصلت إلى وجود دور ايجابي لإلدارة ا        )1999، القحاص( ودراسة

،  بالبيئـة المدرسـية    لبةفي تقوية العالقة بين المدرسة والمنزل وإسهامها بدرجة عالية في ربط الط           

  .للحد من ارتكابهم المخالفات السلوكية، وتفعيل األنشطة المختلفة
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ومن خالل عملي كمعلم في المـدارس الثانويـة ومـشاهدتي           ، من خالل الدراسات السابقة     

 الدراسـة جاءت فكرة   ، ر العنف بين الطلبة وما يمارسه المديرين تجاه الحد من هذه الظاهرة           النتشا

لإلطالع على دور مدير المدرسة الثانوية كونه ينهض بأعباء قيـادة المجتمـع المدرسـي طالبـاً                 

جـل تحقيـق أغـراض      أ ليقوم كل منهم بدوره المنوط به من         ؛ومدرسين وعاملين في هذه المرحلة    

إذن فدور المدير يجب    ،  والتي من أهمها بناء شخصية الطالب وتنميتها       ،التربوية و التعليمية  العملية  

ول األول في مدرسته وهو المـشرف علـى جميـع           ؤفهو المس ، أن يكون حكيماً إلى أقصى درجة     

 فدوره إلى جانب دور كل من المعلم والمرشـد          ،شؤونها التربوية والتعليمية واإلدارية واالجتماعية    

 الرغم من ذلك فان دور مديري المدارس يبقى         ىوعل، ربوي يمكن أن يحد من تطور تلك الظاهرة       الت

 بقيت العملية التعليمية بمحافظات غزة تتأرجح ما بين الشد والجذب وغياب سلطة             امهمة صعبة طالم  

  .القانون

  

  :مشكلة الدراسة* 

 ،ير المرغـوب فيهـا    يعد السلوك العنفي شكل من أشكال السلوكيات غ       ، في ضوء ما سبق   

 حيـث  ،وعليه فإن مشكلة هذه الدراسة هي تسليط الضوء على موضوع من أكثر المواضيع أهميـة            

وفـق النـشرات التـي      ، يالحظ ازدياد معدالته في الفترة األخيرة خاصة بين طلبة المرحلة الثانوية          

اعتبـارهم الركيـزة     ب ،وزعت على المدارس الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة          

  )2006، وزارة التربية والتعليم العالي.( ورجال األمة في المستقبل،األساسية المهمة ألي مجتمع

  : وبناءاً على ذلك فإن       

  :التساؤل الرئيس التالي في  تتحددمشكلة الدراسة

ـ              ما" زة وسـبل   دور مديري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غ

  ."تفعيله من وجهه نظر المعلمين
  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

لدى  ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في مواجهه العنف              -1

  ؟طلبتهم من وجهه نظر المعلمين

ـ            -2 دى الطلبـة بـاختالف      هل تختلف تقديرات المعلمين لدور مديريهم في مواجهه العنـف ل

  ).المديرية التي تتبع لها المدرسة، سنوات الخدمة، الجنس(:  الدراسةمتغيرات

 العنف الطالبي بمحافظـات  ما سبل تفعيل دور مديري المدارس الثانوية في الحد من ظاهرة -    3

  غزة؟
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  :روض الدراســةف* 

 بـين متوسـطات   )  α≥0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة  -1

العنـف لـدى طلبـة الثانويـة     الحد من ظاهرة تقدير المعلمين لدور مديريهم تجاه    درجات  

  ).أنثى،ذكر (بمحافظات غزة تعزى للجنس

درجات بين متوسطات ) α≥0.05 (وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةت ال -2

ر  المعلمين لدور مديريهم تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غـزة                تقدي

  ). سنوات10أكثر من ،  سنوات5-10من، سنوات 5 أقل من(تعزى لسنوات الخدمة 

درجات بين متوسطات   ) α≥0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       د ال توج  -3

 العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة        الحد من ظاهرة   لمعلمين لدور مديريهم تجاه   تقدير ا 

  ).رفح، خانيونس، الوسطى، غزة، شمال غزة(للمديرية التي تتبع لها المدرسةتعزى 

  :أهداف الدراسة* 

 دور مديري المدارس الثانوية تجاه الحـد مـن           إلى إلى محاولة التعرف   الدراسة   هدفت هذه   

  : من خالل تحقيق األهداف التالية،لعنف لدى طلبة الثانوية وسبل تفعيلهظاهرة ا

مواجهـه  لثانوية بمحافظات غزة لـدورهم فـي         الكشف عن مدى ممارسة مديري المدارس ا       -

  .العنف لدى طلبتهم

فـي  ي تتبـع لهـا المدرسـة     الوقوف على أثر كل من الجنس وسنوات الخدمة والمديرية الت   -

يريهم في الحد من ظاهرة العنف الطالبي لدى طلبة الثانوية بمحافظـات            تقدير دور مد  درجات  

  .غزة

 تفيد في تفعيل دور مديري المدارس الثانوية في الحد مـن            صياغة بعض المقترحات التي قد     -

  .ظاهرة العنف الطالبي بمحافظات غزة

  

  
 

   :ةـة الدراسـأهمي* 

 تتناولها وتكتسب أهمية خاصة فـي معرفـة دور          تكمن أهمية الدراسة في طبيعة المشكلة التي              

خاصة ونحن نعيش في ظـل متغيـرات        ، مديري المدارس الثانوية في الحد من ظاهرة العنف الطالبي        

مديري المدارس   ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت  دور      ، أثرت على العملية التعليمية التعلمية    ، مختلفة

  لذا يتوقع الباحث، وخاصة في محافظات غزة، طالبيالثانوية في الحد من ظاهرة العنف ال
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  : أن لهذه الدراسة أهميتها التي تبدو فيما يلي

تفيد الدراسة من خالل ما يمكن أن تتوصل إليه من نتائج وتوصيات في المساعدة للحد من                قد   -

  .ظاهرة العنف في مؤسساتنا التربوية وخاصة المدارس الثانوية

ئج وتوصيات تمكن القائمين على التربية والتعليم في تحسين مستوى          يمكن أن تقدم الدراسة نتا     -

 .أداء مديري المدارس وخاصة المدارس الثانوية

طلبـة   يمكن أن تقدم الدراسة نتائج وتوصيات تساعد باالهتمام في تعديل السلوك الخاطئ لدى             -

 . المرحلة الثانوية

لجة السلوكيات العنيفة وخاصة  لدى      تفعيل دور مديري المدارس في إيجاد برامج وقائية لمعا         -

 .طلبة الثانوية

قد تساهم الدراسة في توطيد العالقة بين المدرسة والبيئة الخارجية من أجل تحـسين العمليـة             -

 .التعليمية التعلمية والمساهمة في حل كثير من المشكالت التي تواجه الطلبة

س والعمل علـى عالجهـا      قد تساهم في الكشف عن مواطن الضعف في أداء مديري المدار           -

 .وتعزيز جوانب القوة في أدائهم

   

  :حـدود الدراسـة* 

  :تتحدد الدراسة بالحدود التالية

  :)األكاديمي( الحد الموضوعي -   1

دور مديري المدارس تجاه الحد مـن ظـاهرة           على الدراسة في حدها الموضوعي   اقتصرت  

  .من وجهه نظر المعلمينالعنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله 

  :انيـ الحد المك-   2

  .على محافظات غزة     حيث اقتصرت الدراسة الميدانية 

  : الحد المؤسسي-   3

اقتصرت الدراسة علـى المـدارس الثانويـة التابعـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم العـالي                         

  .بمحافظات غزة

  : الحد البشري-   4

  .معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزةة من  الدراسة على عين     اقتصرت

    :الحد الزماني -   5

  .2007/ 2006 من العام الدراسيطبقت هذه الدراسة من الناحية الميدانية خالل الفصل الثاني    
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  مصطلحات الدراسة* 

  : الدور-  1

المترتبة مجموعة من الواجبات    " : بأنه رة عامة  كما عرفه اسكندر وآخرون      يشير الدور بصو  

 وعلى هذا يساعد الدور في تنظيم توقعات األفراد اآلخرين          ،" على الفرد الشاغل لوظيفة معينة    

  ). 1961:166، اسكندر وآخرون( ."من الشخص المذكور

السلوك الفاعل في عالقة مدير المدرسة مع اآلخـرين نتيجـة           ":  بأنه اً إجرائي الباحثويعرفه  

  ."ؤسسة التربويةالملشغله مكانة أو منصب معين في 

  

  :مدير المدرسة   2- 

المسئول األول عـن إدارة المدرسـة وتـوفير البيئـة     " :بأنه ،) 2002: 287،عابدين( يعرفه

وتنسيق جهود العـاملين    ، والمشرف الدائم فيها لضمان سالمة العملية التربوية      ، التعليمية فيها 

  . "لعامة للتربيةجل تحقيق األهداف اأوتوجيههم وتقويم أعمالهم منِ ، فيها

" واعتمد الباحث التعريف اإلجرائي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني حيث عرفته بأنه           

 المسئول األول عن إدارة المدرسة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة فيها والمشرف الدائم فيهـا             

جيههم وتقويم أعمالهم مـن     لضمان سالمة سير العملية التربوية وتنسيق جهود العاملين فيها وتو         

  ).1996:1وزارة التربية والتعليم العالي، ". (أجل تحقيق األهداف العامة للتربية

  
  :الحد3-    

 وحد السكين وأحدها وحددها مـسحها       ،هو الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء     : الحد في اللغة  

عـاداه   فحدت تحد حدة وحدد واحتد واسـتحد غـضب وحـاده غاضـبه و              ،بحجر أو بمبرد  

  ).213 2005:، الفيروز آبادي.(وخالفه

المحاولة والحيلولـة دون وقوعـه أو هـو محاولـة            " : بأنه 32): 2004، البشري(ويعرفه  

  .التخفيف بقدر المستطاع من استخدامه

محاولة التخفيف والتقليل قدر المستطاع من استخدام العنف لدى         " : بأنه اًإجرائي الباحث ويعرفه

  ."طلبة المدارس

  

  : العنف    4-

يد أو اللسان أو الفعـل أو  السلوك الذي يستخدم اإليذاء بال": بأنه 1995: 85) ،خليل( ويعرفه

  ."في الحقل التصادميالكلمة 
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  أي سلوك لفظي أو مادي مباشر أو غير مباشر يصدر من" :إجرائياً بأنه الباحث ويعرفه

لكات خاصـة أو عامـة داخـل         آخرين أو ممت   أوطالب أو مجموعة من الطلبة نحو أنفسهم        

 حب الظهور أو الشعور بالغضب أو اإلحباط أو الدفاع عن النفس أو             ةالمدرسة وخارجها نتيج  

الرغبة في االنتقام من اآلخرين أو الحصول على مكاسب معينة ويترتب عليـه              الممتلكات أو 

  ".إلحاق أذى بالنفس أو اآلخرين أو الممتلكات

   

  : ـزة محافظـات غـ-           5

جزء من السهل الساحلي وتبلغ     " :بأنها) 14 1997:،وزارة التخطيط والتعاون الدولي   (عرفتها  

 كيلو متر مربع، ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريـاً إلـى    365مساحته

محافظة الشمال، محافظة غزة، محافظة الوسطى، محافظة خـانيونس،         : خمس محافظات هي  

  . "حومحافظة رف
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  مدير المدرسة الثانوية :المحـور األول

  العنف  :المحور الثاني

  العنف المدرسي  :المحور الثالث
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  المحور األول

  مدير المدرسة الثانوية

  :ةــمقدم

ت وإن كان ،  ميدان اإلدارة المدرسية من ميادين الدراسات الحديثة وليدة القرن العشرين          يعتبر

، يوم أن كان اإلنسان يعيش معيـشة بدائيـة        ، قد بدأت منذ عصر ما قبل التاريخ      ، الممارسة الفعلية 

لقمة العيش وتوفير األمن وكانـت فلـسفة التربيـة          ، فكانت تربيته تدور حول هدفين رئيسيين هما      

 الطبيعـة   وحجرات الدراسة هي تلـك    ، واألبناء هم التالميذ  ، فكأنآهما المدرسين ، يحددها األب واألم  

وهكذا ، ومناهج التعليم هي مواقف الحياة التي تمارسها األسرة ليل نهار         ، الواسعة التي يعيشون فيها   

كان األب واألم يمثالن أول مدرسين وأول مديرين في اإلدارة المدرسية التي وجـدت علـى هـذه                  

  .3): 1987،مصطفى(. األرض

فقـد  ، ييرات كثيرة في هيكلية المدرسـة     وقد أحدثت التطورات التكنولوجية وما زالت تحدث تغ       

فلم تعد مجرد عملية روتينية تهـدف إلـى تـسيير           ، تغيرت وظيفتها واتسع مجالها في الوقت الحاضر      

 المدرسة سيراً روتينياً وفق قواعد وتعليمات معينة كالمحافظة على نظام المدرسة وحصر غياب الطلبة             

جـل  أمن  ، بل أصبح محور العمل في هذه اإلدارة      ، هيزاتهاوحفظهم للمقررات الدراسية وصيانة األبنية وتج     

  ).19: 2001، عطيوي. (وتحقيق األهداف المنشودة، تحسين العملية التربوية بكافة جوانبها

على أهمية وأثر اإلدارة المدرسية في إنتاجيـة العمليـة          ، )5: 1988، البرادعي(حيث أكد   

، إشرافاً وتوجيهاً وتقويماً  ، تخطيطاً وبرمجة وتنظيماً  ، التربوية التعليمية في مختلف أوجهها وأبعادها     

فهي في تماس مباشـر مـع       ، واإلدارة المدرسية هي الحلقة األهم في البنية الهيكلية لإلدارة التربوية         

المدير هو الرأس اإلداري والتربوي في آن واحد وهو القائـد الموجـه             . العملية التربوية والتعليمية  

  .  والمنسق والمشرف في مدرستهوهو المخطط، والمقرر

فكفاية شخصية القائد اإلداري تجعله يتصرف بعفوية وبساطة ووضوح دون حاجـة إلـى              

إلى وهؤالء يحتاجون   ، تكلف واصطناع في المواقف التي يلجأ إليها ضعاف الشخصية وقليلو الخبرة          

أو إيجـاد مـا     ، اآلخـرين حيث يعجزون عن توليد االقتناع بها لدى        ، ممارسة الضغوط لتنفيذ رغباتهم   

                                 269). : 1988،  البرادعي (.يدفعهم تلقائياً لتلبيتها إذا ما أبداها المدير وعبر عنها أمامهم

أن اإلدارة المدرسية من المهـام      ،  بما ال يدع مجال للشك     الباحثيؤكد  ، وفي ضوء ما سبق   

ة والفاعلية التي تمكنه من توظيـف عناصـر المجتمـع           الصعبة التي  تستوجب من صاحبها الحنك      

 ٍك مـدر  ٍر وهذا ال يتأتى إال من خالل مـدي        ،المدرسي على الوجه األكمل لتحقيق األهداف المرجوة      

 على مواكبـة مـستجدات العمليـة        اً قادر ، على تطوير ذاته وأساليبه    اً حريص ،لكافة جوانب مهمته  

مل التربوي السليم مع الجميع داخـل المجتمـع المدرسـي            وذلك من خالل التعا    ،اإلدارية والتربوية 

  .والمحيط الخارجي
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  :سمات وصفات مدير المدرسة* 

 والمهنيـة لمـدير      الشخـصية   والـصفات  ال توجد في الحقيقة مجموعة معينة من السمات       

 الالزمـة لنجـاح رجـل اإلدارة        ،ها وذلك لتعدد النظريات التي تناولت     ،يمكن حصرها بدقة  المدرسة  

 حيث لم تتوصل هذه النظريات إلى أي اتفاق حول أسس تحديد نوعية الـسمات والقـيم                 ،رسيةالمد

نظريـة اإلدارة    (:ومـن هـذه النظريـات     ،  أن تتوفر في رجل اإلدارة الناجح      والصفات التي يجب  

 ويرجع سبب عدم االتفاق بين تلـك        .الخ....، والنظرية الموقفية  ، ونظرية العالقات اإلنسانية   ،العلمية

  :نظريات ألمور متعددة من أهمهاال

   .ارتباط بعض سمات وصفات المدير بنوعية معينة من خصائص البيئة* 

 .تواجه مدير المدرسـة    مواقف معينة  يمكن أن تظهر بعض هذه السمات و الصفات إال في         ال  * 

 ).196-197: 2001، دياب(

 ،ة لدى مدير المدرسة    أنه البد من توافر مجموعة من السمات والصفات المهم         الباحثويرى  

وفقاً لما حددها كل    ، يه ف تتوافرومن بين هذه السمات والصفات التي يجب أن         ، باعتباره قائداً تربوياً  

  :على النحو التالي 104-105): ت.د، حجازين، عياصرة(من 

  :أن يكون    

  .متعاطفاً مع جماعته 1- 

  .عريفاً للجماعة   2-    

 .المجموعة بين أفراد متميزاً   3-    

 .مساعداً ألفراد المجموعة   4-    

 . في انفعاالتهمتحكماً   5-            

  .ذكياً   6-    

  .  في تولي زمام القيادةراغباً   7-   

مجموعة أخرى من الصفات الواجب توافرها في مـدير         ، )68-69: 2005،ةالمحامد(كما وحدد   

 :المدرسة والمتمثلة في

 .الجسم والعقلأن يكون سليم    1- 

 .ذو قدرة وكفاية تؤهله لتحمل أعباء عمله   2- 

 .      ودقيقة ةاألمور والمشاكل التربوية بصورة صحيحة وحاسمالبت في  على أن يكون قادراً   3- 

  .مين والمسئولين التربويين المعل قبلأن يكون موضع ثقة من   4- 

  :)72: 2001، يويعط(        ومن صفات القائد التربوي كما يراها 

 األمانة واإلخالص والكرامة والعدل واالبتعاد عن التحيز والشللية والصدق :خلقية مثلصفات   1- 

   .والحلم ويعطي الفضل لصاحبه
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القضاء علـى  ، قاليد االجتماعية والسلوك البشري المعرفة بالعادات والت:صفات اجتماعية مثل  2- 

، على تنظيم الجماعات المفككة   القدرة  ، ملينابين الع ذيب   والوشايات واألكا   المغرضة الشائعات

  .ديمقراطي ويشرك اآلخرين في اتخاذ القرار

أن هناك صفات مهنية لمـدير  ، )2005: 12، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني( وترى  

  :المدرسة متمثلة في

  . يلتزم بالدوام المدرسي   1-

  .ن المعلمين يراعي الفروق الفردية بي   2-

  . يعد تقارير بشكل جيد   3-

  . يدافع عن المعلمين أمام اإلدارة العليا   4-

  . يهتم بالمعلمين حديثي التعيين   5-

  . يتابع فعاليات مجلس اآلباء   6-

  .  يتواصل مع البيئة المحيطة بالمدرسة   7-

درسة فطرية تجعله يتصرف    ي مدير الم   أن بعض السمات والصفات المتوفرة ف      الباحث         يرى

 يكتسبها من خالل برامج التنميـة       ،والبعض اآلخر ، دون مراعاة القوانين المعمول بها في المدرسة      

كما يكتـسبها نتيجـة احتكاكـه       ، )....المؤتمرات وورش العمل والندوات    (:اإلدارية والمتمثلة في  

وهو بحاجة دائمـة لتنميـة   ، فكرية على اختالف مستوياتهم وتوجهاتهم ال   ؛وتفاعله مع أفراد المجتمع   

، ية واالقتـصادية   والنظريات التربوية واإلدارية واالجتماع    م التي تحتاج إلى إثراءها بالمفاهي     قدراته

  .يةعلى رفع مستوى العملية التعليمية التربوالتي تعمل القرارات السليمة لتمكنه من اتخاذ 
  

  :ارس الثانوية المديالطرق المتبعة الختيار مدير *

 أمـام اهللا   يسأل عنهـا     ،فهي أمانة في عنق صاحبها    ، ولية ليس باألمر اليسير   ؤالمسإن حمل   

א﴿ :مصداقاً لقوله تعالى   א א א א
  ).72: األحزاب( ﴾א

 اًتتطلب من صاحبها أن يكـون قـادر       حيث  ، تدل اآلية الكريمة على عظم األمانة وجسامتها             

المـسؤولية   على تحمل    اً قادر ،من هو أهل لها   يكمن في وجود    فنجاح اإلدارة المدرسية     ،على حملها 

المهـام  ب ليقـوم    ،د من وضع المعايير واألسس المناسبة الختياره      فال ب ، ال يخشى في اهللا لومه الئم     و

  .لتحقيق األهداف المنشودةالموكلة إليه على خير وجه 

هي خطوة أساسية لنجـاح العمـل اإلداري أو   ، )302  198: ،مرار(فعملية االختيار كما يراها        

  .لشغل الوظيفة الحاليةحيث تهدف عملية االختيار إلى التأكد من صالحية المرشح ، فشله
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   :ختيار مدير المدرسةال من الطرق واألساليب المتبعةو

اإلدارة      مديرية التربيـة والتعلـيم عـن شـواغر     من خالل إعالن ، تحديد الوظائف الشاغرة  1-

 وعـن الموعـد     ،لهذه الوظائف زمة للتقدم    وعن الشروط الال   ،مدرسةالمدرسية الختيار مدير    

  ).52: 2001، عطيوي( .الطلباتالمحدد الستقبال 

  يشترط في المرشح لوظيفة مدير المدرسة الثانويـة أن يكـون    حيث،  تحديد معايير االختبار    2-

) 10( على الشهادة الجامعية األولى على األقل بحيث ال يقل مدة الخدمة للمعلمين عن               الًحاص

أو ،  هـذه الـوزارة     التابعة له   البلد  منها سنتان في داخل    ،سنوات) 5(سنوات والمعلمات عن    

 سنوات) 10(سنة للمعلمين وعن ) 15(دبلوم المعلمين والمعلمات بحيث ال تقل مدة الخدمة عن   

  ).114: 2000، الجوجو. ( هذه الوزارة البلد التابعة لهللمعلمات منها ثالث سنوات في داخل

      في الوقت المحدد وتدقيق هذه الراغبين في الترشيح لوظيفة مدير مدرسة  استالم طلبات      3- 

   .الطلبات للتأكد من سالمة المعلومات الواردة فيها وتصنيفها

مراجعة الطلبات المستوفاة للتعرف على األشخاص األكثر جدارة واألقـرب إلـى المـستوى           4-

  . المطلوب

  . بينهااًبيقية أو مزيج وقد تكون تلك االختبارات شفوية أو كتابية أو تط.إجراء االختبارات    5-

  .79): 2005، المحامدة(            

 ومن ثم متابعة اإلجـراءات  ،مع تحديد اسم المدرسة التي سيعمل فيها كل مدير  إعالم المقبولين 6-

   .اإلدارية األخرى

 االعتذار للمرشحين غير المقبولين من خالل رسالة اعتذار ترسل لمدرسته التي يعمل بهـا أو    7-

  .اً االتصال به هاتفييتم

 ،االحتفاظ بقوائم المرشحين الذين لم يقع عليهم االختيار حتى يسهل الرجوع إليهم عند الحاجـة   8- 

  . 53):2001، عطيوي( .توفير الوقت والجهد والمالل

   

ي الكفـاءات العلميـة     من ذو ة   نخلص إلى ضرورة اختيار مديري المدارس الثانوي       مما تقدم   

لة الشهادات العليا في التربية وإدارتها وممن يتمتعـون بدماثـة الخلـق والـسيرة        من حم واإلدارية  

وقد استحدثت وزارة التربية والتعليم بغزة منصب نائب مدير يخضع للشروط سابقة الـذكر            ، الحسنة

ـ    الباحثكما ويؤكد   ، ليصبح فيما بعد مؤهالً لتولي منصب مدير مدرسة       ، عند اختياره   ة علـى أهمي

من أجل إكـسابهم خبـرات      ، المدراء الجدد والقدامى  ستمر بين وزارة التربية والتعليم و     التواصل الم 

   مع ء وعطا أكثر تواصالًاليكونو، همتخفيف األعباء الملقاة على عاتقمع ضرورة ، جديدة
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق مديري المدارس المخالفين للـوائح والقـوانين           و ،العاملين والطالب 

  . عن الحزبية والمصالح الفئويةاًها بعيدالمعمول ب

  

  :مهمات مدير المدرسة* 

لو نظرنا إلى أي مدرسة سنجد أن عقلها المفكر وقلبها النابض والمحرك ألعمالها والراعي              

 وهو المخطط والمنسق والمشرف     ، فهو القائد الموجه والمقرر    ،ألنظمتها وقوانينها هو مدير المدرسة    

اإلدارية في مواجهه المشكالت واألعباء اليومية التـي        لتي تعكس قدراته     مرآته ا   فهي ،في مدرسته 

 تالتي تؤهله لتحمـل المـسؤوليا     يتطلب منه المرونة والديناميكية      األمر الذي    ،تزخر بها المدرسة  

  .  والتغلب عليهاومواجهه المشكالت

ات عامة مع بيئة     عن أعمال فنية وإدارية ومالية وأمنية وعالق       الًوؤويعتبر مدير المدرسة مس   

 وهي أعمال ليست بالسهلة والبـسيطة ولكنهـا عمليـات           ،تحتاج إلى العلمية والمهارية في تنفيذها     

ولية مباشرة سواء قام بهـذه األعمـال أو         ؤ عنها مس  والًؤ فهو يعد مس   ،ديناميكية متشابكة األطراف  

  ).52: 1987، مصطفى(. فوض غيره

وليته الكبـرى هـي فـي       ؤ أن مس  ، خطأ ن ع صوررجال اإلدارة التعليمية من يت    وهناك من   

 وهذا تصور غير صـحيح ألنـه        ،ن العمل الفني يأتي في المرتبة الثانية      أتصريف العمل اإلداري و   

فوظيفة المدرسة  ، ن لب العملية التعليمية يتعلق بالجوانب الفنية      أ ذلك   ،يضع األمور في غير نصابها    

تصبح كـل   ل ،فنية تقوم على أصول ومبادئ تربوية     وهي في أساسها عملية     ، تربية النشء وتعليمهم  

  .)70:  1975،سمعان ومرسي( .العمليات اإلدارية والتنظيمية في خدمة الجانب الفني

 منهـا   لاألو: ر المدرسة نجدها تنقسم إلى قـسمين      وليات مدي ؤوإذا أردنا أن نحدد مهام ومس     

  .1)(ما يوضحها شكل ك،  يتعلق بالنواحي الفنيةوالثانييتعلق بالنواحي اإلدارية 
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  مهمات مدير المدرسة    )1( شكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  : المهام اإلدارية:أوالً
  : م اإلدارية التاليةويفرض هذا الدور قيامه بالمها، يعتبر مدير المدرسة قائداً تربوياً في مدرسته

   :تسيير وتنظيم األعمال المالية للمدرسة1-   

   . وتحديد األولويات في ضوء احتياجات المدرسة،إعداد موازنة المدرسة -    أ

  .اعتماد كشوف األجور المرسلة لإلدارة أو المديرية التعليمية  للصرف بعد مراجعتها  - ب

   المدرسةيرمهمات مد

 يةالمهام اإلدار

المهام اإلدارية في 
  العام الدراسيبداية

المهام اإلدارية في 
 نهاية العام الدراسي

ى   راف عل اإلش
  السجالت المدرسية

توطيد العالقة بين 
 المدرسة والمجتمع

ق    ي تحقي ساهمة ف الم
ام  المة النظ س

 المدرسي

إدارة وصيانة المرافق 
 والتجهيزات

تسيير وتنظيم األعمال 
 المدرسيةالمالية

اإلشراف على شؤون 
 األفراد

 المهام الفنية

تحسين 

تنفيذ 

  المناهج

ما 
يتعلق 
بهيئة 

 العاملين
 

اإلشراف على أعضاء 
 هيئة التدريس

اإلشراف على 
 ن الطلبةشؤو
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 للتأكد من أن عمليات التحصيل والتوريد مطابقة        القيام بجرد خزينة المدرسة من وقت آلخر       -ج

 مرتين  نبحيث ال يقل عدد مرات الجرد ع      .. وما تم توريده منها     .. للمبالغ الموجودة بالخزينة    

  .كل شهر

  .وليات خطيرةؤ وإال عرض نفسه لمس، ملماً بالشؤون المالية واإلداريةأن يكون - د

 والهيئـة اإلداريـة المـساعدة       المعلمـين موظفيها من   وحالة  .. أن يلم بإمكانيات المدرسة      - ه

 .كالسكرتير والمعاون

، ونظم تبـسيط اإلجـراءات    .. ونظام المشتريات والمناقصات    .. أن يدرس اللوائح المالية      -و

 والمقاصف المدرسـية وشـئون الجمعيـات التعاونيـة          ،ومدى التصرف فيها والشئون النقدية    

   .289-290): 1991، أحمد. (لتالميذالمدرسية وكيفية إدارتها لصالح ا

  :المهام اإلدارية في بداية العام الدراسي 2-

  :     يجب على مدير المدرسة أن يراعي عده أمور عند بداية العام الدراسي على النحو التالي

  .  التأكد من أن حاجة المدرسة من المعلمين قد تحققت- أ

  . والوسائل التعليمية التأكد من توفر الكتب المدرسية واألجهزة-ب

  . التحقق من أن البناء المدرسي سليم-ج

  . إعداد وإقرار الجدول المدرسي- د

سـجل دوام       :  توفير السجالت التي تسهم فـي تنظـيم العمـل اإلداري المدرسـي مثـل               -     ه

سـجل الكتـب    ، السجل المالي ، سجل أحوال الطلبة  ، سجل حضور وغياب الطلبة   ، المعلمين

  . ) 2005:8، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني.( سجل األثاث،المدرسية
 

  :  المهام اإلدارية في نهاية العام الدراسي3-

   :وتشمل هذه المهام الجوانب التالية

   .اإلعداد لالختبارات وتنفيذها -أ 

  .مراقبة سير االختبارات -ب

  .التصحيح ورصد الدرجات اإلشراف بشكل مباشر على -ج

  .اإلشراف على النتائج وكتابة الشهادات وكشوف الدرجات طبقا لألنظمة المرعية -د 

  .واألجهزة من المعلمين استالم اللوازم - ه

  .جرد الكتب المدرسية -و 

 .استالم السجالت الرسمية من المعلمين واإلداريين -ز 

مل اإلداري فـي العـام       كتابة تقرير شامل عن العام الدراسي والمقترحات لتحسين سير الع          -ح

   ).81: 2005، ةالمحامد.(الدراسي
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يؤكد الباحث على أن المهام اإلدارية التي يقوم بها مدير المدرسة فـي             ، في ضوء ما سبق   

حيث تساهم في انتظام سير العملية التعليمية على مـدار العـام            ، بداية العام الدراسي ضرورية جداً    

رس يواجهون صعوبات كثيرة عند تطبيقهم لتلك المهام فـي          الدراسي؛ إال أن كثير من مديري المدا      

حيث يرجع السبب إلى كثرة التنقالت لمديري المـدارس ونقـص الخبـرات             ، بداية العام الدراسي  

كما أن المهام اإلدارية فـي      ، باإلضافة إلى كثرة األعباء اإلدارية التي يقومون بها       ، اإلدارية لبعضهم 

ألن المدير يجني ثمرة عملـه فـي        ، همية عنها في بداية العام الدراسي     نهاية العام الدراسي ال تقل أ     

وقد أمن لجميع العاملين الراحة النفـسية       ، وهي بمثابة تمهيد لعام دراسي جديد     ، نهاية العام الدراسي  

  .بعيداً عن المناكفات الجانبية

    

   : توطيد العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي4-

،  بطبيعة العالقة مع المجتمـع المحلـي       اً وثيق اًلمدرسة يرتبط ارتباط  نجاح ا  أن   يرى الباحث 

ومن هنا يصبح من واجباتها األولى أن تقوم بأنشطة وفعاليات تعمل على بناء عالقات حميمة مـع                 

 ويشترط في هذه األنشطة والفعاليات مراعاتها  لخـصائص المجتمـع وإمكاناتـه              ،المجتمع المحلي 

 فاألسرة والمؤسسات االجتماعية لها نصيب في تربية األبناء وتعلـيمهم     ،تهوعاداته وتقاليده وطموحا  

 ومن هنا يبرز دور مدير المدرسة كونه قائداً تربوياً في بناء البرامج التي تعمل               ،إلى جانب المدرسة  

  :من خالل قيامه باألدوار التاليةعلى تفعيل  التواصل مع المجتمع المحلي 

رسة والبيئة االجتماعية عن طريق الـرحالت والزيـارات العلميـة                   دعم الرابطة بين المد     -أ 

  .  للمنشآت

واالستفادة من ذلك في حـل     ، ياء أمور الطلبة لربط المدرسة بالمنزل     التعاون الوثيق مع أول    -ب

   . المدرسية والنفسية واالجتماعيةلبةمشكالت الط

  .ركة في عالج مشكالته وحلهاإبراز دور المدرسة التربوي حيال المجتمع  بالمشا -ج

 . االهتمام بأوجه االستفادة من المؤسسات اإلعالمية في خدمة العملية التربوية - د

االهتمام بالبحث العلمي المدرسي والسعي الحثيث مع ذوي الكفاية للبحث داخل المدرسـة              - ه

  ). 1988: 101، البرادعي(. وخارجها بما يلبي حاجات العملية التربوية

جل توطيد  أعلى مدير المدرسة القيام بها من        على أن هناك أموراً أخرى ينبغي        الباحث ىير

  : العالقة مع المجتمع المحلي وهي

 ،الكريم على الصالة وتعلم القرآن لبة وحثهمفي تربية الطيق التعاون بين المدرسة والمسجد تحق 1- 

  س القيم األخالقيةفي غرلما للمساجد من دور كبير ، من أجل وقايتهم من االنحراف

  



 
 
 

  
  

18  

א: قال تعالى ،  وتهذيب النفوس  א מ א א
א א מא 45): العنكبوت( א

     ستفادة من خبرات وتجارب الدول وتطبيقها؛ بما يتوافق مع اإلمكانات المتاحـة مـع األخـذ    اال    2-

  . المحلي من أجل إنجاح العملية التربويةبين المدرسة والمجتمع بعين االعتبار طبيعة العالقة

دوات التنسيق مع الجامعات لتفعيل دورها الريادي في تنمية الوعي التربوي من خالل عقد الن  3-

 :سـبيل المثـال   والدورات التي لها تأثير مباشر على الطالب أو األسرة أو المعلم ومنها على              

 حماية البيئـة مـن   – الحد من ظاهرة العنف المدرسي – التنشئة االجتماعية    –صحة الطالب   

 .الخ........ التسرب لدى طلبة المدارس–التلوث 
 

   :اإلشراف على السجالت المدرسية5- 

 وحـضور وغيـاب     ،سجل دوام المعلمين واالجتماعـات    ( : السجالت المدرسية على   تشتمل   

 ومجلـس اآلبـاء     ، والمكتبة المدرسية  ، والعهد المدرسية  ، وأحوال المعلمين والكتب المدرسية    ،لبةالط

  . )وغيرها

  :ويتمثل دور المدير في اآلتي

   . الحياة المدرسية السجالت األساسية لجميع نواحي العمل في وتطويرالعمل على مسك -أ

 . االستعانة بكل الوسائل التقنية الحديثة لحفظ المعلومات حول أحوال العاملين في المدرسة -ب

   .الدورات الخاصة بالكمبيوتر واالنترنت، ل المعنيين باألمور المعلوماتيةإدخا -ج

  .ختصاصيين لها وتعيين اال،توجيه العاملين بهذا الجانب إلى كيفية استخدام هذه التقنيات  -د

   .متابعة عملية تحديث المعلومات وتثبيتها وتنظيمها حسب التوجيهات والتعليمات  -ه

  .ولية عالية وعدم التالعب بها إال بأوامرهؤالمحافظة على هذه السجالت واألدوات بمس -و

   ).81-82: 1993،  ومحمود،فهمي(                   

نه من الضروري إلحاق مديري المدارس الـذين ال  أ يؤكد الباحث على ، وفي ضوء ما سبق   

 كما يشترط لتعيين مـدراء جـدد أن   ،ه لكيفية التعامل مع   ؛يجيدون استخدام الحاسوب بدورات مكثفة    

  .تتوفر لديهم الخبرة في كيفية التعامل مع جهاز الحاسوب

  

  :المساهمة في تحقيق سالمة النظام المدرسي 6-

، تمد بدرجة كبيرة على تـوفر النظـام      ملها بكفاءة وفعالية يع   إن نجاح أي مدرسة وقيامها بع     

ومن هنـا   ،  تقع على عاتق كل من المدير والمعلم والطالب        ،ولية جماعية مشتركة  ؤوالذي يعتبر مس  

   :على النحو التالي ،يبرز دور المدير في تحقيق النظام
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 بشرط أن   ؛النظام المدرسي مساندة مدير المدرسة للمدرسين فيما يتخذونه من إجراءات لحفظ           -أ  

 .تكون معقولة

 .  سواء كتبت لهم أو لم تكتب،تعريف التالميذ باللوائح الكفيلة بإقرار النظام داخل المدرسة -ب

، االهتمام بوسائل تحقيق النظام المدرسي األخرى كالنشاط المدرسي والتوجيـه واإلرشـاد            -ج

  .والمدرسة وعالقتها بالبيئة

  . على السلوك الجيد التالميذةمكافأ  -د

 . يتعاون مدير المدرسة في إيجاد عالقات إنسانية طيبة داخل المدرسة وخارجها  -ه

عدم إخفاء المدرسين للمشكالت السلوكية الهامة التي يـصادفونها بالمدرسـة عـن مـدير                -و

   ).73- 74: 1987، مصطفى. (المدرسة

 انضباط النظام فـي     لبةموعة من الط   ال يروق لمج   ،نه في كثير من األحيان    أ ،يرى الباحث و

 فبعض المدراء يلجأ    ،لبة كيفية التعامل مع أولئك الط     ي وهنا البد أن تتجلى حكمة المدير ف       ،المدرسة

 لذلك يتوجـب علـى مـدير        ؛ مما يزيد األمور تعقيداً    ،إلى القهر والقسوة والضرب كعالج للمشكلة     

سداء النصح واإلرشاد مما يترك آثار ايجابية في        قدرة على التفاهم وإ   المدرسة أن يكون أكثر حلماً و     

  .ساهم في تحقيق النظام المدرسيوي ،سلوك الطالب

كما أن كثير من المعلمين يحولون غالبية المشاكل التي تواجههم من قبل الطلبة إلـى مـدير                 

األمر الذي يضعف من شخصيته أمام المدير والطلبـة؛ لـذلك يتوجـب عليـه معالجـة                 ، المدرسة

وبذلك ، وال يلجأ إلى المدير إال في الحاالت الخارجة عن سيطرته         ، الت بنفسه بالطرق السليمة   المشك

  . يستطيع استعادة هيبته وفرض احترامه في المدرسة
  

  :إدارة وصيانة المرافق والتجهيزات المدرسية والمحافظة عليها7- 

 المتنوعـة األغـراض     تشتمل األبنية المدرسية على أنواع متعددة من المرافق والتجهيزات        

الموجـه التربـوي وراسـمي الـسياسات        ب على مدير المدرسة بالتعاون مع        والتي يج  ،واألهداف

التربوية على مستوى اإلدارة التعليمية العمل على إدارتها بفعالية وكفاءة وكذلك صيانتها والمحافظة             

  .عليها باستمرار

 – المالعب  والحدائق المدرسـية       – الغرف الصفية ( تقسيم المرافق والتجهيزات إلى      ويمكن

 – المكتبات وصاالت المطالعة     – المختبرات العلمية    –األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية المعينة      

 المـسارح والمعـارض والمـشاغل       – مراكز الخدمات اإلرشـادية      –الكفتيريا والمرافق الصحية    

   .96): 2000، العجمي(). صاالت األنشطة الدينية والثقافيةو

 نسبة ال بأس بهـا     على أن    ، كونه يعمل في مهنة التدريس     الباحثيؤكد  ، وفي ضوء ما سبق   

   المرافق جميع ال يتوفر فيهاوخاصة المدارس الثانوية، من مدارس محافظات غزة
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 ق مع المواصفات والشروط المطلوبـة     ن توفرت فإنها ال تتواف    إ و ، والتجهيزات سابقة الذكر  

  .دم العملية التعليميةمما يؤثر سلباً على تق

        ومن هنا البد من تضافر الجهود بين المدرسة ووزارة التربية والتعلـيم وبـين مؤسـسات                

  . المجتمع المحلي؛ لالرتقاء بمدارسنا نحو األفضل
  

  :ون األفرادؤاإلشراف على ش8- 

   :لذلك يتوجب عليه، بة إما عاملين وإما طل؛ مدير المدرسةفراد الواقعين تحت إدارة وإشراففاأل    

  : ون الطلبة ويتضمن ذلكؤاإلشراف على ش* 

   بالتعـاون مـع المعلمـين       ،التعرف على حاجات الطلبة ومشكالتهم الدراسية واالجتماعية       -أ 

   . ومع الطلبة أنفسهموالمرشدين االجتماعيين في المدرسة وغيرهم من المختصين

ـ  ،التعرف على الحالة الصحية للطلبة     -ب       لـضمان   ؛اذ الترتيبـات الوقائيـة والعالجيـة       واتخ

   .لهمالسالمة العامة 

 مـن خـالل   ، ونهم وأحوالهم العامـة   ؤالتعرف على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وش       -ج

والتقارير اليوميـة لمربـي      ، التراكمية على بطاقاتهم المدرسية وسجالتهم   االطالع المستمر   

  .تهم على الدقة في التوقيت ومواظب،ومتابعة دوام الطلبة، الفصول

واإلشـراف  ، األنشطة المدرسية  واألسر الصفية    المساهمة في تكوين لجان الطلبة لمختلف        -د

  ). 2000:100، والجوج(. ذ برامجها بجدية وفاعلية  لتنفي؛على سير أعمالها
 

   : اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس ويتضمن*

  للتفاهم والتشاور في األمور المتعلقة بالعملية        ؛لتدريسعقد اجتماعات دورية ألعضاء هيئة ا      -أ

   .ومشكالت الطلبة، التعليمية

قدوة   وينبغي أن يكون المدير   ،متابعة دفاتر الحضور والغياب يومياً ألعضاء هيئة التدريس        -    ب

  . والتحمس للواجب،في المواظبة والمحافظة التامة على المواعيد

 . احات المدرسين في تحسين البرامج المتعلقة بالمدرسةسماع اقترل إتاحة وقت كاف -ج     

 .   أو في حجرة المدرسين– وقت الغذاء –مقابلة المدرسين في مواقف غير رسمية  -د

 .  المساعدة في تحديد االحتياجات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس-ه

 .مدرسة التربية العملية الذين يتدربون في البةمساعدة وتوجيه طل -و 

 ).287: 1991، أحمد(. بغية المالحظة والدراسة القيام بزيارات متكررة للفصول -ز 

قبل مدير المدرسة يتـضمن األهـداف       جدول من    أنه من الضروري وضع      الباحث ويرى    

أو علـى مـدار الفـصل       ، أو على مدار األسـبوع    ، المراد تحقيقها سواء على مدار اليوم الدراسي      
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ن األعباء الملقاة على    أ السيما و  ،اإلشراف على الطلبة وهيئة التدريس     المتابعة و  الدراسي؛ ليتسنى له  

  . مما يؤثر سلباً على سير العمل داخل المدرسة، أمور أخرىاتقه تجعله يقدم أموراً على حساب ع
  

  : المهام الفنية:ثانياً

  :دور المدير في تحسين تنفيذ المناهج الدراسية 1-

أو عن طريـق      أو األنشطة اإلضافية   ،اسية عن طريق القراءات اإلضافية    إثراء المادة الدر   -أ 

  .ووسائل وبرامج تتعلق بطبيعة تلك المادةإثراء المادة بأدوات 

 ، بعد توفيرها لهم   اً وظيفي اً والوسائل التعليمية استخدام   ،األدوات حث المعلمين على استخدام      -ب

  .وتدريبهم عليها

 وتوجيهها بحيث تكـون فـي       ،بةفية من قبل المعلمين والطل    ص الصفية والال   تفعيل األنشطة  -ج

   .خدمة المناهج الدراسية

 بالمعلومات التي تثري    لبةبجعلها توفر الفرص الجيدة لتزويد الط      توظيف اإلذاعة المدرسية     -د

   .المناهج الدراسية

 ،ريـة بمدرسـته  مسؤولية كبيرة تجاه عمليات التقويم الجا  فمدير المدرسة تقع عليه،التقويم -ه 

   .أدوات التقويم المناسبة وتكمن هذه المسؤولية في تطوير
www.imam1.com/vb/archive/index.php/t-3363.html.(2007-5-24)  

بعض األمور الواجب إتباعها من قبل مدير المدرسـة؛          ،)56: 1999، الصالحي (ويضيف

  :لتحسين تنفيذ المناهج الدراسية على النحو التالي

  . طرق التدريس المتبعة في المدرسة تحسين-أ

 . واالمتحانات وفق معايير االختبار الجيدت تطوير نظام االختبارا-ب

 . مشاركة المعلمين بتحليل المناهج الدراسية-ج

 . توفير مجموعة من الكتب المكتبية إلثراء المنهاج-د 

 –مـشكالت المنـاهج    والمعلمين لمعالجـة     ن عقد اجتماعات دورية بين المشرفين التربويي      -ه 

 .وخاصة الحالية

  . وضع خطط عالجية لتحسين المستوى التحصيلي للطلبة الضعاف-و 

 التعليم  –التعليم المبرمج ،  استخدام األساليب الحديثة في طرق التدريس مثل التعليم التعاوني         -ح     

  .وغير ذلك... الفيديو التعليمي–الذاتي

  .ات واالحتفاظ بها واسترجاعها وتطويرها استخدام الحاسوب في عمل االختبار-ط 

  . استخدام الحاسوب في إعداد المواد اإلثرائية للمناهج وتخزينها وتطويرها-ي 
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   : دور المدير فيما يتعلق بهيئة العاملين2-

  . تعبير عن حاجات العاملين وتقصيها ال-أ

  . تحليل وتفسير التوصيات التي تصدر من العاملين-ب

   .أو السخط عليه بين العامليناهر الرضا عن العمل لتعرف على مظ ا-ج

  .  تقدير مستوى كفاءة أداء العاملين للواجبات المختلفة-د

   .ملينا توضيح الواجبات والوظائف للع-ه

  .  التعرف على احتياجات النمو المهني للعاملين-و

   73- 74).: 1975، ومرسي،سمعان(. واالتجاهات المهنية بين العاملينفي الكفاءة تقويم التغيرات -ز

  . ونقل التجارب الناجحة والعمل على تبادلها، تقديم الخبرات المناسبة-ح

   ).175: 1988، سليمان(.  أن يكون المثل األعلى في حسن التعامل والقدوة الحسنة-ط

 أن المهام الفنية لمدير المدرسة تمثل أهمية كبـرى فـي            الباحثيرى  ، وفي ضوء ما سبق   

وتتركز هذه المهام حول العمل على كل ما من شأنه أن يساعد في تحـسين               ،  للمدرسة نجاح إدارته 

 وال يتم ذلك إال بتوفر الكفاية الشخصية والمهنيـة والثقافيـة            ، واالرتقاء بمستواها  ،العملية التربوية 

ت في مجال   اكبته للتطورا  كما أن مو   ،جل رفع الكفاية اإلنتاجية علمياً وتربوياً     أ من   ،والقناعة الداخلية 

من خالل المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل واالطالع الواسع والتواصل مـع             التعليم  

  .هإلي  المهام والوظائف الموكلةز في إنجااً كبيراً يسهم إسهام،المجتمع المحلى والخارجي

  

  :أنماط اإلدارة المدرسية *  

 مدرسـة    فكل مدير  ،ف شخصية مدير المدرسة   لكل إدارة مدرسية طريقة أداء تختلف باختال             

د الوسائل التي تساعد     مما يمكنه من وضع الخطط وتحدي      ؛ ورؤيته الخاصة  يمكنه إدارتها وفق فلسفته   

 قد يؤدي   ،العامة للهيئات التربوية العليا   التي قد تنسجم أو تصطدم مع الخطوط         ،األهدافعلى تحقيق   

نب؛ آخر كنتيجـة  مرؤوسيه من جاعليا من جانب وبينه وبين  التإلى تأثر العالقة بين المدير والجها     

  يمكن استعراض  ،قد يؤدي إلى ظهور أنماط متعددة لإلدارة المدرسية       ، الختالفمباشرة لالتفاق أو ا   

  ،بعضها

   

الديكتاتوريـة أو  (  Autocratic or Authorization Leadership اإلدارة االوتقراطيـة 1- 

  ).التسلطية أو البيروقراطية

ة أو الفوضوية أوالتسيبية أو الترسلي( Laissez-Fair-Free Leadershipاإلدارة المتساهلة 2- 

  ).الديمقراطية المطلقة
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  .)اإلنسانية أو التشاورية  ( Democratie Leadershipاإلدارة الديمقراطية 3-

  .Diplomatic Leadershipاإلدارة الدبلوماسية 4- 

،  كإدارة الجودة (اك أنماط أخرى حديثة  ظهرت على الساحة اإلدارية          هن،         باإلضافة لما سبق  

، إال أنه سيتم التركيز على األنماط األربعة األولى       ، )000،واإلدارة باألهداف ، واإلدارة اإلستراتيجية 

  .  من خالل عمله كمعلم، نظراً لمعايشة الباحث لها
 

  : يالنمط األوتوقراط: أوالً

أي خضوع العاملين في المنظمـة      ؛   حكم الفرد الواحد   :تينية وتعني  كلمة ال  يكلمة أوتوقراط 

  .ألوامر وآراء ونفوذ واستبداد وسلطة وبطش شخص واحد داخل المنظمة

   ).290 2000:، دياب (

على االسـتبداد  يقوم ،  أن مبدأ عمل مدير المدرسة األوتوقراطي2005: 8)، البراك(       ويرى 

ر وتوجيه األعمال عن طريق األوامر والتعليمـات        صليب اإلكراه والق  بالرأي والتعصب وإتباع  أسا    

 مشحوناً بالمشكالت والتعقيدات التـي تظهـر        اً مما يخلق جو   ؛والتدخل في تفصيالت عمل اآلخرين    

  . آثارها السلبية بمجرد غياب عنصر الخوف والتسلط
  

   : ما يلييمن أبرز السمات المميزة للمدير األوتوقراط* 

   .لى الهيمنة واالنفراد بالرأي في جميع العمليات اإلدارية ينزع إ1-

 ظناً منه أن ذلك ينتقص من كفـاءة         ؛ملينا وال يفوضها ألحد من الع     ، يركز السلطة في يديه    2-

   .العمل

 دون أن يسمح لهـم بمناقـشة قراراتـه          ، يتخذ القرارات للعاملين ويوجههم إلى كيفية العمل       3-

   . رسم سياسة المدرسة أو المشاركة في،وتعليماته

 مما يجعل المناخ الـسائد فـي        ؛ أو بناء عالقات إنسانية معهم     ، ال يهتم بكسب والء العاملين     4-

  .أعضاء مجتمعهاإلى عزلة إدارة المدرسة عن بقية المدرسة رسمياً جافاً يقود 

  .   69): 1987، سليمان(

  . رية وبدون جدول أعمال مسبق وغير دو،االجتماعات التي يعقدها تكون في أضيق الحدود 5-

اآلراء ووجهات نظـر    ير كاف في معظم األحيان؛ لمناقشة        وغ ، وقت االجتماع يكون قصيراً    6-

   .24 -25): 1987، مصطفى( .العاملين معه

  : النمط المتساهل: ثانياً

  نظـراً لتميـز المـدير        ؛يتميز هذا النمط بالمغاالة في إعطاء الحرية للمعلمين والتالميـذ         

   ، ويعاملهم جميعاً على قدم المساواة، للمعلمين على أنهم مستشارونإذ ينظر .لشخصية المرحةبا
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 ويسير وفق مـا تمليـه عليـه         ، ويتخلى عن دوره الريادي    ، في مجريات األمور   لوال يتدخ 

  ).8: 2005، البراك. (الظروف

   

  :من أبرز السمات المميزة للمدير المتساهل ما يلي* 

  .و غير مباشرة وهنا تنعدم القيادة أ، بطريقة مباشرةن على المرؤوسي انعدام السيطرة1-

   .)250 :1978، هاشم( . الذي يجعل هذه المدرسة ال تحقق أهدافهااألمر، ال توجد رقابة فعالة 2-

  . إعطاء الحرية الكاملة لألفراد في إنجاز المهمات دون أدنى تدخل فيها3-

   . وغالباً ما تكون في حدود معينة،اسأل المدير عنه عدم إعطاء المعلومات إال حينما ي4-

   . وأدائهم بشكل تام، عدم المشاركة في إعمال المرؤوسين5-

وعدم التعاون فـي    ، وضعف الروح المعنوية  ، لتماسك وضيق العالقات االجتماعية    ضعف ا  6-

   .67-68): ت0د،  وحجارين،ةعيا صر( .إنجاز المهمات
  

  :النمط الديمقراطي: ثالثاً

 مدير المدرسة أو قائدها يأخـذ بـرأي المعلمـين    :نأإن النمط اإلداري الديمقراطي يتميز ب  

 ويتم ذلك مـن خـالل       ، في تخطيط األهداف ووصفها ورسم العمل والتنفيذ والمتابعة        ؛والتالميذ فيها 

ـ      ؛االجتماعات والمناقشات  ة  وتبادل الرأي بين الجميع وعن طريق االجتماع تارة وأخـذ رأي الغالبي

  ).37: 2004، الخواجا( . اعتبار أن المدير صوته كصوت أي عضو في القوةى عل،ىتارة أخر

  

  :مميزة  للمدير الديمقراطي ما يلي من أبرز السمات ال *

ويراعي ظروفهم مع مراعاة الـصالح العـام        ،  بالمدرسة معه  ن يعمل المدير على تقدير العاملي     1-

  ).97: ت0د، عبد السالم(.  الحاجات اإلنسانيةشباع إ علىواإليمان العميق بقيمة كل فرد والعمل

ـ  فالمدير الديمقراطي   ، اولة مشاركتهم في اتخاذ القرارات     مح 2- سلطة مـع الجماعـة      يشارك ال

  .معظم قراراتهويأخذ رأيهم في 

  .  بين العاملين،والمنفعة والبحث وتبادل الخبرات، يشجع المدير الديمقراطي على التجريب 3-

خدم المكافأة على أساس أن اإلنسان كائن اجتماعي له حاجات اجتماعية سيكولوجية ال بد              يست4- 

  ).27: 2001،عطيوي(.  إلثارته على العمل؛من التشجيع والمدح

  . وذلك بإعطاء الفرصة لكل فرد لكي يبدي رأيه، تقبل النقد البناء5-

  .ات والواجبات االعتراف بالفروق الفردية ومراعاتها عند توزيع المسئولي6-

  . احترام المعلمين واالهتمام  بمشكالتهم الشخصية؛ لمساعدتهم على إيجاد الحلول المالئمة 7-

  .)305 - 306: 2001، دياب(.  على االلتزام بهااالهتمام بالوقت واحترام المواعيد والحرص      8-
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  :النمط الدبلوماسي: رابعاً

 ،حسنة مع المعلمين والتالميذ والمجتمـع المحلـى       وفيه يبذل المدير جهده في إظهار عالقات        

 على الرغم من عدم     ، واغتنام كل فرصة للتفاخر بحسن عالقته مع الجميع        ،والظهور بمظهر جذاب  

 ويسعى المدير جاهداً إلى اسـتمالة مـن         ،إشراكهم في وضع سياسة العمل في المدرسة أو تحديدها        

 ويستخدم فـي ذلـك وسـائل        ؛ لمواقفهم اًلمين كسب يخالفونه في الرأي خصوصاً ذوي النفوذ من المع       

  .)70: 1987، سليمان(.  وليس إلقاء األوامر،اإلغراء والوعود البراقة

  

   :من أبرز السمات المميزة  للمدير الدبلوماسي ما يلي *

  .  يترأس االجتماعات ويخطط  لها ويشرك معه لجنة من المدرسين حتى يبدو العمل منظما1ً-

  .أو من يناهضها،  أفكاره ومقترحاتهيعرف من يناصر، على توجيه الفكر الجماعيله القدرة  2-

  .يقوم بتوجيه األعضاء بطريقة لبقة بعيدة عن إلقاء األوامر3- 

    ؛ وفي حالة حدوث أي خلل أو فشل في العمـل المدرسـي            ، إسناد جميع أشكال النجاح إليه     4-

  ).35: 2004، الخواجا(. لبةفينسبه إلى المعلمين والط

أن الـنمط   حيـث يـرى الباحـث       ، لقد بات واضحاً بعد استعراض أنماط اإلدارة المدرسية               

أن ما يميز هـذا الـنمط عـن         و ،المدرسية األخرى سابقة الذكر   الديمقراطي أفضل أنماط  اإلدارة      

ـ    ، هو الشعور بالثقة المتبادلة بين عناصر المجتمع المدرسي        ،األنماط األخرى  وفر فـي    والتي قد تت

 اللذان يـساعدان    ،النفسيةر والراحة    مما يوفر الشعور باالستقرا    ؛بينهم وبين مديرهم  ، بعض األحيان 

العـاملين وتنميـة    إلى رفع مكانـة      األمر الذي يؤدي  ، على تهيئة المناخ المناسب للتجريب والبحث     

كمـا  ،  التدريسية يئة اله  وعطاء ، وتحصيلهم وسلوكهم  لبةقدرات الط م؛ مما ينعكس إيجاباً على      قدراته

إذ يتعامل بأكثر من نمط حسب مـا        ، أن هذه األنماط متداخلة في بعض األحيان لدى مدير المدارس         

  . وما تقتضيه طبيعة العمل، يراه مناسباً

 من  ، وثيقاً بأنماط اإلدارة المدرسية    طاًالعنف في المدارس ترتبط ارتبا    كما أن تنامي ظاهرة     

 بالعنف بشيء   قدر كبير بما يتعلق    المحور الثاني من اإلطار النظري       أجل هذا سيتناول الباحث  في     

أن هـذا الموضـوع هـو لـب     و ال سيما ،وفقاً لتعليمات وتوجيهات  مشرف الرسالة ، من التفصيل 

  .دراسته
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  المحور الثاني

  العنف
  :مقدمة

 مـن بـين     العنف بر حيث يعت  ،تعد مشكلة العنف من المشكالت النفسية واالجتماعية المعقدة               

 وال يكاد يخلو    ، منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل      ،أولى مظاهر السلوك التي عرفتها المجتمعات البشرية      

 حيث تجتاح العالم موجـه      ،فقد أضحى أحد حقائق العصر    ، جتمع معاصر من بعض أشكال العنف     م

إزاء هذه الظاهرة   ة   تعيش في قلق وحير    ت وتجعل المجتمعا  ،من العنف تهدد أمنه وتزعزع استقراره     

وأكثر أشـكال العنـف     ، الذي شهد أكثر الحروب تدميراً ودمويه     ، التي بلغت أشدها في القرن العشرين     

الذي سخر فـي مجـال العنـف؛        ، كما تميز بنقلة نوعية أثرت في التطور العلمي والتكنولوجي        ، اًتنوع

  .شد ضرراً وأكثر خطورة على اإلنسان في أي مكانأليجعله 

 .وال زالت المجتمعات البشرية تدفع ضريبة هذا التقدم من استقرارها وأمنها ورخاء شعوبها                   

  .10-12) 1994:، عبد الغني(

 حيـث   ،واسعة التداول بغض النظر عن لغـة مـستخدمها        ولما كانت كلمة العنف فضفاضة             

 استخدامها كمفهوم   يتطلبو ، كما يستخدمها المتخصصون في دراسة السلوك      ،يستخدمها عامة الناس  

   ). 1997:12، التير( .اجتماعي تحديد المعاني التي يمكن أن تعنيها

 سواء مـن حيـث      ، على ذلك سيقوم الباحث بتناول مفهوم العنف من منطلقات مختلفة          ءوبنا       

  .عالقته ببعض المفاهيم األخرى وأالسياق اللغوي و االصطالحي 

  :العنف في اللغةتعريف * 

 يشير معناها   والتي" "violentiaإلى الكلمة الالتينية     " violence"يرجع أصل كلمة العنف             

  )., Flannery 1997 :(20. إلى استخدام القوة

 واعنـف   ، وقلة الرفق به وهو ضد الرفـق       ، بأنه الخرق باألمر   ، يعرف العنف في لسان العرب     -

 .257): 1956، ن منظوربا( . التقريع واللوم: والتعنيف هو، أخذه بشدة:الشيء

 إلنـزال الـضرر     ؛نه ممارسـة القـوة    أالعنف على    " oxford أكسفورد" قاموس   اً وعرف أيض  -

 وكذلك المعاملـة التـي      ،عنفاً ل فعل أو معاملة تتصف بهذا تعتبر      وك ،باألشخاص أو الممتلكات  

      ).oxford (22 :1970,.ماني أو تتدخل في الحرية الشخصيةتميل إلى إحداث ضرر جس

  .458): 1973، الرازي( .والتعنيف التعبير باللوم،  ضد الرفق  العيننف بضم والّع-
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والتوبيخ  في اللغة العربية إلى كل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة           " عنف" كما وتشير كلمة     -

  .40) 1990:، إبراهيم( .واللوم والتقريع

ى الباحـث أن العنـف هـو اللجـوء للقـوة             ير ،من خالل التعريفات اللغوية السابقة للعنف           

 . وهو ضد الرفق،واستخدامها في بعض األحيان

  :تعريف العنف في االصطالح *  

 ويرجع السبب في ذلك الختالف وجهات       ،لعنف كمصطلح        من الصعب اعطاء تعريف موحد ل     

  .هذه الظاهرة شملهاوالمتغيرات التي ت والى تعدد األبعاد ،نظر الباحثين للعنف باختالف تخصصاتهم

وعليه نالحظ أن للعنف العديد من التعريفات التي تعكس موقف الباحثين مـن القـضايا المجتمعـة                 

  ).33: 2006، الخولي( .والمختلفة

 في الوصول إلى فهم واضح وصـريح        ةً رغب ؛وفيما يلي سيقوم الباحث بذكر عده تعريفات  للعنف        

  .لطبيعة هذا المفهوم

الطاقة التي تتجمع داخل اإلنسان وال تنطلـق  " :العنف بأنه، ) 1996:82، هيمإبرا( يعرف        

وتظهر هذه الطاقة على هيئة سلوك يتـضمن         ،وهي مثيرات العنف  ، إال بتأثير المثيرات الخارجية     

  ".  من التخريب والسب والضرب بين تلميذ وتلميذ أو بين تلميذ ومدرسالًأشكا

ـ " : العنف في المدارس بأنه،1999: 154- 155)، كيفي( ويعرف        ممارسـات  ن عبارة ع

بطالها الطالب والطالبات والمعلمون والمعلمات وشرارتها الغضب ووقودهـا تزايـد   أسلوكية يكون   

االنفعال ونتيجتها استخدام اللطم والركل والضرب بالكلمـات واآلالت الحـادة والعـصي وأحيانـا               

 وليـست مـشكلة     ةى حياه هذه الفئة من الناس وتعتبر ظاهر        عل اًبالسالح وبالتالي فإنها تشكل خطر    

لة وربما أصبحت في إطـار المـشكالت        أ ولكن مع األيام تتطور المس     ،يتأذى منها الشعور الجمعي   

   ".مستعصية الحل

 ،فعل يبالغ في السلوك العدائي أو العـدواني       : "بأنه، )85 2003:، عبد الغني (       كما ويعرفه    

 اً في الموضوع بشر   اً أو مادي  اً أو فيزيقي  اً نفسي ل مؤثرات مقلقة أو مدمرة تحدث أذى      يترتب عليه إرسا  

   .اً مادياً أو موضوعاًكان أو حيوان
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ستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية الا ": العنف بأنه2002: 5) ،منظمة الصحة العالمية(وعرفت        

 أو ضـد    ، أو ضد شـخص آخـر      ،يقي ضد الذات  سواء بالتهديد أو االستعمال المادي الحق     ) المادية(

أو إصابة أو مـوت أو إصـابة        ) أو رجحان حدوث  ( بحيث يؤدي إلى حدوث      ،مجموعة أو مجتمع  

      ".نفسية أو سوء النماء أو الحرمان

  

 وهو ،أي حادث غير عرضي ومقصود " : بأنه، 9):1999 ،مركز شؤون المرأة( هوعرف          

 وقد يأخـذ    )المرأة أو الطفل أو الرجل    (دة تسبب األلم والجرح للفرد      متعمتوجيه ضربات وعقوبات    

العنف الجسدي عدة أشكال تشمل الصفع والضرب واللكم والركل وشد الـشعر والعـض وتكـسير                

 كما يشمل تخريب سلع األسرة وتهديد       ،العظام والحروق واستخدام السالح واآلالت الحادة كالسكاكين      

 أو على األقل يؤدي إلى الجروح الجسدية المؤلمـة  ،ينتج عنه جريمة قتل   ويمكن أن    ،الحياة األسرية 

    . وتكون معظم الجروح التي تظهر على الجسم عادة مغطاة بالمالبس،والخطيرة والكبيرة

ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشـخاص   ":على أنه، 1999: 9)، حلمي( هوعرف        كما 

 أو التـدخل فـي الحريـة        اً جـسماني  اًلفعل أو المعاملة التي تحدث ضـرر       كما انه ا   ،أو الممتلكات 

  .الشخصية

كافة التصرفات التي تصدر عن فرد أو جماعـة         " بأنه   ،)416: 2002، العدوي(ه   عرف          وقد

 إلثبات أفعال معينة أو التوقـف عـن أخـرى           ؛أو مؤسسة  بهدف التأثير على إرادة الطرف اآلخر        

  . وذلك بصورة حالية أو مستقبلية،لقائم بالعنف وضد إرادة الطرف اآلخرحسب أهداف الطرف ا

ذلك السلوك العدواني الذي يصدر من بعـض         ":بأنه ،)252: 1998، الصغير( هكما وعرف          

 الموجه ضد المجتمع المدرسـي  ،الطالب والذي ينطوي على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير   

ن وإداريين وطالب وأجهزة وأثاث وقواعد وتقاليد مدرسية والـذي يـنجم   بما يشتمل عليه من معلمي    

   . معنوي أو ماديىعنه ضرر وأذ

بالفعل أو بالكلمـة فـي      ، اإليذاء باليد أو باللسان   : " فقد عرفه بأنه    ،)3: 2007، دريدي (        أما

م شخص باستخدام اليد    حيث يقو ، وعملية اإليذاء هذه تارة تكون فردية     ، "الحقل التصادمي مع اآلخر   

وتارة يكون  ) المتسلط األنوي (ويصطلح على هذه العملية     ، أو اللسان بشكل عنيف تجاه شخص آخر      

الستخدام العنف  ، أو تقوم مجموعة بشرية ذات خصائص مشتركة      ، )المتسلط الجمعي (العنف جماعياً   

ها الخـاص فـي الواقـع       أو تطبيق سياق  ، بوصفه وسيلة من وسائل تحقيق تطلعاتها الخاصة      ، والقوة

   .الخارجي

  

  



 
 
 

  
  

29  

كل ما يصدر من الطالب من سـلوك أو فعـل   : "بأنه، 13-14):  2003،العريني (وعرفه        

 أو إتالف ممتلكات عامة أو خاصـة        ، ويتمثل في االعتداء بالضرب والسب     ،يتضمن إيذاء اآلخرين  

ن يكون له هدف يتمثل في      أ و وكأي فعل آخر البد   ، وهذا الفعل مصحوب بانفعاالت االنفجار والتوتر     

  .تحقيق مصلحة معنوية أو مادية

الميل إلى االعتداء والتشاجر واالنتقام والمـشاركة       ":  بأنه ،)14: 1990، الصيرفي( وعرفته        

 والميل للتحدي والتلذذ في نقد اآلخرين وكشف أخطائهم وإظهارهم بمظهـر الـضعف أو               ،والمعاندة

 والنوبـات   ، والتـشهير وإحـداث الفـتن      ، أو التنغيص وتعكير الجو    ،يب واالتجاه نحو التعذ   ،العجز

  . الغضبية بصورها المختلفة  المعروفة

  

   :وباستقراء التعريفات السابقة يتضح أن العنف

    . تحركه مجموعة  مؤثرات داخلية وخارجية،  سلوك غير سوي مخالف لثقافة المجتمع-

  .ى الوصول للمشكلة االجتماعيةظاهرة اجتماعية سلبية وشاذة تتطور إل  -

   . مما يؤثر في المنظومة االجتماعية،سلوك منحرف يلحق األذى بالذات أو الغير أو الممتلكات  -

   . والنية المبيتة،سلوك منحرف تزداد حدته وقوته حسب نوع الثارة واإلمكانات المتاحة  -

 ،اإلقناعتفشل جميع محاوالت     واضحة عندما     تظهر بصورة  ، سمة من سمات الطبيعة البشرية      -

   . لتأكيد ذاته من خالل بوابة العنف؛ إليها الفردأفيلج

ا وسيظل معها حتى يرث اهللا  سلوك انحرافي عرف في المجتمعات اإلنسانية منذ وجوده -

  .ومن عليهااألرض 

لب أو   مباشر يصدر من طا    ،أي سلوك لفظي أو مادي مباشر أو غير       "  :ويعرفه الباحث بأنه          

 آخرين أو ممتلكات خاصة أو عامة داخل المدرسة وخارجهـا           أو نحو أنفسهم    ،الطلبةمجموعة من   

 أو الرغبة في    أو الدفاع عن النفس أو الممتلكات      أو الشعور بالغضب أو اإلحباط       ، حب الظهور  ةنتيج

 مـادي أو     ويترتب عليه إلحاق أذى بدني أو      ، أو الحصول على مكاسب معينة     ،االنتقام من اآلخرين  

   ."نفسي بصورة متعمدة بالطرف اآلخر

  

  :المفاهيم المرتبطة بالعنف * 

أو المفاهيم  العنف تتداخل معه بعض المصطلحات       أن مفهوم    ،)7: 2005، جادو( أوضحت        

 وإبعاده وعواملـه ومواجهتـه      ، والوقوف على أسبابه   ، للدرجة التي ال يمكن تفسير العنف      ،األخرى

  .  لجنب معهاً ومناقشتها جنب،التعرض لهذه المفاهيمدون ، الخ.... 
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 دون اإلشارة إلى المتغيـرات      ،اويؤكد الباحث على انه ال يمكن دراسة ظاهرة العنف بمفرده                

 وسيتناول الباحث كل منهـا      ، مثل اإلرهاب والعدوان والتعصب والقوة والغضب      ،التي تتداخل معها  

  .على حده

   

  : العنف واإلرهاب:الًأو

 .أخافه   ويقال أرهبه واسترهبه أي     ، مصدر مشتق من رهب بمعنى خاف     : اللغةاإلرهاب في     

  ).259: ت.د، الرازي(

حيث حملت  ، وردت كلمة الرهبة في عدة مواضع من القرآن الكريم        : االصطالحاإلرهاب في   

ـ     ، وما يهمنا هو المعنى الذي يرتبط بالعنف      ، عده معاني  زع والرعـب   والذي يدل على الخوف والف

א﴿:كما يتضح في قوله تعالى    ، والترويع والردع  מ א מ א
א מ א מ מ מ א

מ מ .)60: األنفال(.﴾א

א﴿:وفي قوله تعالى          מ א א א א א
.116): األعراف(.﴾מ

قـد   إال أنها ،  القائمة في األمم المتحدة    رغم االختالفات ب أنه، )39: 1993، لعالعبد ا (   ويؤكد  

إسـتراتيجية  " : ويشير هذا التعريف إلى أن اإلرهاب هـو ،إلى تعريف موضوعي لإلرهابتوصلت  

واحتجـاز  ل وخطف الطـائرات     عنف منظم ومتصل تتم من خالله جملة من أعمال القتل واالغتيا          

وتمارسه دولـة أو مجموعـة      ، أو التهديد بها  ، رات وما شابه ذلك من أعمال     وزرع المتفج ، الرهائن

جـل تحقيـق    أ بقصد خلق حالة من الرعب العام من         ،سياسية ضد دولة أو مجموعة سياسية أخرى      

  . "أهداف سياسية

جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الـدول       "في كتابه   ، )67: 2003، عبد المحمود (        ويذكر  

 تمت أول محاولة جديدة لتعريـف اإلرهـاب         1989في عام   ف،  لإلرهاب العربيالتعريف  ، "العربية

 ؛كل فعل منظم من أفعال العنـف      " :ن اإلرهاب هو  أداخل الجامعة العربية وهذا التعريف ينص على        

 من خالل أعمال القتل واالغتيال أو حجز الرهائن أو اختطـاف            اً أو فزع  اً يسبب رعب  ،أو التهديد به  

ـ    ،ئرات أو السفن أو تفجير المفرقعات أو غيرها من األفعال         الطا  حالـة مـن الرعـب       ق ممـا يخل

 الذي يستهدف تحقيق أهداف سياسية سواء قامت به دولة أو أفـراد ضـد               ،والفوضى واالضطراب 

 وذلك في غير حاالت الكفاح المسلح الوطني المـشروع مـن أجـل              ،دولة أخرى أو أفراد آخرين    

  . حق تقرير المصيرالتحرر والوصول إلى 
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 : بمكة المكرمـة أنـه     مجمع الفقه اإلسالمي   نقالً عن ، 9-10) :2006، السبيعي (هوقد عرف        

، جماعات أو دول بغياً على اإلنسان في دينه ودمه وعقله وعرضـه            أو   العدوان الذي يمارسه أفراد   "

يعهم أو تعريض حيـاتهم أو       الرعب بهم أو ترو    اءويهدف إلى إلق  ، ويشمل التخويف واألذى والتهديد   

  .أمنهم للخطر

االستخدام أو التهديد باستخدام عنف غير عادي أو         ": بأنه ،)122: 2004، الخولي(ه  وقد عرف        

 لتحقيق تأثير نفسي أكثر منه      ؛ وأفعال اإلرهاب عادة ما تكون رمزية      ،مألوف لتحقيق غايات سياسية   

   .تأثير مادي

 مهما اختلفت التعريفات السابقة     أنه على   الباحث يؤكد   ،إلرهابمن خالل التعريفات السابقة ل    

 يهدف إلـى الترويـع  وإلحـاق         ،لإلرهاب غير أنها تشترك في وصف اإلرهاب بأنه سلوك عنيف         

اً عن أهداف سياسـية أو       سواء كان ذلك ناتج    ،الضرر باألشخاص والممتلكات والمؤسسات الحكومية    

  .غيرها

إال أن اإلرهاب يعتبر صورة أكثر      ، صورة من صور اآلخر    اإذن فالعنف واإلرهاب كالهم   

والنـاظر إلـى واقـع      ، كما أن كل إرهاب يعتبر عنف وليس كل عنف إرهـاب          ، مبالغة من العنف  

التي يلفقها  وذلك من خالل االتهامات الباطلة      ، المسلمين المرير يجد األمور قد قلبت رأساً على عقب        

 باإلرهابيين زوراً وبهتاناً؛ إلجبارهم علـى التفـريط بثـوابتهم           حيث يصفوهم ، أعداء اإلسالم للمسلمين  

  .وكذلك تنفير غير المسلمين من اعتناق الدين اإلسالمي، الدينية التي تدعو للجهاد

  :العنف والعدوان: ثانيا

 حيث يستخدم كـل     ،يرتبط هذا المفهوم بالعنف في أحوال كثيرة      ، فيما يتعلق بمفهوم العدوان   

نظريات العدوان في إطار الحديث عـن العنـف أو           تٌّعرف كما   ،ى أنهما مترادفان  من المفهومين عل  

 بشكل يصعب معه وضع حدود فاصلة بينهما سواء في          ، ويستخدمها باحثون آخرون بالتبادل    ،العكس

  ).89: 1989، عبد اهللا( .التناول النظري أم الواقعي

الجانـب  " :أن العنف هو  ، 15): 1999، حلمي( يرىحيث  ، ما أكدته التعريفات التالية   هذا  و

 وفي هذه الحالة تنفجر العدوانية صريحة مذهلة في شـدتها واجتياحهـا لكـل               ،النشط من العدوانية  

 أو قـد  ، على شكل سلوك جانحاً رمزياً وهي تأخذ طابع، لها اً مفاجئة حتى ألكثر الناس توقع     ،الحدود

  . طهادية وتفشي العالقات االض،تتخذ طابع التوتر الوجودي العام

 الذي يهدف   ،السلوك الظاهر أو المالحظ   : " هو  العدوان أن، )36: 2003، الحربي( ويرى  

هو الذي ينتج عن   أو،اً أو معنوياً مادي ،إلى إلحاق األذى باآلخرين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر         

   . وهذا السلوك يهدف إلى التوافق مع الواقع،الغضب والكراهية من اآلخرين

سـلوك يـصدره فـرد أو       : "إلى أن السلوك العدواني هو     ،)329: 1994، درويش( ويشير  

   أواً مباشراً أو سلبياً ايجابياً كان أم مادياً لفظي، أو صوب ذاته،جماعة صوب آخر أو آخرين
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أملته مواقف الغضب واإلحباط أو الدفاع عن الذات والممتلكات أو الرغبة في االنتقام أو              ، غير مباشر  

  . لى مكاسب معينة يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعمدةالحصول ع

 ،كل فعل يتسم بالعداء تجاه الموضوع أو الذات       " بأنه   ،84): 1994، الشربيني( كما ويعرفه   

  .  ويقصد به المعتدي إيذاء الشخص اآلخر،ويهدف إلى التدمير

 ولفظـي   العـدوان   ال تطرقت إلى نها  أ ثالباح يجد   ،من خالل استعراض التعريفات السابقة      

 وهناك عدوان وسيلي أو غاية فـي حـد          ، أوضح أن هناك عدوان صريح وضمني      وبعضها ،بدنيال

ويخلص الباحث إلى أن العدوان هو عبارة       ، ن تعريفات العنف  أنها ش أ هذه التعريفات السابقة  ش     ،ذاته

فإذا ، اً كان نوعه وحجمه للنفس أو الغير      أي، أي أن النية مبيتة إلحداث أذى أو ضرر       ، عن دافع أولي  

حينئذ يمكن القول أن العنف هـو       ، مسبباً األذى أو ملحق الضرر    ، تحول هذا الدافع إلى سلوك ظاهر     

  .   التعبير الصريح الظاهر عن العدوان
  

  :العنف والقوة: ثالثاً

 والحـصول   ،ي اآلخرين القدرة على التأثير ف   "  القوة بأنها  ،)129: 1992، العواملة( يعرف        

 يـضعها صـاحب     ، لاللتزام بأوامر ورغبات ونواهي وقيم محددة      ،على طاعتهم وتخيرهم الطوعي   

   .القوة في عالقته بتابعيه

جماعة أو  القدرة على فرض اإلرادة وهي قدرة       "بأنها   ،)1999:411، الصالح( هاكما ويعرف         

  . عن طريق وسائل معينة،خرينشخص على التأثير وممارسة النفوذ على سلوك اآل

أن العنف يتكون أساساً من نوع من القوة تستخدم هـذه القـوة          ، )42: 2003، الشهري(يرى         و

  . الذين يعملون ضد رغباتهم ونزعاتهم وميولهم، إلحداث التأثير المداري أو النفسي على اآلخرين

ن النتائج المترتبة علـى العنـف       أ الباحث يرى   ،من خالل التعريفات السابقة للعنف والقوة       

 ال يتم إال عن طريق القوة أو اسـتخدامها          ،تدمير الممتلكات   أو ، أو اآلخرين  ،كإلحاق األذى بالنفس  

 فوجـود   ، ألنها األداة المحركة للعنـف     ؛وهذا دليل واضح على أن القوة مرتبطة بالعنف       ، لتنفيذ ذلك 

    .القوة مع العنف يعطي فرصة لظهوره وحدوثه
  

  : العنف والتعصب:اًرابع

 مفهوم االتجاهات يحتل مكان الـصدارة فـي الدراسـات النفـسية االجتماعيـة               أنالشك    

 نفـسي  شـعور " فالتعصب هو، إلنسان والمجتمع بسبب صلته المباشرة والدقيقة بحياة ا      ؛المتخصصة

سلبياً أو  ، ابياً محباً اكاً ايج  إدر اً معين اً أو جماعة معينة أو موضوع     اً معين اً يجعله يدرك فرد   ،لدى الفرد 

  ).12 2001:، البصري(".دون أن يكون لذلك ما يبرره من المنطق أو الشواهد التجريبية، كارهاً
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الشدة والتشدد بصحة الرأي وعـدم االسـتعداد        "التعصب هو   أن  ) 3 2007:، صافي(       ويرى  

  . لتقبل الرأي اآلخر حتى لو كان على صواب

   ".التفكير السيئ عن اآلخرين دون دالئل" بأنه 1997: 58)، عبد اهللا( هيعرفوكما        
  

 ،معيند يعني تحيز الشخص لفكرة أو رأي         أن التعصب ق   ، الباحث يرى، وفي ضوء ما سبق          

 وعادة مـا يقـود      ، ويدافع عن هذا الفكر بأسلوب اإلقناع      ،أو انتمائه لجماعة معينة تتبنى فكر معين      

 فيضطر لمهاجمة آراء وأفكار غيره      ،يفشل هذا األسلوب في إقناع الغير      حينما   ،التعصب إلى العنف  

ن يعطي لنفسه فرصة لدراسة ومراجعة هذه األفكـار         أ دون   ،تى لو كان الفكر الذي يحمله خاطئ      ح

 حيـث يـشير     ، إذن فالعنف والتعصب وجهان لعملة واحدة      ، وما دام التعصب يقود للعنف     ،واآلراء

   . في حين يشير العنف للوجه االجتماعي والسلوكي،كريالتعصب للوجه الثقافي والف
  

   : العنف والغضب:اًخامس

إن الغضب الزائد له كثير من اآلثار السلبية على التوافق الشخصي واألسري واالجتمـاعي                     

 فإذا اعتبرنـا    ، الغضب ن من مظاهر التعبير ع    اً حيث يعد العنف مظهر    ،والدراسي والوظيفي للفرد  

 ويقع العنف عند الطـرف      ،ل مشكلة بين طرفين يقع عند احدهما القمع لمشاعر الغضب         الغضب يمث 

 في حين يتوسـط الطـرفين       ، حيث يتم التعبير عن مشاعر الغضب في صورة عنف وتدمير          ،اآلخر

  ).16: 1999، حلمي(. الضبط المعتدل لمشاعر الغضب

 ألنه يبعد العقل والدين عن      ،)كلكالغضب سبع إن فككته بدأ بأ     ( حيث يقول    بن القيم اوصدق         

كـل  ا لإلنسان، فال يبقى له معه نظر وال فكر وال اختيار، بل يعمى صاحبه ويصمه عـن                  مسياسته

 ويكون شـكله وصـورته    ،  عن الترتيب، ويتعاطى فعل المجانين     موعظة أو تذكرة، وتخرج أفعاله    

مة واألفعال المحرمة ما ال يستطيع      ، ويصدر منه من األقوال المحر     نفسه لو رأى  ال تعجبه    ساعة الغضب 

   .االعتذار عنها بعد ذهاب الغضب، بل قد تكون أوبقت دنياه وآخرته، كسبع أكل صاحبه

http://saaid.net/book/open.php?cat=85&book=616.(200-6-14).  
 

  في النفس يحملها على الرغبـة فـي الـبطش          ثوران "بأنه،  )4: 2007، الشريف(        وعرفه  

  ".اإلنسان تصيب نفسية انفعالية ةحالنتيجة   نتقاماالو

 ما يفقد  وغالباً، واالنفعال  يؤدي بصاحبه إلى الثوران    ي فطر يبشرطبع   أن الغضب    والمعنى       

   .التحكم في أقواله وأفعاله  علىالقدرة

http://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=3238.(2007-6-14).  
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 على أن العنف مظهر من مظاهر التعبير عـن          الباحثيؤكد  ، يفات السابقة للغضب  من خالل التعر   

 حيث أن الغضب عبارة عن غريزة متأصلة في طبيعة النفس البشرية يصاحبها تغيـرات               ،الغضب

، تنتهي باالستعداد للعنـف ... ضالت عضوية كاحمرار الوجه وزيادة ضربات القلب وتقلص في الع 

 ،ن اإلنسان ولد على الفطرة    أل، أي أنه مخالف للغضب   ، اً غريزياً يس أمر  أن العنف ل   الباحثويرى  

א﴿:  الذي هو أصل كل خير وبر في قوله تعالى         ،وهي التوحيد  מ
א א א א אא  .﴾מ

  ).30: الروم(

 وغرس  ، دور كبير في حرف مسار اإلنسان عن فعل الخير         إذ لها  ،عوامل البيئة         وال ننسى   

   .الشر والعنف بداخله

  :النظريات المفسرة للعنف* 

 وذلك للوقوف على فهـم وتفـسير        ؛لقد كثرت المحاوالت التي اهتمت بدراسة ظاهرة العنف              

 والتـي   ،ونتج عن هذه المحاوالت العديد مـن المـدارس والنظريـات           حدوثه   العوامل المؤدية إلى  

ومن هنا سوف يتطرق الباحـث إلـى بعـض المـدارس            ، وضعت تفسيرات متباينة لتلك الظاهرة    

  : بشيء من اإليجاز وذلك على الوجه التالي،والنظريات المهمة

  :سة االتجاه االجتماعي وتتبنىمدر: والًأ* 

   : نظرية الضبط االجتماعي1-

 كما أنها تعتبر نظرية ضيقة ،تدخل نظرية الضبط االجتماعي ضمن النظريات الوضعية       

  ،االجتماعي كونها تركز على القضايا المتعلقة بأسباب االنحراف أكثر من اهتمامها بتحليل البناء

  :ذه النظرية فيوتبرز أهم النقاط األساسية له

 يخلق المجتمع مجموعة من القواعد التي تحدد لألفراد المجاالت المقبولة وغير المقبولة بين              -أ

   .أنماط السلوك االجتماعي

 . تعتبر التنشئة االجتماعية أهم األدوات التي يضعها المجتمع لتحقيق أهدافه الضبطية-ب

قرب إلى االنحراف منه إلى أفراد  عندما تصاب أدوات الضبط بالضعف يصبح سلوك األ-ج

  ).54: 2007، بن دريدي. (التوافق

  :  نظرية التعلم االجتماعي2-

   هذه النظرية أن سلوك الفرد هو سلوك متعلم يتعلمه اإلنسان من البيئة أصحابرى        ي
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ن الـشخص   وتؤكد هذه النظرية على التعلم نتيجة للتفاعـل القـائم بـي      ،التي يعيش فيها   االجتماعية    

    من أهـم رواد نظريـة الـتعلم         ) bandura(ويعتبر باندورا   ، االجتماعي الذي يعيش فيه   والمحيط  

، االجتماعي؛ حيث يؤكد على أن خبرات التعلم االجتماعي تلعب دوراً هاماً في نمو سلوك الشخص              

  .فاألنماط السلوكية الجديدة تكتسب حين يشاهد الطفل سلوك من يعتنون به ويرعونه

  ).22-23: 1981 ،الغصون(                                                                      

كما يؤكد باندورا على أن السلوك العدواني يتم تعلمه من خالل مشاهده النمـاذج الـسلوكية                       

ـ    وعليه فالعنف عند باندورا     ومن ثم يقوم بمحاكاة وتقليد هذا السلوك       ،ومالحظتها  ،اً هو سلوكا متعلم

يتعلمه الفرد عن طرق مشاهدة غيره ومن ثم تسجيل هذه المشاهدات واألنماط السلوكية على شـكل                

  ).54: 2005، السعودي( .استجابة رمزية يستخدمها في تقليد السلوك الذي يالحظه

ـ اً واضحعلى أن برامج التدريبات العسكرية دليالً  ،)35 :1997،التير( ويؤكد        ا يمكـن أن   لم

 إذ تستقبل األكاديميات العسكرية الـشبان الـصغار مـن           ،يفعله التعليم لتقوية المواقع المثيرة للعنف     

 حيـث ،  وال تجرى لهم في العادة اختبـارات لقيـاس اسـتعدادهم للعـدوان             ،مختلف فئات المجتمع  

ير اتجاهات سلبية   لعدو ولتطو ا  في أذهانهم تجاه    لبناء صورة معينة    معينة؛  لبرامج اًعرضون جميع يت

 كما أن مشاعر التمييز العنصري أو       ، وتهيئتهم لالنقضاض عليه   ، وإلثارة كراهيته في نفوسهم    ،نحوه

  .الديني ال تولد مع المرء ولكنه يتشربها خالل عملية التنشئة االجتماعية

ـ   يرى توافق في الرأي مع ما ذكره        ،       من خالل استعراض الباحث لما سبق      ون باندورا حول ك

 لممارسة  ؛ ولكن نقطة الخالف أن باندورا لم يذكر االستعداد الداخلي لدى الفرد           ،اً متعلم اًالعنف سلوك 

 سواء أكانت في األسرة أو المجتمع بمؤسـساته النظاميـة           ،العنف باإلضافة لباقي العوامل المساعدة    

  . والالنظامية
  

   : المدرسة االقتصادية:اًثاني 

 إلى أن كل التفاعالت والعالقات االجتماعية داخـل األنـساق           ،)3 2000:، السمري(       يشير  

فكلما زادت موارد ومصادر الـشخص       ، على التهديد بها   أو ،على القوة  حد ما    االجتماعية تعتمد إلى  

يستطيع أن يستخدمها في أي لحظة كلما قلت درجة ممارسته الفعلية للعنف وعلى العكس فانـه                التي  

 . نف عند شح الموارد والمصادر التي يمتلكهاالع استخدام  إلىأيلج

هذا يدل على أن مرتكبي جرائم العنف يرتبطون أكثر بأوضاع اقتصادية متدنية في الـسلم                      و

 كما أن هناك عالقة بين جـرائم العنـف وبـين الحـراك              ،االجتماعي االقتصادي في مجتمع معين    

   وهذا ما،اً البيئات األقل اقتصاد أي أن جرائم العنف تكثر في؛االجتماعي االقتصادي
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األوضاع السيئة كالفاقة والسكن الوضيع والسكن المـزدحم         ":على أن ، 153) 1963:، خليفة(أكده   

كلها أوضاع تؤدي إلى حرمان األفراد من فرص إشباع حاجاتهم          ، ونقص التعلم وعدم تكافؤ الفرص    

   ."للوقوع في الجريمة األساسية وتهيئتهم

 ذات الـدخل    ذلك أن األسر قليلة الدخل تخرج مرتكبي جرائم العنف أكثر من األسر           ومعنى         

 ذوى  األسـر  أن أثبتت ، نشرت علي شبكة االنترنت   ) 1982،  عثمان ألمال( دراسة   ففي ؛المرتفع

كبر من الطبقات الوسطى والعليا     أ بصورة   البدنيالعقاب    يستخدمون ، المنخفض االجتماعيالمستوى  

 النفـسي استخدام العقاب    إلى تميل   التي بعكس الطبقات الوسطى     ،العدواني للسلوك   اًمما يشكل دافع  

  وهذا يفسر زيادة نسبة السلوك االجرامى بين الطبقـات الـدنيا           ، و التجاهل  ،الالمباالةو ، النبذ :مثل

  .بشكل مرتفع

www.elazayem.com/agression.htm - 13k. (2007-6-15).  

حد األسباب التي تؤدي إلى االنحرافات السلوكية       أعوامل االقتصادية هي     أن ال  الباحثويرى          

 الوضـع   ،أي أن هناك عوامل أخرى تساعد في تغذية االنحرافات السلوكية وما يدلل علـى ذلـك               

 ،االقتصادي الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني بصورة عامة والمجتمع الغزي بصورة خاصة           

السلوكية ألصبح كل ما هم دون خط الفقر يمارسـون           في االنحرافات    ئيسيولو أن الفقر السبب الر    

  .  وهذا ما ينفيه الواقع،العنف

  :)مدرسة التحليل النفسي(المدرسة النفسية : اًثالث

من أبرز رواد هذه النظرية ويؤكد فرويد في هـذه  ) sigmund  freud(        يعتبر سيجمند فرويد 

فالفرد ، اجتماعياً؛ وهي المشاعر المختزلة في الالشعور وغير المقبولة         النظرية على الدوافع الالشعورية   

الخطأ والذي بدوره من منظور هذه النظرية معرض لصراع داخلي في شخصيته نتيجة لشعوره بالذنب أو 

     56).: 2005، السعودي( .يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات منحرفة وعدوانية

 يرى فرويد أن الطفل قد يصاب باإلحباط        ، الطفولة المبكرة  منطلق التركيز على مرحلة          ومن  

 وهنا يبدأ في تفاعله العدواني ويحطم       ،عندما يحدث ما يؤخر أو يعطل  أو يتحكم في إشباع حاجاته           

 وتتوقف درجة تحمل الفرد لإلحباط بعد نضوجه على الطريقة العنيفة التي مارسـها              ،ما يراه أمامه  

، الطيـار (. كم والضبط والمرونة التي اكتسبها من البيئـة المحيطـة          وعلى درجة التح   ،في طفولته 

2005 :(16 

 ،أو على غيره سلوك فطري غير مـتعلم  أن اعتداءات اإلنسان على نفسه فرويدوقد افترض          

 لتصريف العالقة العدائية التي تنشأ داخل اإلنـسان عـن           يتدفعه إليه عوامل في تكوينه الفسيولوج     

   كما أن سلوك الفرد ينشط بفعل المهيجات الداخلية ويتوقف نشاط  ،غريزة العدوان
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 مـن    تخفف  شأنها أن تزيد أو    اسبة التي يتخذها الفرد والتي من     السلوك على طبيعة اإلجراءات المن    

  ).38: م2003، الضيدان(. جتأثير المهي

بة للغرائـز   كما أن بعض علماء النفس يرون أن مرتكب جرائم العنف يكون أكثـر اسـتجا                     

 لضعف القوة المانعة التي تتحكم في الغرائز  وغالبا ما يعـاني             اً نظر ؛المختلفة نتيجة لتكوينه النفسي   

 .الشخص من نقص في النمو العقلي وال يكون لديه تناسب بين المثير الخارجي ورده الفعل الداخلي               

  ).3: 2003، عبد المحمود(

 والتـي   )النظرية الحيوية (: ظور مدرسة التحليل النفسي   ومن النظريات المفسرة للعنف من من           

 ، وبالتالي في ربط الصفات العدوانية والتي تتسم بـالعنف         ،أكدت ارتباط الجريمة بالعوامل الوراثية    

ـ    ، صفات متأصلة في الفرد تأتيه بالوالدة      يفالسبب الواضح في هذه النظرية ه       ة فميولـه اإلجرامي

  33).  :2005، جادو( .يرثها من أبويه وأسالفه

 أنها ركزت على العوامل الوراثية في تحديد        الباحثخذ على هذه النظرية كما يراها       آومن الم       

  وكذلك العوامـل النفـسية     ،ه وتجاهلت العوامل البيئية والتي لها دور في تعديل سلوك         ،سلوك الفرد 

  .الدافعة للعنف

 قد فسروها مـن زوايـا       ،سير ظاهرة العنف   تف اأن أصحاب المدارس الذين تناولو          لهذا يرى    

 فمدرسة التحليل النفـسي     ؛متعددة حيث ارجعوا سبب انتشار تلك الظاهرة إلى عوامل مساعدة كثيرة          

وامتداد آثارها على    تكوين شخصية الفرد من متناقضات منذ الطفولة         أرجعت العنف إلى ما يصيب    

  .لمساواة في مجتمعهم أو نتيجة إحساس البعض بالظلم وعدم ا،المدى البعيد

أما المدرسة االقتصادية  فقد أوضحت أن للبطالة والمساكن المزدحمـة والتفكـك األسـري                      

  . في ازدياد وتفاقم ظاهرة العنفاً كبيراًدورقر والجهل وتدني التحصيل العلمي والف

 التنـشئة   وأما مدرسة االتجاه االجتماعي فترى أن سلوك العنف مكتسب من خـالل عمليـة                   

   .  ...االجتماعية كاألسرة والمدرسة وجماعة الرفاق 

 سيقوم الباحث بإبراز دور ،وانطالقا من استعراض المدارس والنظريات المفسرة للعنف     

   .وموقف اإلسالم من العنف

  :  جذور العنف*

ما جاء ذكره في    ب، ونستدل على ذلك  ، وجد قبل خلق آدم عليه السالم     ، العنف قديم قدم الوجود         

א﴿:مصداقاً لقوله تعالى، القرآن الكريم
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א א
  .)30: البقرة(.﴾מ

وال تستبق بالقول وذلك عـام فـي جميـع          ،  أن المالئكة ال تعلم إال ما أعلمت       اًقد علمنا قطع        

القـرآن  (تحديداً موقـع    ) االنترنت( كما ورد على شبكة المعلومات الدولية        القرطبييقول  ، المالئكة

يل أن المالئكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم             ق ،في تفسيره لآلية الكريمة   ، )الكريم

فبعـث  ،  فأفسدوا وسفكوا الدماء   ، وذلك الن األرض كان فيها الجن قبل خلق آدم عليه السالم           ،الدماء

أتجعـل  " فجاء قـولهم     ،اهللا إليهم إبليس في جند من المالئكة فقتلهم ولحقهم بالبحار ورءوس الجبال           

 وهذا ما أكده    ؛هام المحض هل هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم ال            على وجه االستف  " فيها

  .ابن كثير في تفسيره لتلك اآلية

http://quran.muslim-web.com/sura.htm?aya=002.(2007-5-22).  

﴿ :كما سجل القرآن الكريم حادثة أخرى من حوادث العنف كما جاء في قوله تعـالى                     
א א א מ א                            ).34: البقرة( ﴾א

  معناه امتنع عن فعل ما أمر﴾أبى﴿ :سيره لآلية الكريمة في قوله تعال في تفالقرطبييقول        و

في حقه واستعظمه في حق آدم فكان   فكأنه كره السجود،االستعظام : فاالستكبار،بر أو استك،به

  .بترك السجود آلدم تسفيها ألمر اهللا وحكمته

http://quran.muslim-web.com/sura.htm?aya=002.(2007-5-22).  

ממ ﴿:قَـالَ لو نظرنا إلـى قولـة تعـالى                 א   ﴾א

 فعزاه إلى اهللا فهـو إذن لـم         ،ه إلى مصدر خارجي   أنجد أن الشيطان قد أحال خط      ،)16: األعراف(

 وال يقاربـه    ،يعتريـه الـنقص     الذي ال  ،بكلمة أخرى رفع نفسه إلى درجة الكمال اإللهي       .. يخطئ  

  .لهية وهذا هو العنف بحد ذاتههذا إن دل فإنما يدل على التمرد والتطاول على الذات اإل. الخطأ

أيضا سجل القرآن الكريم حادثة أخرى من حوادث العنف والتي حصلت قبيـل إخـراج آدم                       

א﴿ :وحواء من الجنة في قوله تعالى      א א
אמ   .)36: البقرة(. ﴾מ

وأطاعا الشيطان بأكلهما من تلك الـشجرة التـي            أن آدم وحواء عصيا ربهما     :نفهم من اآلية         

طيئـة   جزاء لما وقع منهما من خ     ؛ إلى األرض  جميعاً  وافقضت إرادة اهللا أن يهبط    ، نهاهما اهللا عنها  

 ليبين اهللا لهما ولبني البشر جميعا أثر المعصية فـي           ؛بأكلهما من تلك  الشجرة التي نهاهما اهللا عنها        

   . ونتيجة الطاعة في سعادة اإلنسان وهنائه،شقاء اإلنسان وبالئه
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       ويستمر مسلسل العنف حتى بعد خروجهم من الجنة فيتحرك الشيطان مرة أخرى لتأجيج نار              

يصغ  ولم، وكأن قابيل لم يتعلم من تجربة أبيه مع الشيطان في الجنة          ، ضب في قلب قابيل   الحقد والغ 

א إلى عهد الشيطان ووعيده لبني البشر حتـى يحـذره﴿          מ
מ מ)16(א מ ממ מ מ
  )196-195ابن كثير، (.16-17): األعراف (.﴾)17(מ

،       وما زال يوسوس له حتى اشتدت ثورته واشطاط غضبه فكانت النتيجة قتـل أخيـه هابيـل                

قـال اهللا سـبحانه     ، علـى وجـه البـسيطة     ليسجل القرآن الكريم أول جريمة قتل للجنس البشري         

א﴿:وتعالى מ מ א מ א
א )27(א

א )28(א

א א )29(א

  )43-39ابن كثير،( ).27- 30: المائدة( .﴾)30(א

 فلم يقتصر على البشر بل سبقهم إلى ذلـك          ،ولعل ما سبق يوضح أن العنف قديم قدم الوجود              

 حدثت على وجه األرض هـي قتـل قابيـل           انيريمة قتل إنس   أن أول ج   ،الباحث  وما يؤكده  ،الجن

نهـا   ولك ، فالعنف ليس بظاهرة جديدة    ،مستشهداً بما ورد في اآليات السابقة من سورة المائدة        ، لهابيل

،  إلى أن أصبحت ظاهرة عالمية يبحث لها عن حلـول          ،العصورتعددت وتنوعت أشكالها على مر      

  ؟هل يمكن إيقاف ظاهرة العنف: يسألورب سائل قد 

 وخير دليل علـى     ، فالعنف باق إلى يوم الدين     ،الجواب ال يمكن إيقافها ولكن يمكن الحد منها              

)36(מ ﴿:مصداقاً لقوله تعالى  ، ذكره في القرآن الكريم     جاء ذلك ما 

א)37(א ממ א)38(א מ
א)39(מ   .36-40): الحجر( .﴾)40(מ

א"  :ي قوله ف، صلى اهللا عليه وسلم محمدوما جاء على لسان خير البرية       א
א   א א א א  מ  א

 )4029، سنن ابن ماجه". (מ אא

   :سالمية من العنفموقف الشريعة اإل* 

 وتعـرض أمنـه   ، فتذهب بسعادته واستقراره  ،العنف ظاهرة مرضية خطيرة يعيشها المجتمع            

 والـتخلص   ، حشد اإلسالم كل الوسائل الضرورية القتالع جذورها       ،لما كان كذلك  .. وخيره للخطر   

  اًع ولكي يقيم مجتم، من أجل الحفاظ على استقامة السلوك اإلنساني السليم،منها
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 وينعم باألمن واألمان في ظل قـيم روحيـة وأخالقيـة    ، يعيش في ظل الطاعة واالستقرار ،اً إنساني

  .2001: 34) ، الفقيه (.عالية

لذا ، إذ به تتحقق رفاهية الفرد ويعم الخير جميع أفراده        ، فاألمن ضرورة ملحة للمجتمع اإلسالمي           

ثم االستشهاد  ، الباحث في تقرير الحقائق إلى آيات القرآن الكريم       وقد احتكم   ، فاإلسالم أواله اهتماماً بالغاً   

وقد جاءت النصوص من الكتـاب      ، بما يزيد معنى اآليات واألحاديث وضوحاً     ، بأقوال الرسول وأفعاله  

מ﴿:والسنة المطهرة لتؤكد على األمن؛ وتحث عليه وتأمر به كما جاء في قوله تعالى              א א
מ א מ מ מ   ).82: األنعام.(﴾א

كما يدعو الدين اإلسالمي إلى التسامح وحقن الدماء وتحريم قتل النفس بغير حق والعفو عنـد                      

﴿: ال تعـالى   ق ،اً شديد اًمن ذلك تحذير  تحذر  ،  والسنة وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب     ، المقدرة

א מ א א א
א   .)33: اإلسراء( .﴾א

א﴿ : وقوله تعالى       א מ א
  .93): النساء(. ﴾)93(א

لفت النظر ويبعث    بشكل ي  ،ولقد ازدادت جرائم القتل واالغتصاب والسرقة في عالمنا اإلسالمي              

فموقف اإلسالم من استباحة الدماء وانتهاك األعراض وسلب        ، 175): 2006، دفأبو  (. على القلق 

 ، بإجماع المسلمين  اً فهذه األعمال وأمثالها محرمة شرع     ،األموال الخاصة والعامة وتخريب المنشآت    

لما في ذلك من هتك لحرمة األنفس المعصومة وهتك لحرمة األمـوال وهتـك لحرمـات األمـن                  

ناس اآلمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وهتك للمصالح العامة التـي ال             وحياه ال  ،واالستقرار

 فـي حجـه     ، كما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في خطبتـه           ، في حياتهم   عنها ى للناس 0غن

  " : أنه قال،الوداع

א  מא א  א   
מ א   א   מ  מ  א   א  

מ א  מ  מ  א מ א מ    
מ א  מ  א  מ א מ 

מ מ מ  א
  ).506: ت.د، األلباني. (رواه البخاري" 

א"وقد حذر الرسول عليه الصالة والسالم المسلمين من الجنوح إلى القتل  فيما بينهم                      
מ    1300)، ابن ماجة(. " א
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يِّ   "  رسخ اإلسالم المحبة بين الناس ففي الحديث كما        ْن النَِّب لََّم        َع ِه َوَس ُه َعَلْي لَّى اللَّ الَ    َص  א :َق
  .)65، صحيح مسلم.(  "       

   ة   حيث جاء هذا الدين الحنيف رحم،تلك القيم التي تميز جوهر الرسالة المحمدية الغراء       

 كما أن أعظم ميزة تميز بهـا الـنهج          ،للعالمين ليرفع كل صنوف الذل والهوان عن البشرية جمعاء        

ـ            ياإلسالمي حرية االختيار الت    ره  يتجلى فيها تكريم المولى عز وجل لإلنسان واحترام إرادتـه وفك

 بعد أن أنار له جميع السبل الموصلة للحق المنبعث من عنده كمـا              ،ن ترك أمره لنفسه   أ ب ،ومشاعره

والخسران المبين وبذلك يكـون حـراً   بين له طريق الهدى والضالل التي تقوده إلى الهالك والدمار         

  ).182: 2001، الحيارى. (أعماله وأفعاله ليختار ما يريد وأن يتحمل تبعه

8)(א)7(א﴿: يبرق ذلك في قوله تعالى    و        

   ).7- 10: الشمس(. ﴾)10()9(

מא﴿:وقوله تعالى          א
א   .13): السجدة( ﴾א

א﴿:ما أروع شريعة اإلسالم حينما نقرأ قوله تعالى                א
א א מא מ   ).90: النحل( .﴾َא

                                                                        

 في  .إذا كان هذا هو شأن فريضة العدل في اإلسالم فمن الطبيعي أن نرى موقفه الواضح من الظلم                

מ﴿:قوله تعالى א   )51:األنفال( ِ.﴾מ

   ).  52-53: 1985، قرني(                                                                     

  بغيرولكن تأبى األنفس المريضة إال أن تصر على عنادها وظلمها وعدوانها على الناس        

מ﴿:قال تعالى ، فماذا كانت النتيجة  .  وجه حق 
א א מ מ   .19) :الفرقان (﴾א

מ﴿: وقوله تعالى         א
א א א א מ א

א   ). 29: الكهف(.﴾א

 فقد وردت نصوص كثيـرة      ،ة مكانة عظيمة في الشريعة اإلسالمية      للعالقات اإلنساني   أن كما        

 ؛ سواء في محيط األسرة أو المجتمـع       ،من الكتاب والسنة كلها تحث على حسن المعاملة بين الناس         

 فقد حرم اإلسالم الغيبة والنميمـة  ،تعامله مع اآلخرينمن خالل   فيما يواجهه الفرد في حياته اليومية       

  .)28: 2006، المطيري( .والقذف واالستهزاء ونحوهاوالبهتان وقول الزور 



 
 
 

  
  

42  

מ﴿: تعالى قوله        وهذا ما أكدته اآلية الكريمة في        מ א א
א מ א מא א

א מ מ א א מ א  ﴾א

  ).11: الحجرات(

א ":        كما وأكد على ذلك الرسول فيما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه حيث قال             
מ אאא א  א מא

א  א אא א א א "א
.4646)، صحيح مسلم( 

 على أن الشريعة اإلسالمية الغراء بصورتها المشرقة قد أرسـت            الباحث وبكل ما سبق يؤكد          

ونـشر روح المحبـة     ، مـذاهب المختلفـة   مبادئ الدعوة للتعايش السلمي بين األعراف واألديان وال       

 لم تحمل على التنكر لـسماحة وعـدل         ، على ذلك شعوب ومذاهب     حيث يشهد  ،والتسامح بين الناس  

 وبهذا يدحض اإلسالم كل اإلشاعات المغرضة واألفكـار الهدامـة           ،اإلسالم وموقفه الرافض للعنف   

 لطمس الحقائق و للنيل من إسالمنا العظيم الذي يتخذ مـن القـرآن              ؛التي نسمعها بين الفينة والفينة    

اليائسة إلقناع العالم بأن الدين اإلسالمي قام وال زال على اإلرهـاب            من خالل محاوالتهم     ،اًدستور

ولـيس أدل   ، من خالل زعمهم الباطل بان محمد صلى اهللا عليه وسلم قد نشره بحد السيف             ، والعنف

ما تناقلته وسائل اإلعالم الغربية بما يدحض ادعاءاتهم حول ظهور الصحوة اإلسـالمية             ، على ذلك 

ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل ما زالت تتكرر         ، بالدهم بصورة كبيرة تدعو للقلق    وانتشار اإلسالم في    

  ،محاوالتهم الفاشلة لتحريف القرآن وتشويه صورة رسولنا الكريم

 ﴿ : في قوله تعـالى    كما جاء  ، القرآن ن اهللا قد  تعهد بحفظ     متناسين أ ، زوراً وبهتاناً 

  ). 9:الحجر( .﴾א

                                              

  :وسائل اإلعالم والعنف* 
  :مقدمة

، باألخبـار الـصحيحة   تزويـد النـاس   ":مصطلِح اإلعالم بأنه، ) 1990:5، عبد المطلب(يّعرف        

أو مشكلة ، رأي صائب في واقعة من الوقائع والمعلوماِت السليمة والحقائِق الثابتة التي تساعدهم في تكوين

  ".من المشكالت بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقليِة الجماهير واتجاهاِتهم وميوِلهم

بـاختالف أنواعهـا    على دور وأثر وسائل اإلعالم      ، يؤكد الباحث ، من خالل التعريف السابق         

فقد اكتسبت مالمحه من خالل تنوع تقنية       ، ي الوقت الحالي  شهده العالم ف  التقدم والتطور الذي ي   نتيجة  

األمر الذي جعل من دورها تأثير ايجابي وسـلبي لجميـع أطيـاف وشـرائح               ، االتصال وتطورها 

  حيث تسهم في بناء ، بدءاً بالفرد ومروراً باألسرة والمدرسة وانتهاء بالدولة، المجتمع
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 األدبيـة   قدرته فهي تعمل على تعميق      ،االجتماعية وتوسيع مداركه وزيادة عالقاته      ،شخصية الفرد 

 األفكار من صالح أو      سالح ذو حدين بما تبثه من       وال يختلف اثنان في كونها     ، ثروته اللغوية  ةوتنمي

 أو تسهم في    يج ظاهرة العنف وتعميقها   يمكن لها أن تقوم بتأج    كما   ،من خير أو شر   فساد وبما تبعثه    

 تدرك مسؤوليتها تجاه مجتمعاتها تستطيع أن تكـون أداه إصـالح             فوسائل اإلعالم التي   ،الحد منها 

 ال تأبـه بمـا تقدمـه        ، أو بأجندة خارجية    أو حزبية   أما التي تتحرك بدوافع تجارية أو نفعية       ،وبناء

 على رقاب الناس ومعول هدم لثقافـة وأخالقيـات          اً مسلط اً فتصبح سيف  ،لمجتمعها من برامج وأفالم   

  .المجتمع

وسائل اإلعالم المتمثلة فـي وسـائل التـسلية    " :أن إلى ،) 1990:5، عبد المطلب(ر         ويشي

والتربية األخالقية واالجتماعية تعتبر من الوسائل الحساسة والمثيرة والمؤثرة إلى حـد كبيـر فـي                

 ، بحيث نجد أن المواد المشاهدة أو المسموعة أو المقروءة والتي تتسم بسوء االختيـار              ،الفردسلوك  

   ."في االنحراف والسلوك العدوانيعامالً من العوامل المساهمة تعد 

عالقة وثيقة بين وسائل اإلعالم وبـين  أن هناك  ،       ووفقاً لما ذكرته صحيفة الصباح االلكترونية     

   .السلوك المنحرف سواء أكانت هذه العالقة مباشرة أو غير مباشرة
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid
=19058 - 28k.(2007-5-23)  

 وال يقتصر هذا األثر الـسيئ     ،أن التعرض الزائد للعنف يضر بالتطور العاطفي لألطفال              كما  

لمشاهدة العنف على البرامج وإنما يمتد إلى المشاهد العنيفة الخاصة بالحوادث والحروب والكوارث             

 ويشكل التعرض الزائد للعنف إلى استجابة المخ لما تعـرض           ،رالطبيعية التي تتخلل نشرات األخبا    

 بـل   ، وال يقف المرء عند هذا الحـد       ، مما يغذي التوتر النفسي واالضطراب الوجداني لألطفال       ،له

     . بل واستسهال اقترافه،يتعداه إلى التعود على العنف
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=548 - 38k. (2007-
5-23)  

إن العنف في األفـالم ال      "والتي تقول   ،      ومن النظريات الخاطئة التي تروج عبر وسائل اإلعالم       

 تكـرار   فإن، وعلى العكس من ذلك    ،"ن األطفال ال يتأثرون بذلك    أ و ،يترك بصماته على المشاهدين   

 كمـا   ، قبل اللعب  اً عدواني اًموذجسلوك األطفال العدواني أثناء اللعب يزداد زيادة كبيرة إذا شاهدوا ن          

كثرة مشاهدة  ل كما   ،أن مشاهدة العنف بشكل متكرر يؤدي إلى زيادة في العدوان الجسدي أو اللفظي            

  .أفالم العنف في فترة الطفولة لها تبعات خطيرة في مرحلة الشباب
.  45–54205 =id&A=lang?php.readArt/archive/2ver/net.islamweb.www 

(2007-5-23)  
 :أهداف وسائل اإلعالم •

  تلك بناء على طبيعة وخصائص كل وسيلة من، يتمحور دور وسائل اإلعالم في عده اتجاهات     
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األهـداف االيجابيـة    ، )46: 2006، الزاحم(وقد ذكر   ،  تعدد أهدافها  في هماألمر الذي يسا  ، الوسائل

  :على النحو التالي، لها

  . وتقديمها للناس بطريقة سهلة ومفهومة، اجمع المعلومات وشرحها وتفسيرها وتبسيطه  - أ

 . ودعم األفكار والتقاليد التي يؤمن بها المجتمع،  تعزيز القيم والمبادئ-    ب

 . مساعدة المجتمع على الرقي والتقدم من خالل تقديم اإلعالم ألهم المبتكرات والمخترعات -    ج

  . وبناء، فعونا،  الترفيه وشغل وقت الفراغ بكل ما هو مفيد-    د

  .التربية والتعليم والتوجيه والتأثير في السلوكيات وتصحيح المفاهيم الخاطئة -    ه

    :أشكال وسائل اإلعالم *

    رئيـسة    وفي تطور مستمر ولكنها ال تخرج عن ثالثة أشكال          ، إن وسائل اإلعالم عديدة ومتنوعة    

  :وهي

 والنشرات وما يـرد علـى شـبكات            جالت وتشمل الصحف والم   :ةوسائل اإلعالم المقروء   -أ

  .وغيرها) االنترنت(كة المعلومات العالمية المعلومات مثل شببث 

 ... .وتشمل المذياع وأشرطة التسجيل ووكاالت األنباء: وسائل اإلعالم المسموعة -ب

  ).32: 2006، الزاحم...  . ( وتشمل التلفاز والسينما والفيديو:وسائل اإلعالم المرئية -ج    

، يرى أنها تتضمن األشكال الرئيسة الثالث     ، )االنترنت(       والمالحظ لشبكة المعلومات العالمية      

 ألي  فجميعها لها دور في انتشار ظاهرة العنف بغض النظر عن حجم هذا الدور حيـث ال يمكـن                 

تناول وسي.           وسيلة أن تحل محل األخرى ولكن يمكن أن تتفاوت في حجم الدور الذي تلعبه             

 علـى اعتبـار     ،التلفاز و االنترنت لما لهما من دور خطير في تزايد ظاهرة العنف            كل من    الباحث

  . في حالة سوء استخدامها، يوتنا قد تنفجر في أي لحظةأنهما قنابل موقوتة نقتنيها في ب

  : التلفازالعنف في* 

  :مقدمة

ألسباب     ه النقد في مجال تعزيز العنف       لعل التلفاز من أكثر وسائل اإلعالم الذي يوجه إلي                

 :عديدة منها

      بمعنـى القـدرة علـى نقـل     ، يستطيع أن يجمع بين الصوت والصورة والحركة واللونهأن -أ

  . وسهولة التعامل مع الجهاز،الواقع كما هو على األقل

جتمع الغزي   األوضاع السياسية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بصورة عامة والم          -ب

  .تجعلهم مرتبطين به بصورة كبيرة لمتابعة مجريات األحداث، بصورة خاصة

  تجعل المشاهد يقضي معظم وقته أمامه، ترفية وخاصة في المجتمع الغزيقلة وسائل ال -ج
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 بـشكل   عل من الفرد أسيراً لهذه الوسيلة     غزارة المواد التي تبث عبر الفضائيات وتنوعها تج        -د

   .تلك األجهزةان عليه قبل ظهور  كام عاًختلف كثيري

بالعنف اً  وأوضحت الدراسات أن األشخاص الذين يعانون أوضاع أسرية سيئة هم أكثر تأثر                   

من أقرانهم الذين يعيشون أوضاع طبيعية وذلك بسبب الدور الكبير لألسرة في الحد مـن النـوازع                 

   .العدوانية لدى أبنائهم
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/08/30/27037.html - 37k.(2007-5-27)  

 كانت نتائج هذه الدراسة أن نسبة المـراهقين         ، مراهق 700وقد كشفت دراسة أجريت على             

يرتفع معـدل    ،اً العنيفة لفترة تتراوح بين ساعة وثالث ساعات يومي        فازيةالذين يشاهدون البرامج التل   

 كما بلغت النسبة عند الشباب الذين شاهدوها ألكثر من ثالث ساعات،  5.22% السلوك العدواني بينهم إلى 

    http://www.almarefah.com.(2007-5-27)  .%8.28 يومياً

 األخـرى   المصادرومن ذلك نجد أن التلفاز كوسيلة إعالمية جماهيرية يساهم مع غيره من                    

وتـرى  ،  أو في تنميتها أو تطويرهـا      ، والعنف المدرسي خصوصاً   ،في شيوع ظاهرة العنف عموماً    

أو يضاعف من ، العنف يزيد من شهية اإلنسان إلى ،أن التلفاز وسيلة إعالمية،)119  2005:،جادو(

أو يعلم األطفـال والـشباب      ، هأو أنه يفسح المجال للتعبير عن     ، قوة العنف الكامنة في طبيعته اإلنسانية     

أو أنه يساعد على    ، ولية المترتبة على ارتكابه   ؤمن المس أو للتخلص   ، بعض األساليب المناسبة لظهوره   

  . أو الشعور بالخطأ عند ارتكابه، تخفيف اإلحساس بالخطأ

  :يعود إلىالتلفازية لدى المراهقين  أن صعوبة السيطرة على المشاهدة الباحثويرى       

   . ضعف الوازع الديني-أ

    .ا تعدد القنوات وتنوع المواد التي تبث من خالله-ب

  . غياب الرقابة األسرية -ج

   .الضغوط الممارسة من قبل األصدقاء -د

  . األخرى ذات العالقةية المدرسية والمؤسسات التربوية  التوع  ضعف دور-ه

  .م بممارسة أنشطة أخرى قلة البدائل المتوفرة للسماح له -و

  :التلفازي الطرق المتبعة للحد من ظاهرة العنف *

  :لصعيد الدولي على نطاق ا:أوالً

تأسيس جمعيات عالمية مهمتها مكافحة اإلرهاب والعنف بكل أنواعه تتكون من علماء             -1

وعلماء نفس واجتماع وأطباء تتدخل لنشر برامج موجهـة ونـشرات                       دين

ــرض   ــذا الغـــــــــ ــة لهـــــــــ   .خاصـــــــــ

 حث الحكومات على سن قوانين تحد من نشر العنف عن طريـق اإلعـالم أو                -2

ــ ــاد طريق ــشفير(ة اعتم ــوات ) الت ــي بعــض القن ــاً ف ــا حالي ــول به   .المعم
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 الجهود الدولية وتغيير المناهج المعمول بها حالياً في اإلعالم والتربيـة            ثفتكا -3

  والتعليم

.  ونشر القيم الروحية القادرة على تهذيب النفس البشرية وتعميم حالة السالم والطمأنينة في األرض             

  2007: 16). ، موسى(
  :نطاق األسرةعلى : ثانيًا

   .وعيةتبال  مع االهتمام،ساعة يومياً) 2-(1 لمدة ازالتقليل من استخدام التلف1- 

ل  2- ازجع راز التلفجه ارج حج ديو خ اب الفي ال ة وألع دم وضعه األطف ع ع رم ي أآث اآن   ف    األم
  .ظهورًا في المنزل، بل في مكان بعيد حتى ال يكون ضيفًا دائمًا على األسرة

     الواجبات،  ألعاب الفيديو قبل الذهاب إلى المدرسة أو قبل أداء  أوازدام التلفعدم استخ3- 

  .وعدم ترك المجال مفتوحاً دائماً لها

  . فقط عند مشاهدة برنامج له قيمةاز التلففتح4- 

   .النوم حتى أثناء في أذهان األطفال تبقى عالقة المشاهد االنفعالية التي  من متابعةاالحتراز5-  

، يتابعون من برامجمضمون ما بايجابية عن  هما إلى أبنائاحدثيت، ين ايجابيدينمشاه أن يكونا      6-

   .إرشادهم في وأن يكونا واضحين مع أبنائهما

   . البرامج المتلفزة متابعةفي االعتدالفي حسنة  يكونا قدوة أن  7- 

http://www.alriyadh.com/2002/12/22/article24161.html.(2007-5-29).   

  : على نطاق المدرسة:ثالثاً

  : من خاللازييؤكد الباحث على دور المدرسة في الحد من العنف التلف        

 عقد الندوات واللقاءات مع أفراد المجتمع المحلي لالستفادة من كيفية الحد من مخاطر العنف               1-

  .التلفازي

  .برامج التوعوية واالذاعة المدرسيةمن خالل ال،  توعية الطلبة من مخاطر العنف التلفازي2-

لتصحيح المفهـوم الخـاطئ لـديهم       ،  تفعيل دور المرشد الطالبي في نصح وإرشاد الطلبة        3-

  . باعتبار ظاهرة العنف التلفازي ظاهرة مألوفة وكأنها طابع الواقع الذي يعيشون فيه

وخصوصاً التـي   ، بة حث المسئولين في وزارة اإلعالم على خضوع البرامج التلفازية للرقا          4-

  .تتضمن مشاهد العنف
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  :العنف في االنترنت *

  : مقدمة

تمثل ثورة المعلومات أهم معلم تميزت بها وسائل االتصاالت من خالل شـبكة المعلومـات                      

وأصبحت شبكة االنترنت من أهم قنوات االتصال والتواصل بـين           )شبكة االنترنت (الدولية المسماة   

  . 5): 2002،عيد.( ... ومكافحي الجريمة والمجرمين ،نهم واألشرارم.. البشر األخيار 

 فإن ضـريبة    ، ولما كان لكل تقدم ضريبته     ،كما أحدثت ثورة حقيقية في نظم اإلدارة والعمل              

 نعرفـه مـن    فهي جرائم تختلف في معناها ومبناها عمـا ،االنترنت لم تتأخر وهي جرائم االنترنت 

   .الجرائم األخرى
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=137697 
- 63k.(2007-5-29)   

، ويمكن النظر لالنترنت كمهدر لألمن االجتماعي وخاصة في المجتمعات المغلقـة والـشرقية                    

 إلى  حيث أن تعرض مثل هذه المجتمعات لقيم وسلوكيات المجتمعات األخرى قد تسبب تلوثاً ثقافياً يؤدي              

كما وأن االستخدام غير األخالقي والالقانوني للشبكة قد يصل إلـى           ، تفسخ النسيج  االجتماعي وانهياره    

مما يؤثر سلباً على نمو شخصياتهم النمو السليم ويوقعهم في أزمـات            ، عدد هائل من المراهقين والهواة    

ـ           ، نمو د التعامـل مـع المواضـيع       وأزمات  قيمية ال تتماشى مع النظام االجتماعي السائد وخاصة عن

  ).101  1999:، البداينة. (وتقديم الصور والمواد اإلباحية، الجنسية

 بل بادرت الدول األوروبية إلى االسـتخدام الفعلـي لـشبكة            ، على ذلك  اًوليس األمر قاصر         

مانيـا  فقد تمكنت العديد من الدول وفي مقدمتها أل       "االنترنت في البحث عن المجرمين والقبض عليهم        

 بل والتعـرف علـى كـل        ،وبريطانيا من استخدام شبكة االنترنت في السعي نحو ضبط المجرمين         

  )25: 1999، الشهاوي( ".الحاالت المشابهة في كل أنحاء أوروبا

 يؤكـد ، حول خطورة هذه المقاهي   ،        من خالل استطالع آراء بعض أصحاب مقاهي االنترنت       

مـن  الفئات العمرية من األفراد وخاصة      ها وسيلة إغراء لمعظم     كون أن الخطورة تكمن في      ،الباحث

 ، علـى ذلـك    ءوبنا، والتي يترتب عليها مخاوف كثيرة إن لم يحسن استغاللها        ، هم في سن المراهقة   

   :سيعرج الباحث على كل من

  : مقاهي االنترنت علىروادالأسباب تهافت : أوالً

 مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى تهافت         على ،)مقابلة شخصية : 2007، إسماعيل(       يؤكد  

  :الشباب على مقاهي االنترنت ومنها

  . عدم توافر اإلمكانات المادية  لشراء جهاز بيتي لدى بعض مرتادي هذه المقاهي1-

   . إشغال أوقات الفراغ2-

   .المنافسة الشديدة بين أصحاب المقاهي الستقطاب اكبر عدد و تخفيض سعر الساعة3- 
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، أسباب تهافت رواد مقاهي االنترنت عليها      ،)مقابلة شخصية : 2007، برغوث(     كما ويعزي      

  : إلى

  . عدم توفر خدمات شبكة االنترنت لدي كثير من الشباب1-

   .لدى غالبية المقاهيقابة الداخلية على استخدام شبكة االنترنت  غياب الر2-

  .  اهده من مواد الشبكة الرغبة في التحرر من رقابه األسرة فيما يش3-

   .الترغيب من قبل مجموعة األصدقاء 4-

   :مخاطر مقاهي االنترنت :ثانياً
نه مازال ينظر إليها على أنها شر يجب التخلص         أ إال   ،بالرغم من ايجابيات مقاهي االنترنت            

 الـديني   عمنه وذلك لعدم وجود رقابة عامة تضبط عمل هذه المقاهي وغياب التوعية وضعف الواز             

  :  ومن هذه المخاطر،عن المسار الصحيحالذي يحول دون االنحراف 

  . تضييع أوقات مرتاديه في غير منفعة عند الغالبية 1- 

  . اإلصابة باألمراض النفسية 2-

   . الغرق في أوحال الدعارة والفساد 3-

  . التعرف على أساليب اإلرهاب والتخريب  4- 

  .شكاله المختلفة ممارسة العنف بأنواعه وأ 5-

   . التجسس على األسرار الشخصية6- 

www.atsdp.com/forum/f69/athcai-cacaeenaee-eioy-caoece-1247.html. 
(2007-5-29).      

 على أنها تؤدي بال شـك إلـى         الباحث يؤكد   ،ومن خالل مجموعة المخاطر التي تم عرضها             

مع لن تقوم له قائمـة إال بجهـود أبنائـه المخلـصين             انهيار المجتمع إن لم يتم تداركها الن المجت       

  .والغيورين على مصلحته

  :  الحد من مخاطر مقاهي االنترنت:ثالثاً

 ى أن يستطلع آراء نخبة من المواطنين      أ يعيش في مجتمع محافظ فقد ارت      الباحث أنباعتبار          

 فتوصـل   . أجراها معهم   من خالل مقابالت شخصية    ،ذوي الخبرة واالختصاص في مجال االنترنت     

  :مجموعة من النصائح والتوجيهات المتمثلة فيإلى 

  .  سن قوانين تحكم عمل هذه المقاهي1-
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  نشر التوعية من خالل تضافر جهود المؤسسات التربوية واإلعالمية والدينية فـي توعيـة               2-

  . مرتادي مقاهي االنترنت

  . لتزام بمواعيد الصالة تحديد الفترة الزمنية لفتح وإغالق المقاهي واال3-

مـع وجـود    ، وجعلها مفتوحة على بعضها   ،  إلغاء مظاهر الخصوصية في وضعية األجهزة      4-

  ).مقابلة شخصية: 2007: وآخرون، برغوث. (برنامج مراقبة

، مجموعة أخرى من النصائح والتوجيهات لمرتـادي مقـاهي االنترنـت                   ويضيف الباحث   

قد تـساهم فـي تخفيـف       ،  والبحوث تات موقع منشاوي للدراسا   نشرت من قبل باحثين عبر صفح     

  :والمتمثلة في، المخاطر الناجمة عنها

 في مجال البحـث والتثقيـف واكتـساب    ا تشجيع مرتادي مقاهي االنترنت على استخدامه 1-

  .المعلومات

مخلة  إلزام أصحاب مقاهي االنترنت بحجب المواقع اإلباحية وعدم تداول أو توزيع المواد ال             2-

   .باآلداب العامة

 منع ارتياد صغار السن لمقاهي االنترنت مع توقيع عقوبات مناسبة وفرض غرامات ماليـة               3-

  )25 2002:، النفيعي(.  ذلكتخالفعلى المقاهي التي  

 من خالل ما تم عرضه يؤكد الباحث على أن هناك عالقة بين الوسائل اإلعالمية والعنـف                       

مما يـؤدي إلـى     ،  أو المخل باآلداب العامة    ،امجها بالطابع اإلجرامي والعنفي   وذلك عندما تتسم بر   

،  يجري في حدود نـسبية     ،ه وهذا التغيير من وجهه نظر     ،إحداث تغيير في قيم وأنماط سلوك األفراد      

، وتبرز مالمح هذا السلوك   ، فإمكانية التغيير قد تتفاوت بحسب استعداد الفرد واستجابته  نحو التغيير          

ل ممارسات طلبة الثانوية على وجه الخصوص كالسرقات والتفوه باأللفاظ النابية  واستخدام             من خال 

 واالعتداء على أعضاء هيئة التدريس وقد يتطور األمر ليصل إلـى            ،اآلالت الحادة في المشاجرات   

  وممـا  ،اإلصالحوقد ينتهي األمر بتدخل كل من رجال األمن         ، اإلدارة المدرسية واستخدام السالح   

كمـا أن   ، الخ...اختالف طبيعتهم الفسيولوجية والنفسية والعقلية      ، يعزز السلوك  العنفي لدى الطلبة     

دور كبير في تشكيل شخـصية      ، لألسرة والبيت والمدرسة والمؤسسة الدينية والجيرة ورفقاء اللعب       

  .ك العنيفوبذلك يكون لكل فرد استعدادات محددة نحو إمكانية االستجابة لممارسة السلو، الفرد
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  المحور الثالث  

  العنف المدرسي    
  :مقدمة

 والتي باتت تهدد كيان المجتمع وأمنه       ،اًتعد ظاهرة العنف من أكثر الظواهر المرضية انتشار              

 فقد استرعت اهتمام الجهات المختصة في جميع أنحاء العالم نتيجـة تزايـدها بـصورة            ،واستقراره

المجتمـع   ةالعنف نتيجة ممارس أدت إلى ظهور ثقافة ، متعددةالًشكا وذلك باتخاذها أ،أذهلت الجميع

 داخـل  األفـراد سلوك   بشكل ملحوظ علىحيث انعكس ذلك ، أشكالهللعنف بكل )  وجماعاتأفراد(

  .مجتمعهم

 فان ذلك يتحول بـدوره      ، وخاصة عند األفراد في سن المراهقة      ،وعندما تزداد أشكال العنف          

 إلـى   ، حيث يتحول من مجرد تأكيد وإثبات الـذات        ،اًشد أنواع العنف سلوك   أإلى   ،غلب األحيان أفي  

طات  فقد تظهر الزيادة الواضحة والجلية في متوس       ، أو على الذات   ، يمارس على الغير   ،عنف مباشر 

  ،الناصر( . في مرحلة المراهقةاً وتظهر أكثر وضوح،مع تقدم العمرالممارسات الشاذة والمنحرفة 
.(116 :2000   

 العنف، كونه يجمع بين وجهـين للعنـف،         أشكال من   األخطريمثل العنف المدرسي الشكل     و       

 إطـار  المجتمع بشكل جماعي داخل أفرادالمجتمعي، والوجه المؤسساتي، فهو عنف يمارسه  الوجه

 بمختلـف  مؤسساتي وهي المدرسة بجميع المستويات التعليمية، فيمارس المدرسون والطالب العنف

 المؤسساتي، إطارهم  ثقافة عنف داخلإلشاعة في المنظومة التربوية والتعليمية، وأدوارهموياتهم مست

 تؤطر ألنهااجتماعية داخل المجتمع،   ومشروعية ثقافة العنف المدرسي قبوالًإشاعةوبما يمنح عملية 

تماعيـة داخـل   المؤسساتي، وقبولها وشرعيتها االج  للطابع الرسميأخذها من خالل اً وشعبياًرسمي

  2006: 2). ، غزوان(.  ذاتهاإلطار

 يتأكد هنا أن هناك إغفال وعدم اهتمام من قبـل المؤسـسات التربويـة للجوانـب النفـسية                       

ن هـذا التناسـي     أ و ، لألفـراد  باالحتياطات النفسية واالجتماعيـة   واالجتماعية والمحيط التربوي و   

التعليمية وأنه أسير هذه العملية مما يؤدي إلى توتر         واإلغفال يجعل الطالب يقع تحت سيطرة العملية        

 مما يـؤدي   ، وهذا التنافر والتوتر يخلف جو من عدم االنضباط        ،العالقات في المدرسة بين أعضائها    

  ).4-10/6- 1999 ،عربيات. ( السلبية المنحرفة والشاذةهرلظوا اأو قد يؤدي إلى بروز

أن هـذا   و ال سـيما     ،التفـصيل مـن     بشيء المدرسي العنف   ،جل هذا سيتناول الباحث   أمن         

  .الموضوع هو محور دراسته

  :أنواع العنف المدرسي* 

  :يقسم العنف المدرسي حسب جهة المصدر إلى  
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   :عنف خارج المدرسة وينقسم إلى قسمين 1-

على أيدي مجموعـة مـن      ،  وهو عنف مصدره جهة خارج المدرسة وينفذ داخلها        :االستقواء -أ  

 التخريـب أو اإلزعـاج أو       فهم يمثلوا  شلة أو عصابة هـدفها       ، ليسوا طالباً وال أهالي   األفراد  

   . في ساعات الدوام أو بعد انتهاء اليوم الدراسيخالفه

،  وهذا العنف يكون إما بشكل فردي أو جماعي من قبـل األهـالي             :عنف من قبل األهالي    -ب  

باالعتداء على نظام المدرسـة واإلدارة       عن أبنائهم فيقومون     اًوذلك عند مجيء اآلباء دفاع    

  .... والمعلمين مستخدمين أشكال العنف المختلفة كالشتم  والتهجم والضرب 
www.ehcconline.org/information_center/wmview.php?ArtID=34 - 42k (2007-
6-1).  

   : عنف من داخل المدرسة2-

داخل المدرسة ينقسم إلى عدة أقسام علـى   إلى أن العنف )288:  2005،المحامدة (     وقد أشار 

  : النحو التالي

  . أنفسهمبة العنف بين الطل-أ

  . العنف بين المعلمين أنفسهم -ب

   .لبة العنف بين المعلمين والط-ج

   .)بة طل– بةطل(و )  معلمين– بةطل( التخريب المتعمد للممتلكات -د

جمعـه  ا حيث نظام المدرسة مضطرب ب     ،"العنف المدرسي الشامل  "تحت   النقاط          وتندرج هذه 

 أو بينهم وبـين     ، أنفسهم الطلبةالسيطرة على ظاهرة العنف المنتشرة بين       ووتسوده حالة عدم القدرة     

   . على العنف المستخدم في المدرسة؛ من قبل األهلى وتسمع العديد من الشكاو،معلميهم

  

  : أشكال العنف* 

  : عده إلىتصنف أشكال العنف من خالل اعتبارات    

  :من حيث أسلوب العنف وطريقته: أوالً

  :عتبار إلىالحيث يقسم العنف بحسب هذا ا   

  : العنف البدني أو الجسدي   1-

  تجاه اآلخرين بهدف إيذائهم وإلحاق،  والذي يتمثل في استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد        

يؤدي إلى التسبب بوقوع األلـم واألوجـاع        مما  ، وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية    ، أضرار جسيمة لهم  

الحـرق  (ومن األمثلة على العنف الجسدي        ، والمعاناة النفسية جراء تلك األضرار مما يعرضهم للخطر       

 اللطمـات  – الـدفع  – ضرب باأليدي أو باسـتخدام أدوات  – خنق – رفسات بالرجل – الكي بالنار   –

(..... bafree.net/forum/viewtopic.php?t=67618 - 59k  (2007-5-26)   
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  : العنف النفسي   2-

 وفق مقاييس مجتمعيـه     ،وهو العنف الذي قد يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل                    

ومعرفة علمية للضرر النفسي، وقد تحدث تلك األفعال على يد شخص أو مجموعة من األشـخاص                

مما يـؤثر علـى وظائفـه الـسلوكية،         ، )ؤذىم(الذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل طفل متضرر      

 نوع من أنـواع     اًكما أن فرض اآلراء على اآلخرين بالقوة هو أيض        ، الوجدانية، الذهنية، والجسدية  

  .العنف النفسي
http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm (2007-5-26).  

 تهديـد   – إهانة   –رفض وعدم قبول للفرد     (احث  ومن األمثلة على العنف النفسي كما يراها الب             

  ...).صراخ  –

  :  العنف اللفظي    3-

اسـتخدام   ": ويعرفه الباحث بأنـه    ،عنف اللسان ال يقل خطورة عن العنف الجسدي والنفسي               

  ".  األلفاظ والكلمات المخالفة للقيم األخالقية تجاه اآلخرين

 – االهانـة    – الـشتم    – التحقيـر    –قاد الـالذع المتكـرر      االنت( ومن األمثلة على العنف اللفظي      

  ... ).السخرية

  : اإلهمال    4-

 أو  ، أو التعليمية  ، الجسمانية ،الفشل في إمداد الطفل باحتياجاته األساسية      ":اإلهمال بأنه رف  ّعي       

 أو  ،بس المالئمـة   أو المال  ، أو توفير المأوى المناسب    ، عدم اإلمداد الكافي بالطعام    وبالتالي ،العاطفية

 أو إهمال تسجيل الطفل في المرحلة       ، أو تأخيرها  ، أو رفض تقديم الرعاية الطبية     ،الطرد من المنزل  

  أو التشاجر والنزاع   ، أو السماح للطفل بالهروب المتكرر من المدرسة       ،الدراسية المناسبة لسن الطفل   

  .بين الكبار في المنزل أمام الطفل
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=400&Cat_Subject_
Id=39&Cat_Id=5.(2007-5-26).  

عدم تلبية رغبات الطفـل األساسـية        ":اإلهمال بأنه ، )287: 2005، المحامدة(         وقد عّرف   

  ".لفترة مستمرة  من الزمن

  : حيث تم تصنيفه إلى فئتين

  .إهمال مقصود -   أ

  .إهمال غير مقصود -   ب

  :تتمثل في،       من خالل التعريفين السابقين يؤكد الباحث على عدة أنواع لإلهمال

  .كترك الطفل دون رعاية:  اإلهمال الجسدي •

 .كحرمان الطفل من العاطفة والمحبة:  اإلهمال العاطفي •

 .كتشجيع الطفل على التغيب عن المدرسة:  اإلهمال التربوي •
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ة الصحية للطفل على الرغم من توفر اإلمكانات المادية         مثل تأجيل الرعاي  :  اإلهمال الصحي  •

 .لعالجه
 

  :مظاهر العنف المدرسي *

فقد أصبحت محط أنظـار الكثيـرين ومـدعاةً         ،  في حياتنا اليومية   نظراً لتعدد مظاهر العنف          

المـدارس  عاني منها   إذ ت  ،أن جعلت األمور أكثر تعقيداً    ، ألن ما نراه من إفرازاتها    ، لالهتمام والجدل 

فال يخلو مجتمع مدرسي من مظاهر العنف والتي تتفـاوت          ، الثانوية بمحافظات غزة بصورة خاصة    

كمـا أن   ، بحسب القوانين واألنظمة المعمول بها في هذه المـدارس        ، في حدتها من مدرسة ألخرى    

جيـة  لشخصية المدير وسلطته دوراً بارزاً في الحد من تلك المظاهر باإلضـافة إلـى البيئـة الخار             

  . المحيطة بالمدرسة ومدى تعاون أفرادها مع المدرسة

  .مظاهر العنف) 2(     ويوضح الشكل رقم 

  مظاهر العنف) 2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  من إعداد الباحث:    المصدر

  : من حيث طريقة العنف: أوالً

  :حيث يقسم إلى  

  :  العنف المباشر  1-

 أو  المعلـم نف الموجه نحو الموضوع األصلي المثير لالسـتجابة العدوانيـة مثـل             وهو الع       "

  .)31: 2005، الطيار(." يثير االستجابة العدوانيةاً أصليمصدراًاإلداريين أو أي شخص يكون 

  مظاهر العنف

من حيث مشروعية  من حيث طريقة العنف

 العنف

من حيث فردية أو جماعية 

 العنف

   العنف المباشر الفرديالعنف 

  العنف الجماعي العنف غير المباشر

 المشروعالعنف   

   العنف غير المشروع
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  : العنف غير المباشر  2-

ابة وهو العنف الموجه إلى أحد رموز الموضوع وليس الموضوع األصـلي المثيـر لالسـتج                   "

 علموال يستطيع هذا الطالب توجيه عنفه إلى الم       ،  مثال كأن يثير المعلم طالب يتسم بالعنف       ،"العدوانية

 أو حتـى إلـى   المعلـم عندئذ قد يوجه عنفه ضد أي شيء خاص بهذا        ، ذاته ألي سبب من األسباب    

  ).31: 2005، الطيار(. ممتلكات المدرسة

  : مدارسنا على النحو التالي        ومن أهم المظاهر التي تعاني منها

  .تشويه جدران المدرسة  - أ

 . إحداث شغب وإخالل بالنظام بين الحصص المدرسية - ب

 . ورفض الخضوع للسلطة المدرسية، التمرد على الواقع التعليمي - ج

 .سواء بالحديث الجانبي أو مقاطعته، تعطيل المعلمين عن متابعة إلقاء الدرس  - د

 . إتالف أثاث المدرسة  - ه

 . لطلبة واألغراض المدرسيةسرقة أشياء ا  - و

 .التهكم والسخرية من المعلمين أو ممن يمثل السلطة في المدرسة  - ز

 ).مقابلة شخصية :2007،الشاعر (

، بعض المظاهر األخرى للعنف داخل المدرسة     ، )مقابلة شخصية : 2007، الدريملي(   ويضيف  

 :على النحو التالي، وفقاً لمعايشته اليومية لها

 . م جهاز الحاسوب أو أدوات النشاط األخرى إساءة استخدا-أ

 .  التلفظ بألفاظ نابية أمام الطلبة-ب

 . التحرشات السلوكية الشاذة-ج

 . إتالف ممتلكات المعلمين واإلدارة المدرسية-د

  .سواء لفظياً أو جسدياً أو االثنين معاً،  االعتداء على المعلمين-    ه

  :من حيث فردية أو جماعية العنف: ثانياً

  : حيث يقسم إلى

هو العنف الذي يحدث بين األشخاص فـي الحيـاة    :Individual Violence العنف الفردي   1-

  .اليومية، مثل قيام شخص معين بقتل شخص آخر أثناء ثورة من الغضب

  . ويتمثل في حالة اإلرهاب : Collective Violence العنف الجمعي    2-

  ). 15 - 2003:16المجدوب، (

حسب ما تم نـشرة     ، والعنف الجماعي  العنف الفردي كالً من    ،)2006، البغدادي( ويعرف        

 http://www.rezgar.com/debat/nr.asp.(2007-5-26) ، على موقع

  : على النحو التالي
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هو كل إيذاء بالقول أو بالفعل يقوم به شخص ما باسـتخدام            ): المتسلط األنوي ( العنف الفردي    1-  

  .يد بشكل عنيف تجاه آخرين سواء كان هذا اآلخر فرداً أو جماعةاللسان أو ال

، ذات خـصائص مـشتركة  ، هو قيام مجموعـة بـشرية  ): المتسلط الجمعي(العنف الجماعي   2- 

أو تطبيق سباقها الخاص علـى      ، باستخدام العنف والقوة وسيلة من وسائل تحقيق مصلحتها الخاصة        

  . الواقع الخارجي

والذي تم ذكـره    ، يضع الباحث تعريفه اإلجرائي للعنف    ، عريفات السابقة للعنف         من خالل الت  

  :على النحو التالي، بحيث يشمل العنف الفردي والعنف الجماعي لطلبة الثانوية، في الفصل األول

 يصدر من طالب أو مجموعة      ، مباشر أو غير مباشر    ،أي سلوك لفظي أو مادي    : "العنف هو 

ـ  ، داخل المدرسة وخارجهـا    ، آخرين أو ممتلكات خاصة أو عامة      أو نحو أنفسهم    ؛من الطلبة   ة نتيج

الرغبـة فـي     أو اإلحباط أو الدفاع عن النفس أو الممتلكـات أو ؛حب الظهور أو الشعور بالغضب  

 ويترتب عليه إلحاق أذى بالنفس أو اآلخـرين         ،االنتقام من اآلخرين أو الحصول على مكاسب معينة       

  ".أو الممتلكات

  : من حيث مشروعية العنف: ثالثاً

  :حيث يقسم إلى

  : العنف المشروع   1-

أسلوب تعبير عـن تراكمـات اليـأس        " : المشروع هو   أن العنف  ،)9: 2007، الحمداني(يرى      

 ويتجلى  ،اً كما يمكن أن تمارسه الدولة أيض      ، يمكن أن يقوم به الفرد أو الجماعة       ،والغضب أو االنتقام  

كون العنـف بـشكليه مـشروعاً        الرمزي والعنف المادي ويمكن أن ي      من خالل شكلين هما العنف    

 ويستمد العنف المسموح به مشروعيته من       ،المضطهدة الساعية إلى نيل حريتها واستقاللها     للشعوب  

  . تفويض الشعب عبر ممثليه ألجهزة الدولة باستخدام العنف لتطبيق القانون وفق ضوابط الدستور

العنف الذي يستند إلـى أسـاس       : "أن العنف المشروع هو    ،)32: 2005، الطيار( كما ويرى       

 وهذا النوع من العنف قد      ، والمحارم والعرض  الوطنعن   كالعنف الذي يستخدم للدفاع      ،المشروعية

 ، وحفظ أمـنهم وسـالمتهم     ،يستخدمه رجال الشرطة في أدائهم لمهامهم في الدفاع عن حقوق الناس          

   .ذه الحقوق أو اإلخالل  باألمن والنظامضد من يحاولون االعتداء على ه

  http://www.islamonline.net.(2007- 5-27) ،القرضاوييؤكد        و

يـشمل   بل   ،لعسكريةم ال يقتصر على القوة المادية وا       في نظر اإلسال    المشروع أن العنف       على  

   القول أم في واإلسالم يرفض العنف بال مبرر سواء كان في،الكالم والجدالفيما يشمل 
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א﴿: كمـا قـال تعـالى   ، الن اإلسالم قائم على الرفق ال على العنـف     ، الفعل
מ מ א א

  ). 125: النحل( .﴾מ

  :  العنف غير المشروع2-

العنف الذي ال يستند إلى سند مشروع والذي يخالف القوانين والنظم والقيم واألعراف             " وهو        

الـذي جـاوز حـدود التـسامح        ، وبالجملة هو السلوك العنيف غيـر الـسوي       ، والعادات والتقاليد 

  ).32: 2005، الطيار(."المجتمعي

العنف التـي تـم     ن العنف يشمل جميع أنواع وأشكال        أن هذا النوع م    ،اً مضيف الباحثويعلق         

  .) القتل- االعتداء بالضرب– تخريب الممتلكات -السرقة  (ومن األمثلة عليه ، ذكرها

 ألن ظاهرة العنف تتنافى والفطرة السليمة التي      ، وتفصيالً يرفض العنف جملةً  سالم  اإل       كما أن   

 لما هو منصوص عليه في القرآن       اً اإلسالم مأخوذ من السلم والسالم وفق      كما أن ، خلق عليها اإلنسان  

 كمـا جـاء فـي قولـه         ،حيث يدعو إلى الرفق واللين واإلخاء والمحبـة       ، والسنة وأصول الشريعة  

  ).21: األنبياء(.﴾﴿:تعالى

מ﴿ א א א א א א מ א מ א
   .)185: من اآلية، البقرة( .﴾מ

عامـل الحـسن           ولقد قدم النبي عليه الصالة والسالم أروع الدروس والعبر فـي العفـو والت             

وخير دليل على ذلك موقفه من المشركين يوم فتح مكة حينمـا قـال              ، حتى مع أعداء اهللا   ، والتسامح

  ".اذهبوا فأنتم الطلقاء" لهم

 وإنما هي وسـائل لحفـظ        عنفاً  ليس ،الجهاد أو مكافحة األعداء   فالقصاص من الزاني أو السارق أو       

  .تمن المجتمع وصيانته من االنحرافات والتجاوزاأ

  

  : األسباب التي تؤدي إلى العنف المدرسي* 

يمكـن  ،  المـدارس  لبـة هناك أسباب متعددة ومتشابكة تسهم في إيجاد سلوكيات عنيفة بين ط                

  :إلى األسباب التاليةتقسيمها 

 أسباب تتعلق بالعملية التعليمية     – ذاتية تتعلق بالطالب نفسه      – عقلية   –اقتصادية   -أسباب اجتماعية   

  .أسباب تتعلق بجماعة الرفاق، تتعلق بالحي والسكن أسباب – ذاتها

  .األسباب التي تؤدي إلى العنف المدرسي، )3( كما هو موضح في الشكل رقم 
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 )3(شكل 

   األسباب التي تؤدي إلى العنف المدرسي      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  عداد الباحث إ من:المصدر 

  

  :األسباب االجتماعية: أوالً

  :وتنقسم إلى قسمين وهما

   : أسباب تتعلق بالمجتمع ذاته وهى1-
  .عنف وسائل اإلعالم يمثل قدوة للتالميذ حيث يتقمصون دور األبطال دائماً في هذه المرحلة -أ

  . تأثيرهمما يؤثر على الوعي األخالقي وتقلص، )أو تقلص دوره(ياب الوازع الديني  غ-ب

   . ضعف التشريعات والقوانين المجتمعية -ج

  .اً وجود وقت فراغ كبير وعدم استثماره إيجابي -د
Http://elazayem.com /new_ page_46.htm.(2007-6-6) 

 

 األسباب التي تؤدي إلى العنف المدرسي

 
األسباب االجتماعية

 االقتصاديةاألسباب 

 أسباب تتعلق بالطالب

أسباب تتعلق بالنمو العقلي 

 للطالب

سباب تتعلق بالعملية التعليميةأ

 جماعة الرفاق

أسباب

تتعلق 

 بالمجتمع

أسباب تتعلق 

بالتنشئة 

 األسرية

 أسباب تتعلق بالمعلم نفسه

 تتعلق باإلدارة أسباب
 المدرسية

 أسباب تتعلق بمحتوى المناهج

أسباب تتعلق بالمرافق 

 والتجهيزات

أحكام المعلمين وتقديرهم 

 لطالبهم

المستوى االقتصادي 
  للطالبواالجتماعي

جاذبية الطلبة ومظهرهم 

 الخارجي

 جماعة الرفاق
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  . على سلوك الطالباً انتشار أعمال العنف والعدوان  بين عناصر المجتمع يؤثر سلب -ه

   .اسدة انتشار العادات والتقاليد الف -و

   . شيوع التباغض ووهن العالقات بين المسلمين -    ز

  )173- 176: 2006، أبو دف(. شيوع الدعوات الفكرية الهدامة -ح

 ملك للدولة أو    إذ يعتبرونها ، تجاه المدرسة ن النظرة الخاطئة من قبل البعض        أ الباحثيرى           

 في  عدم تدخلهم للمشاركة   باإلضافة إلى ،  لها  يحجمون عن تقديم المساعدات الالزمة      تجعلهم ،شابه ما

،  بالرغم من قناعتهم للخدمات التي تقدمها ألبنائهم       ، وفي سياستها وتخطيط العمل فيها     ،وضع أهدافها 

في عالج كثير من مشاكلها يعتمد بصورة كبيرة على مدى تعاون           كما ويؤكد على أن نجاح المدرسة       

  .المجتمع وتقديم خدماته لها

  

  : تتعلق بالتنشئة األسرية وهى أسباب2-

  .ارتفاع عدد أفراد األسرة الذين يعيشون في منزل واحد لألسرة الممتدة -أ 

   . في غرفة واحدةاً أو كباراًإقامة أفراد األسرة صغار -ب 

  . الخالفات الزوجية والصراع بين الزوجين- ج
 www.elazayem.com/agression.htm - 13k.(2007-6-6) 

  .الزائد تجاه األبناء  التسلط- د

وهـذا   ،مما يؤثر على تحقيـق رغباتـه      ض األم أو األب لرأيه على الطفل        ويتمثل في فر          

 وهذا، ذاته سبيل تحقيق  في كما يقف عقبة     ،األسلوب يلغي رغبات الطفل وميوله منذ الصغر      

ومثـل هـذه    ، ما يساعد على تكوين شخصية خائفة دائماً من السلطة خجولة          غالباً األسلوب

  .84): 1993، قناوي. (الشخصية غالباً ما تتلف وتعتدي على ممتلكات الغير

  .اإلهمال الزائد أو الحماية الزائدة تجاه األبناء -ه      

ـ       فتعرض،  أو غير مقصود   اً مقصود  وقد يكون     مـن   اً الطفل لإلهمال والنبذ يظهـر أنواع

عن طريق االنطـواء    ،  بطريقة سلبية  ن يقوم بسلوك عدواني أو    أك،  لديه المضطرب السلوك

  .160) 1984:،منصور(".وعدم االكتراث

 شخـصية   تنعكس علـى  أن للحماية الزائدة نتائج سلبية       "،)140: 1996، إسماعيل( ويرى        

 فهـو  ، فال يستطيع مقاومة االحباطات المستمرة في الحياة     ، أن تجاب طلباته   على حيث يتعود    ،الطفل

 أو ينطوي وينسحب من المجتمـع لـشعوره         ،وكه وفي عالقته االجتماعية   يرتبك ويضطرب في سل   

   ".بالعجز والدونية عن مواكبة اآلخرين في عالقاتهم وعاداتهم

  .التدليل الزائد وأالقسوة الزائدة   -و
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أن القسوة الزائدة والتنويع في استخدام أسـاليب العقـاب          ، )مقابلة شخصية : 2007، علي(ويرى        

 يولد حالة من التمرد والعصيان لديهم تؤدي بهـم إلـى إلحـاق أضـرار              ، للفظي ضد األبناء  البدني وا 

  . بممتلكات البيت أو الغير أو باألفراد أو بأنفسهم دون إحساس بتأنيب الضمير أو الخوف من العقاب

، ئـاً أن العديد من اآلباء يفسرون التدليل تفسيراً خاط    ، )مقابلة شخصية : 2007،سميرة(وترى         

 وتشجيعهم على أنماط سلوكية قـد       ،يها دون أن تكون هناك قيود عل      أبنائهمرغبات  عند قيامهم بتلبية    

 ، إذا ما تعرض األبناء لالنتقاد     ، الخطأ  أبنائهم عن سلوك دفاعهم  ، ومما يزيد الطين بله    ،تكون خاطئة 

 إنو، عليه  سـلوك عنفـي      بالتوعية  فقد ال يترتب       اًأما إذا كان التدليل في حدود المعقول ومصحوب       

  ."كس فمن السهل تجاوزه ومنع تكرارهحدث الع

  .)تقلب المزاج في معاملة األبناء(التذبذب في معاملة األبناء  -ز

وهذا األسلوب من أشد األساليب خطورة على شخصية الطفل وعلى صحته النفسية حيـث               

وعدمه االستقرار في المعاملة    أن التأرجح بين الثواب والعقاب والمدح والذم واللين والقسوة          

يجعل الطفل في حيرة من أمره ودائم القلق على مستقبله ومن ثم يترتب على هذا شخـصية        

  ).10: 1987،صوان.(متقلبة متذبذبة

  .تشجيع التنافس بين األبناء أنفسهم وبين اآلخرين  - ح

عـاب أو    قد يأخذ طابع التشاجر حـول األل       ، موجود في كل أسرة لديها أكثر من طفل         فهو

كل هذه المواقف طبيعية يمكن السيطرة      ،  على الحصول على امتياز أو تعزيز معين       تسابقهم

 مما يؤدي إلى    ، الصغار إليها  ا ولكن هناك مواقف يوجدها الكبار ويدفعو      .عليها والتحكم فيها  

مثـل المواقـف    ، ...لتخريب   يتمثل في استخدام الضرب والسب وا      ،تغير في سلوك الطفل   

  :التالية

   .إيجاد تنافس غير متكافئ مع أطفال آخرين -    

   .مقارنة طفل بإخوانه بصفة أو أكثر يتفوقون فيها عليه -    

 .53): 2003، الضيدان(. المبالغة في تشجيع التنافس الفردي بين األطفال -    

  : مراعاة ما يليضرورة على ،) مقابلة شخصية2007:، هارون(       وقد أكدت 

  . ومراقبة تصرفاتهم،ئهمعية اآلباء حول كيفية التعامل مع أبناتو  -    

  .همئ في نفوس أبنا،ضرورة االهتمام بغرس القيم الدينية واألخالق الحميدة  -    

 .  أساليب الثواب والعقاب دون مبالغةمع ضرورة إتباع، عدم التفرقة والتمييز بين األبناء  -

 .وجين بمنأى عن مرأى ومسمع أبنائهمتكون مشاكل وخالفات الزأن   -      

 أو التفرقة في المعاملـة      ، أن تفضيل بعض األطفال على غيرهم من إخوانهم        الباحثويرى           

أنفسهم أو مـن خـالل      سواء بدافع من     ، أو تقليد األطفال آلخرين من هم أكثر قوة وشراسة         ،بينهم

   توثر على طبيعة، عنيف كل هذا سيؤدي إلى نشوء شخصية ذات طابع،تدخل اآلباء
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البوتقة فهي بمثابة   ، كما أن لألسرة دوراً كبيراً في إحداث تغير في سلوك أبنائها          ، أقرانه تعامله مع   

 فكل خلـل    ، الكثير من والديه بسرعة كبيرة     ليكون قادراً على تعلم   ، التي تصقل فيها شخصية الطفل    

على شخصية الطفل سواء فـي الوقـت         اًفي سلوك الوالدين أو انحراف في شخصياتهم سيؤثر سلب        

   .الحاضر أو في المستقبل

  : األسباب االقتصادية: ثانياً

من األسباب التي تساهم في انتشار ظاهرة العنف بـين          أن  ، )118: ت.د، عبد السالم (       يرى  

 سوء األوضاع االقتصادية وخاصة عندما يضم المجتمع مستويين متناقـضين مـن             ، المدارس لبةط

 أسباب قضيتي التطـرف     أخطردي من   اأن تدني المستوى االقتص   ، بينت نتائج الدراسة   د فق ،ةالمعيش

 – أسـيوط    – المنيـا    – سـوهاج    –قنا  ( إلى أن محافظات     ،دراسته حيث أشارت    ،الفكري والعنف 

   .رتبت هكذا على أساس أفقر محافظات مصر) فية والمن

لى أن حاالت العنف أعلى بين أفـراد األسـر           في دراسته إ   ،)140: 1997، التير( وقد أشار        

 وهذا عكس نتـائج الدراسـة       ،التي تتمتع بمستوى دخل أعلى من أفراد األسر ذات الدخل المنخفض          

  . اًالتي اشرنا إليها آنف

 على  ، في إحدى محاضراته   ،)محاضرة في اقتصاديات التعليم    2007: ،العاجز(هذا ما أكده           و

ليست سبباً رئيساً في زيـادة وتيـرة العنـف بـين            ،  لكثير من األسر   اديةاألوضاع االقتص سوء  أن  

 من خـالل    ،  بمثال من واقع حياتنا     ذلك معلالً ،بل يشمل األسر ذات مستوى الدخل العالي      ، أفرادها

علـى الـرغم مـن الوضـع        ، طعامه ة وسرق ، على حقيبة زميلة   الطلبةاالعتداءات المتكررة ألحد    

 ،بان والده يمنع إدخال مثل هذا الطعام للبيت        ، أجاب ،السبب فلما سئل عن     ،االقتصادي الجيد ألسرته  

من خـالل سـرقة     ، األمر الذي دفعني إلشباع حاجتي    ،  وحرصاً منه على سالمتي    متجاهالً رغبتي 

  . طعام زميلي

يرى الباحث أن األوضاع االقتصادية لألسر على اختالفها تـساهم فـي           ،  ما سبق         وفي ضوء 

يساهم في تـأجيج تلـك      ، فغياب الوازع الديني لديهم   ، اهرة العنف ولكن بدرجات متفاوتة    إحداث ظ 

  .لمنع تفاقم تلك الظاهرة، لذلك البد من نشر ثقافة الوعي الديني وتعزيزها بين الناس، الظاهرة

  :األسباب التي تتعلق بالطالب نفسه: ثالثاً

   .أو أشياء يصعب قبولها أو محرمات ؛ الرغبة في الحصول على ممنوعات1-     

  .  العجز عن إقامة عالقات اجتماعية صحية2- 

  . الشعور بالفشل أو الحرمان من العطف3- 

 ، وان العالقة بينهما مطـردة     ، فالعنف هو صورة األنا واألنانية في الفرد       ، ارتفاع نسبة األنا   4- 

   ).3-32: 2003، العريني(. زاد العنففكلما زاد األنا 

  .ح الثقافي الواسع االنفتا 5-
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  . ضعف الوازع الديني لدى الطالب 6-

   .افتقاد القدوة الصالحة 7- 

   . كثرة المتطلبات والواجبات اليومية 8-

   . الضغوط النفسية واالقتصادية الواقعة على الطالب 9-
www.musanadah.com/index.php?action=show_cat&id=6 - 59k.(2007-6-6)  

                        :وهما ولهما عالقة بالعنف المدرسي ، سببين آخرين يتعلقان بالطالبثالباح ويضيف        

  . ضعف الوعي وتدني المستوى الثقافي     -

  .في سلوك الطالب يصاحبها من اضطرابات وانفعاالت  طبيعة مرحلة المراهقة وما     -

   

  :األسباب المتعلقة بالنمو العقلي للطالب: رابعاً

لنمتـاز بـه عـن غيرنـا مـن          ، هي نعمة العقل  ،     إن من أعظم النعم التي من اهللا بها علينا           

מ﴿ :يقول تعالى ، كما جعلنا متفاوتين قي قدراتنا العقلية     ، المخلوقات מ א
א א ממ   78): النحل( ﴾א

يـسبب كثيـر مـن     ،        فأي خلل في النمو العقلي؛ نتيجة لمرض أو إصابة قبل سن المراهقـة            

 أكثـر    مـن  أنإذ  ، مشكلة التأخر الدراسي  و، ةالمدرسداخل وخارج    العنف    مشكلة منها، المشكالت

 والذي يختلف من شـخص      ،قلي والقدرة على الفهم واالستيعاب     هو مستوى النمو الع    ،انتشاراً هأسباب

وفي أشـد  الحـاالت      ، وقد يكون شديداً  ، يكون متوسطاً وقد  ، اً فقد يكون التخلف العقلي بسيط     ،آلخر

 وعامـل الحرمـان الثقـافي       ،سوء التغذيـة  ك  ، وهذا التخلف ناجم عن ظروف معينة      ،اًيكون حاد 

  .ل المساعدة على التأخر العقلي من العواموالتي تعتبر، واالجتماعي
www.nesasy.org/content/view/1863/93/ - 41k.(2007-6-6).                   

 األسباب التي لها دور في إبراز المشاكل        ن مجموعة م  ،)138: 2007، بن دريدي ( ويضيف        

   :ئي النمو العقلي أهمها فيي بطلبةالسلوكية للط

   .التربية األسرية  - أ

  .يئة التي يعيش فيها األطفال والمراهقونالب  - ب

   .العوامل الوراثية -ج

 يساهم بشكل أو بآخر فـي  ،هذه الحالة  مثلولية في حالة وجود     ؤ أن توزيع المس   الباحثيرى         

 ،أكبـر  ءاً كما أن البيت يتحمل جز     ،وليةؤ من المس  جزءاً فمن المؤكد أن المدرسة تتحمل       ،الحد منها 

فالبد من أن يتعامل معه بشكل بعيـد عـن          ، فُرض على المعلم  ، أن الحالة واقع  اعتبار  ولكن على   

  نه سيكون فيأ السيما و، بمزيد من العنفقبل الحالة أو أي فعل يمكن أن يواجه من ،التهديد
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حفاظـاً علـى هيبتـه       ، لذلك البد أن يتحلى المعلم بالحكمة والصبر       ،وليةؤ مس ه أي  تحمل  مأمن من 

  .ر العملية التعليميةواستمراراً لحسن سي

 ألن ،والبيـت لتخفيف العبء عـن المدرسـة       ،  المؤسسات المعنية         باإلضافة إلى إبراز دور   

 مـع اعترافنـا     ،لتحقيق األهداف التعليمية المنـشودة    ،  داخلها المدرسة معنية بتخفيف درجة العنف    

  .  بشكل خاص منها المعلم بأن هذا األمر يمثل عبئاً آخر يضاف إلى األعباء التي يعاني،المسبق

  :جماعة الرفاق: خامساً

 بل هناك نـوع مـن       ، على تفاعل المعلم مع الطالب فقط      حكراًليست عملية التفاعل الصفي             

 وخاصة من حيث أثره     ، وقد ال يقل أهميه عن نوع التفاعل األول        ، أنفسهم لبةالتفاعل يحدث بين الط   

 تـوفر  إذ ، للدور الذي تلعبه جماعة الرفـاق      اً وذلك نظر  ،قاتفي إنشاء العالقات االجتماعية والصدا    

   . معايشته ألفراد أسرته للطالب ليتعلم ممارسة أنماط سلوكية ال تتوفر له خاللاًفرص

، الـسيئة  والتحذير من الرفقة     ،على اختيار الرفقة الصالحة           لذلك نجد اإلسالم سباقاً في حثه       

 "  :حيث قـال ، صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   مصداقاً لقول النبي، مجتمعلما لها من اثر على الفرد وال
א א א א א א א א

א  ." א

  1959).، صحيح البخاري(

  ، على شبكة اإلنترنت،  إحدى صفحات موقع نداء اإليمانعلى، )1999، الجريسي(ووفقاً لما ذكره     
 www.al-eman.com/Islamlib/.(2007-6-14).  

 ففـي دراسـة     ، سلوك األفراد  ىة؛ تناولت دور جماعة الرفاق في التأثير عل       أن هناك دراسات عديد   

 مـن ابـرز مـصادر الثقافـة         أن حيث توصل من خالل دراسته إلى     ، )1993، القحطاني(أجراها  

 )1998، الـشامري ( وفي دراسة أخرى أجراهـا      ، لدى األحداث المنحرفين هم األصدقاء     يةاالنحراف

، ة بمشاركة اآلخرين  يظهر أن األحداث قد ارتكبوا أفعالهم االنحراف       ،على دار المالحظة في الرياض    

وهناك دراسـة أخـرى     ، كما دلت الدراسة على وجود عالقة بين جماعة الرفاق وانحراف األحداث          

مـن األحـداث قـد      ،)73%( على دار المالحظة بالقصيم ظهر أن نسبة         ،)1998، المطلق( أجراها

  .ة اآلخرينارتكبوا أفعالهم االنحرافة بمشارك

ن تأثير جماعة الرفاق على إكساب الطالب أنماط سلوكية عنيفة داخل           أ ،اً مضيف الباحثويعلق        

  :المدرسة يتوقف على عدة عوامل منها

  . مستوى الوازع الديني والخلقي لجماعة الرفاق-

   . الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب مع تلك الجماعة-

   .م األسري قلة أو انعدام االهتما-

  . ضعف التوجيه األسري حول اختيار الرفقة الصالحة-
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  : األسباب التي تتعلق بالعملية التعليمية ذاتها:سادساً

  :  في عدة محاور على النحو التالي،وقد تمثلت من وجهه نظر الباحث   

  : أسباب تتعلق بالمعلم نفسه والمتمثلة في1-

   : أحكام المعلمين وتقديرهم لطالبهم-أ  

א﴿:       يقول اهللا عز وجـل     א א א א
א א א א א א א מ מ

  ).8: المائدة.(﴾

حيث أن غالبية المعلمين يتعرضـون  ،        المتأمل لهذه اآلية يجد أنها تنطبق على واقعنا التعليمي  

أو تفضيل بعضهم على بعـض      ، سواء في توزيع المهام والواجبات    ، لمواقف كثيرة من قبل طلبتهم    

 المعلمين يتخذون اتجاهـات     كما أن  ،ألساس معهم على هذا ا    وا ويتفاعل ، القيمية مهتبناء على تفضيال  

  . وسلوكهم على حد سواءهم مما يؤثر في تحصيل، المتباينينلبةمتباينة إزاء الط

  :  ومظهرهم الخارجيلبة جاذبية الط-ب

يجد أن البعض ينزع إلى تقدير      ،         من خالل االحتكاك المباشر من قبل الباحث بالمعلمين والطلبة        

وهذا كفيل بـأن    ، ر الخارجي الجذاب على نحو أفضل من تقدير الطلبة األقل جاذبية          الطلبة ذوي المظه  

  .تؤثر سلباًً على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي، يجعل هوة واسعة بينهم وبين طلبتهم
   

  : المستوى االقتصادي واالجتماعي للطالب -ج

م مـع طالبهـم بالخلفيـة       تشير بعض الدراسات إلى أن المعلمين يتأثرون لدى تفاعله                حيث  

 حيث يميل المعلمون إلى التفاعل مع       ،طالبهمالثقافية والطبقة االقتصادية االجتماعية التي ينتمي إليها        

مرعـي  .( المستويات الدنيا  لبة المستويات االقتصادية األعلى على نحو أفضل من تفاعلهم مع ط          طلبة

  ).58-61: 1986، وآخرون

 مجموعة أخرى من األسباب المتعلقـة بـالمعلم        ،)100-101: ت.د، عبد السالم ( ويضيف        

  :وهي على النحو التالي، مما ينعكس سلباً على سلوكهم، والتي لها أثر سيئ في نفوس الطلبة

   . النظرة االجتماعية الدونية للمعلم*

   . ضعف االنتماء للمهنة*

   .دم الرضا الوظيفي قد يؤدي بالمعلم إلى ع، عدم إشراك المعلمين في صنع القرار*

  . أو للمادة الدراسيةلبةستراتيجية غير مالئمة للطإل  المعلم استخدام*

  : أسباب تتعلق بالمرافق والتجهيزات المدرسية2-

 أن مشكلة المرافق والتجهيزات المدرسية تتصدر في الوقت الحاضـر المـشاكل             الباحث        يرى  

،  غزة بصورة عامة والمدارس الثانويـة بـصورة خاصـة         التربوية التي تعاني منها مدارس محافظات       
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نقص لل باإلضافة، عدم صحية الكثير منها   و ،للمرافق والتجهيزات المدرسية  ، تفتقر العديد من المدارس   و

  . على سلوك الطلبةاً األمر الذي ينعكس سلب،الحاد في األجهزة والمعدات

 فـي الفـصل     لبةعداد الط أ ية الكبيرة ف  أن الزياد على  ، )96-97: 2000، العجمي(ويؤكد          

  . وذلك ألسباب منها،تعمل على الحد من التحصيل األكاديمي

   .إضاعة الفرصة لالبتكارات الفردية والتعليم الفردي -أ

  .تزيد الضغط للمعلم مما يؤدي إلى الهبوط في لقاءاته وفاعلية تدريسه -ب

   .تزيد من المشاكل السلوكية للطالب -ج
 

 بمحافظـات   حد مديري المدارس الثانويـة    وهو أ ، )مقابلة شخصية : 2007، الشاعر(ويرى         

 في زيادة السلوك العنفي لـدى     اًسبب  األسباب التي تجعل من المرافق والتجهيزات المدرسية       أن، غزة

   :على النحو التالي، لبةالط

   .افتقار غالبية الفصول لإلنارة والتهوية الجيدة -أ

  . فناء المدرسةضيق مساحة و بالطلبةول الفص اكتظاظ-ب

 .  األحياننوعدم صالحيتها في كثير م أو في نوعيتها ،نقص كبير في المرافق الرياضية -ج

  .لبةعداد الطعدم كفاية األجهزة واألدوات والمواد المختبرية أل -د

  .عدم كفاية المرافق الصحية وعدم توفر السالمة الصحية فيها -ه

  .م الفترتين في غالبية المدارسالعمل بنظا -و

   الفترة الصباحية عنهم في الفترة المسائية يؤثر على طريقـة تـوزيعهم             بةاختالف عدد طل   -ز

 .في الفصول

 .تشعرهم بالملل والضجر، وخاصة في المدارس الثانوية، عدم مالئمة المقاعد لعمر الطلبة -ح
  

والتي تشمل كل   ، ى ضرورة تحسين البيئة المدرسية    عل، الباحثيؤكد  ،         وتعقيباً على ما سبق   

مـن  ، من أجل تحقيق أهداف المدرسة المنـشودة      ، اإلمكانات المادية المتوفرة داخل البناء المدرسي     

، والمجتمع المحلي ، خالل التعاون المشترك بين عناصر المجتمع المدرسي ووزارة التربية والتعليم         

ألنها عامل مؤثر وأساسي في تحسين      ، الحتياجات الطلبة ، ةوتجهيزات مناسب ، من أجل توفير مرافق   

  . األمر الذي يساعد في الحد من المشكالت السلوكية داخل المدرسة، نوعية التحصيل األكاديمي
  

  :أسباب تتعلق بمحتوى المناهج المدرسية 3-

 علـى    وتقتصر ، والضرورية في عملية بناء الخبرات     ، خلو المناهج من األنشطة المصاحبة     -أ

  .  وعلى ما يعرضه المعلم داخل الفصل الدراسي،المحاضرات
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 بشكل كبير رغم المحاوالت الحثيثة      ؛ تعتمد المناهج في طريقة تدريسها على التلقين والحفظ        -  ب

   .ىإلحداث تغيير في هذا المنح

  عزلة المناهج عن المجتمع والحياة أدى إلى فشلها في مساعدة الطالب على التكيـف مـع                 -ج

  ). 5 2005:، كشغري. (الحياة المعاصرة واإلسهام في حل مشكالتها والعمل على تطويرها

  :ويضيف الباحث أسباب أخرى تتعلق بمحتوى المناهج المدرسية وهي         

 الحد   التي لها األثر في   ،  القيم الوقائية  على حساب  ، معظم المناهج تهتم بالقيم البنائية للطالب      -أ

  .ك المنحرف ممارسة السلومن

   . بالمناهج التي يدرسونهالبة عدم رغبة وقناعة بعض الط-ب

   . وقدراتهملبةعدم مراعاة المناهج لمستويات عقول الط -ج

  .درجة ارتباط المناهج بالعلوم الدينية والمناهج اإلسالمية ضعيفة  -د

   : أسباب تتعلق باإلدارة المدرسية4-

   .زمة لالنضباط المدرسي عدم تطبيق القوانين واللوائح المل-أ

  . غياب نظام المتابعة الجادة للمعلمين-ب

  . الشللية بين المدير وبعض المعلمين تجعله يغض البصر عن سلبياتهم-ج

  .227): 2005، جادو. ( ضعف االهتمام باألنشطة الطالبية-د

   : أسباب أخري منهاالباحثويضيف         

   .فيما يتخذونه من إجراءات لحفظ النظام عدم مساندة مدير المدرسة للمعلمين -أ

   .لبة عدم االهتمام بمتابعة مشكالت الط-ب

  ).ةترسليه أو اوتوقراطي.( طبيعة نمط اإلدارة المدرسية-ج

  . التعقيد اإلداري وانعكاس ذلك على العنف الطالبي-د

  : حالة الحي والسكن: سابعاً

 لمـا تقدمـه     اً فقد يكون داعم   ،ة في توجيه الطفل    لدور األسر  الً قد يكون مكم   اًإن للحي دور          

 وذلك يتأتى من طبيعـة      ،اً وقد يكون هادم   ،األسرة من سلوكيات بغض النظر عن ماهية هذا السلوك        

ره ي فلقد ربطت العديد من الدراسات بين طبيعة الحي وتـأث          ،الحي ومستواه االقتصادي واالجتماعي   

ن أ علـى  ،من خالل شبكة المعلومات الدولية    ، 1999) ،الجريسي(وهذا ما أكده    ، على سلوك قاطنيه  

 . وبـين انحـراف األحـداث      ،هناك عالقة بارزة بين خصائص النسق العمراني الـسيئ لألحيـاء          
www.al-eman.com/Islamlib/.(2007-6-14)  

 العالقة بين نمـط الـسكن وكميـة         تبين، )112: 1997، التير( أجراها وفي دراسة أخرى          

في خانة  ) %45.5( وهي   ، بينت النتائج أن أعلى النسب المئوية للقاطنين في منزل عربي           فقد ،العنف

  )50%(  كما جاءت النسب المئوية للقاطنين في منازل جيدة والتي تجاوزت ،العنف العالي
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في خانة  ،  بينما وقعت أصغر النسب المئوية للمقيمين في شقق        ، هي األخرى في خانة العنف العالي     

  . ليالعنف العا

 بطبيعة الحـي    اً وثيق اً يرتبط ارتباط  لبة أن السلوك العنفي للط    الباحث يرى ، سبق لىوتعليقا ع        

 عـن    فاألحياء الفقيرة تتمتع بأبنية متواضعة تكاد تنعدم فيها وسائل الراحة والترفية فضالً            ،والمسكن

 ،ب الطالب سـلوك عنفـي      كلها مجتمعة تكس   ،الضغوط االقتصادية واالجتماعية التي تحيط بالمسكن     

  .يساهم الوازع الديني في زيادة حدته أو نقصانه

  

  :مدارس الثانويةالالحلول والمقترحات للحد من انتشار ظاهرة العنف في  * 

 رسا بعض الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تفعيـل دور المـد              الباحث       يقدم  

بنـاء   ، ومعالجتها بصورة علمية   إلى العنف وامل المؤدية    في التصدي للع   ، الثانوية وخاصة المدارس 

  :على األسس التالية

   .اإلطار النظري ألدبيات البحث  - أ

  . وآراء أصحابهانتائج بعض الدراسات العلمية -ب

  .        من خالل عمله كمعلم في المدارس الثانويةخبرة الباحث المتواضعة    - ج

  : المجتمع المحلي: أوالً

 إلجـراء المناقـشات     ،آلباء مع المدرسة في توفير المعلومات والفـرص المناسـبة         تعاون ا  1-    

  .وتشجيع االشتراك في صياغة السياسات المناهضة للعنف

 . فيما يختص بالعنف، والوكاالت الخارجية،إنشاء روابط مع مجموعات المجتمع المحلي 2-    

 كأحد  ا نشر سمعة طيبة له    من خالل  ،رسةللعمل على تدعيم المد    الصحافة المحلية    فعيل دور ت 3-   

 ).27-28: 2004، فرنافا. (األماكن اآلمنة

 . االشتراك في رسم سياسة المدرسة وتخطيط برامجها4-    

والتأكد              ،  إدالء أفراد المجتمع المحلي برأيهم في البرامج التعليمية التي تقدمها المدرسة  5-

 .من أنها تلبي حاجات الطلبة

 .لتقييمها وإبداء رأيهم،  حضور الندوات واالجتماعات والمعارض التي تقدمها المدرسة6-    

 .110-111): 1987،مصطفى. ( توجيه نشاط الطلبة خارج المدرسة في أوقات فراغهم7-    
 

للمساهمة في الحد مـن     ، مجموعة أخرى من فعاليات المجتمع المدرسي     ،         ويضيف الباحث 

 :نف الطالبي داخل المدرسة وهيظاهرة الع

لمشاكل  يجاد الحلول المناسبة    إل هيئة اإلدارة المدرسية وهيئة التدريس       ، كل من   مع  التشاور -8

   .لبةالط
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 لتفريغ طاقات الطلبة، مساهمة المجتمع المحلي في إنشاء المكتبات والصاالت الرياضية -9

 .توعية الطلبة من مخاطر العنفل،  التعاون الوثيق بين المدرسة وخطباء المساجد-10

  .  المحتاجينلبةفي تقديم يد العون للط مساهمة الجمعيات الخيرية -11
 

  : التنشئة األسرية: ثانياً

  . تنشئة سليمة على المحبة والتسامحاألبناءتنشئة  1-

 .ممارسة دورها الرقابي على األبناء وسلوكهم2- 

  .تمعتوعية األبناء وتثقيفهم ودمجهم في المج3- 

   .تعزيز االحترام وتماسك األسرة4- 

  .األبناء بما ال يتعارض نصوص الشريعة اإلسالميةاحترام حقوق 5- 

  .عدم ممارسة العنف األسري ضد األبناء6- 
http://www.vbulletin.com/.(2007-6-16)  

ة األبنـاء تربيـة      تربي:"يعرف الباحث التربية األسرية بأنها    ،     من خالل استعراض النقاط السابقة    

ويضيف الباحث بعض النقاط األخـرى      ". صالحة وفق عادات و تقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه        

  :وهيذات العالقة بالتنشئة األسرية 

  .التواصل مع المدرسة لالطالع على المشاكل التي تواجه األبناء -7     

 .مع رغباتهم وميولهمتشجيع األبناء على ممارسة األنشطة الرياضية بما يتوافق  -8

 .توفير البدائل للمواد اإلعالمية المخلة باآلداب أو التي تتسم بالعنف -9    

  .الفجراصطحاب األبناء إلى المسجد كل صالة وخاصة صالة   -10

 .مهئمتابعة ومراقبة األبناء داخل البيت وخارجه ومعرفة سلوك أصدقا -11

 .نإشراك األبناء في دورات تحفيظ القرآ -12

  :ما يتعلق بالطالب نفسه: ثالثاً

   . باألنشطة التربوية التي تلبي احتياجاتهملبةتزويد الط1- 

 .تكريم أوائل كل فصل من الناحية األخالقية والعلمية أمام طابور المدرسة2- 

عمل ندوات  ( والمعلمين من خالل قنوات شرعية مثل        لبةفتح باب الحوار والمناقشة بين الط     3- 

 ).الخ ... طرح مشاكل الطلبة – برامج – مسابقات–

 )158: ت.د، عبد السالم(.  وإرشادهم في جو من الحب والدفءالطلبةمتابعة 4- 

 بحيث تساعد كل طالب على المزيد مـن         ،توفير بيئة تعلم آمنة ومشجعة ومحفوفة بالرعاية      5- 

 .االزدهار

للسلوك والنظـام الـذي سـيتم       عرض اإلرشادات الثابتة والواضحة على المعايير المنتظرة        6- 

 .الحفاظ عليه عبر جميع أوجه الحياة المدرسية
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  .متابعة الواجبات البيتية باستمرار 7-

 االلتزام بالحضور المبكر للمدرسة مع اصطحاب جميع األشياء التي يحتاجها 8- 

 .التقيد بالزى المدرسي9- 

 ).72 -73: 2004، فافرنا(. االلتزام باحترام جميع أفراد المجتمع المدرسي10- 

على أن الطلبة ذوي السلوك العنيف لم يولدوا كذلك ولكن المشكالت األسرية            ، الباحث        ويؤكد  

تؤثر بـصورة كبيـرة فـي       ، سواء في المدرسة أو الحي الذي يقطنوه      ، أو المشكالت المحيطة بهم   

  :لذلك البد من مراعاة التالي، سلوكهم

التخـاذ  ، معلميهم أو المرشد الطالبي عند حـدوث مـشكلة         تشجيع الطلبة على مصارحة      -11

 .اإلجراءات الالزمة لعالجها قبل استفحالها

 .لتعزيز حب التعاون في نفوسهم،  تكليف الطلبة ذوي السلوك العنيف بخدمات اجتماعية-12

 . وضع قائمة بالعقوبات التدريجية التي يمكن اتخاذها ضد الطلبة ذوي السلوك العنيف-13

االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص من األطباء النفسيين واألخصائيين االجتماعيين فـي            -14

  . حالة الوصول لطريق مسدود مع بعض الحاالت

  :فيما يتعلق بالمعلم: رابعاً

   .أن يتسم بالصالح والتقوى1- 

 .بالنظريات الحديثة في مجال التربيةاً من مادته ملماً  متمكنأن يكون مؤهال2ً- 

  .إتقان فن التدريس من حيث واجباته وأساليبه3- 

 . يؤدي إلى حب متبادل من طرفهم واكتساب ودهم وتقديرهم،أن يتميز بحب طلبته4- 

 ، من حيث حب المهنة وجودة األداء      ،وضع المعايير العلمية والعملية في طريق اختيار المعلم       5- 

  .وتحديث برامج التنمية المهنية

    ادر المعرفة الحديثة المستجدة بتوفير الحياة الكريمة التـي تحقـق لـه             تزويد المعلمين بمص  6- 

  .www.sudansite.net/ - 53k ) (16-6-2007 .مكانته في المجتمع وعند الطالب

   :ومن األمور األخرى ذات الصلة بالمعلم كما يراها الباحث        

  .ةد خبرات جديمبهوإكسائهم  لتحسين أدا،تبادل الزيارات الصفية والمدرسية  -

 .تحسين ظروفهم االجتماعية واالقتصادية  -

 .ومساعدتهم في التغلب عليها، لمعايشة مشكالتهم، تفعيل دور نقابة المعلمين  -

أو وزارة   ، من قبل اإلدارة المدرسـية     ،لبة بقضايا ومشاكل الط   نتكريم المعلمين الذين يهتمو     -

 .التربية والتعليم

 .لمين لتنمية قدراتهم ومواهبهم  وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكارإتاحة الفرصة للمع  -
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     لخدمة جميع العاملين فـي المدرسـة        ،)االنترنت(  بشبكة المعلومات العالمية     ربط المدرسة   - 

  . وخاصة المعلمين

  .االهتمام بالمعلمين الجدد ورفع روحهم المعنوية  - 

   .تخفيف العبء عن المعلمين القدامى  - 
 

     :المناهج الدراسية: خامساً

 ، الداخلية فـي تعلـم مـا       بناء على الرغبة  ، التعلم الذاتي على تطوير مفهوم     اعتماد المناهج    1-

   .ي يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهمذفي الوقت الو ،يختارونه من موضوعات

ـ بحيث يـستطيع كـل مـتعلم أن يـتعلم           ، أن تعتمد المناهج أسلوب تعليم ديمقراطي      2- اً طبق

  .الستعداداته وقدراته

  .تنمية القدرة على البحث والتجريب والتحري عن المعلومات 3-

  .مواكبة المناهج للتطور التكنولوجي واالنفجار المعرفي4- 

  .أن تكون فعالة وتعاونية 5-
          www.alwazer.com/vb1/archive/index.php?t-9853.html - 20k 

 (2007-6-16).                                                                          
  :على ضرورة، )36 - 38: 2004، فرنافا(    كما ويؤكد 

     في      هم  ئتضمين المناهج الدراسية برامج لتوعية أولياء األمور في كيفية التعامل مع أبنا             1-

   .البيت

  .ائج المترتبة على الحياة العائلية والنت؛ بدائل العقاب الجسديلبةتعليم الط  2-

  .توفير النصائح الخاصة حول األمن الشخصي  3-

 على نشر السلوك االجتماعي األفضل في هـذه         ،ملينايساهم مندوبو الهيئات الخارجية الع      4-

  .المناهج مع توفير المعلومات حول نقاط اإلرشاد

اون وذلك تحقيقاً لمـشاركة الطلبـة فـي         يتم توفير األنشطة اإلضافية التي تشجع على التع        5-

  . الفترات غير الخاضعة للمراقبة

، هدافها المرجوة ألق المناهج الدراسية    ي تحق  على ضرورة  الباحث يؤكد،         وتعقيباً على ما سبق   

 مـستمدة مـن مـصادر       ، انطالقاً من فلسفة تربوية    ، إعادة إصالحها وصياغتها من جديد     من خالل 

 ومواكبة للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية التي يتعـرض لهـا           ،لمخلصين وجهود ا  ،التشريع

  .الجميع
 
  :دور مدير المدرسة: اً سادس

  : المدرسة ما يأتي مديرويقتضي من.. طلبةتوفير الطمأنينة والشعور باألمن واالستقرار لل1- 



 
 
 

  
  

70  

مـن  ،  والتنظيم المدرسي   ذات الصلة باإلدارة   ،لقيام ببعض األعمال واألنشطة   ل  الطلبة  إشراك -أ

  ). الحكم الذاتي- المدرسة لبة اتحاد ط-نظام األسر ( : مثل،خالل مجالس الفصول

  : بالجوانب اآلتيةاً المدرسة أن يكون ملممدير وهذا يتطلب من ،اً واضحاً فهمالطلبة فهم -ب

 . وحاجات البيئة التي يعيشون فيها وظروفهاالطلبةمعرفة حاجات  * 

 . التعلمةلكافي بسيكولوجياإللمام ا * 

 المدرسة خالل األيام األولـى      لبةعلى االستمارة اإلحصائية الشهرية الخاصة بط      اإلشراف   -ج

النفسية والسلوكية واقتراح بعض الحلـول      الطلبة   ومحاولة تشخيص مشكالت     ،شهر من كل 

   .لعالجها

  . المدرسي العاماتهم لتحسين الجو واقتراحلبة لسماع رأي الط الكافيوقتال إتاحة -د

  ).285: 1991، أحمد    (

وتشجيعهم على التخلي عن السلوكيات الـسيئة        ،االهتمام بإكساب الطلبة السلوكيات االيجابية     2-

  .داخل الفصل وخارجه

الرعايـة  ، كالتوجيـه واإلرشـاد الطالبـي     ،  االهتمام بتوفير العديد من الخدمات الطالبيـة       3-

المعارض المصغرة وخاصة ما يتعلـق      ، األنشطة الالمنهجية االجتماعية والرعاية النفسية و   

  .الخ... ،بحوادث العنف والرحالت الطالبية

، ورغبـاتهم ، خصائصهم:  إدراك كل العوامل والمتغيرات المتعلقة بالهيئة الطالبية من حيث         4-

لكـي يقـوم بانجـاز المهـام       ، الخ...،وميولهم، ومشكالتهم، وطموحاتهم، والفروق الفردية 

  .ختلفة المتعلقة بالهيئة الطالبية على أفضل وجه ممكنالم

   .342-344):2001، دياب(

   : المتعلقة بدور مدير المدرسة والمتمثلة في بعض األمور األخرىالباحث       ويضيف   

מ﴿: خالص هللا سبحانه وتعالىهأن يكون عمل -   א א א
מ מ א א מ .﴾א

                     ).105: التوبة(

   . إتباع سياسة الباب المفتوح للجميع-  

 التنسيق مع  من خالل ، إليجاد الحلول المناسبة ألبنائهم   ،  التعاون التام بينه وبين أولياء األمور      -

 والتعرف على طبيعة المـشكلة علـى أرض     ، بيوتهم لزيارة   ، والمهتمين باألمر  األخصائيين

   .الواقع
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اتهم  لتفريغ طاقاتهم واستثمار قدر    ، للطلبة  تخصيص الوقت الكافي لممارسة األنشطة المختلفة      -     

  ). الثقافية– الرياضية – االجتماعية –األنشطة الفنية ( فيوإمكاناتهم والمتمثلة 

   .بة اهللا عز وجل في نفوس الطلغرس خشية ومخافة -

    . توفير مصلى لهم والعمل علىبة على الصالة في جماعة حث الطل-

  .ومؤسسات المجتمع المحلي األخرى،  والمسجد، والبيت، تحقيق التعاون بين المدرسة-

  : وسائل اإلعالم: سابعاً

 في التـصدي لمـشاكل   ،والصريحة  ومشاركتها المباشرة، المختلفةمساهمة وسائل اإلعالم 1-

يتم تنفيذها في إطار سياسة  ،متكاملةية مدروسة وو من خالل جهود توع،المجتمع واألسرة

   .وطنية

  تتـضمن  التـي  أو،التقليل قدر اإلمكان من إذاعة أو نشر األخبار التي تحث على العنف 2-

   .مفاهيم ذات عالقة بالعنف أو تشجع عليه

مع  عن البرامج اإلعالمية التي تتعامل محتوياتها،المختلفةبتعاد وسائل االتصال الجماهيري ا 3-

المسائل   والتركيز على حل،... بالعنف والقسوة والقوة،والخالفات العائلية لمشكالتل حلول

  .التفاهم والمنطق واألسلوب العلمي ب،الخالفية داخل األسرة

 في توعية الجمـاهير مـن خـالل       ، المختلفة ضرورة مشاركة وسائل االتصال الجماهيرية     4-

   .عرض برامج خاصة بالتربية األسرية
http://www.adpolice.gov.ae/safety/pivot_3.htm.  (2007-8-3)   

  

 تلعـب دوراً هامـاً      ، وسائل اإلعالم سالح ذو حدين     على أن ،  الباحث       من خالل ما سبق يؤكد    

 بل يتعداه إلى درجـة      ، فحسب على ذلك  وال يقتصر دورها     ،جيه الرأي العام  ووخطيراً في تشكيل وت   

 وعليه يجب   ،ا المنطلق تكمن الخطورة واألهمية     ومن هذ  ،حيانالتأثير إلى حدود بعيدة في بعض األ      

 من خـالل بـرامج موجهـه        ،أن تساهم وسائل اإلعالم بدورها في الحد من ظاهرة العنف الطالبي          

 وطرح البـدائل والحلـول      ، تحاول من خاللها البحث في جذور المشكلة       ، والبيت ، والمعلمين ،للطلبة

 أو  ، عرض أفالم ذات الصلة بالمشكلة المطروحة      ،ج ثقافية وإرشادية   في برام  والمتمثلة، المنطقية لها 

 أو من خالل    )في البيت أو المدرسة   ( إما على أرض الواقع      ،لبة واألهالي من خالل اللقاءات مع الط    

  .وسائل اإلعالم المختلفة المباشرة عبر تاللقاءا

  

  : المرشد التربوي:ثامناً

  .لقدرات الخاصة ورعايتهمالتعرف على الطلبة ذوي المواهب وا1- 

 . وتكوين اتجاهات ايجابية نحو المدرسةمساعدة الطلبة الجدد على التكيف مع البيئة المدرسية2- 
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 .العمل على تحقيق مبادئ التوعية الوقائية السليمة3- 

 .ين اإلسالميدتنمية السمات االيجابية وتعزيزها لدى الطلبة في ضوء مبادئ ال4- 

 .والخطط العالجية المبنية على الدراسة العلميةتصميم البرامج 5- 

التعرف على الطلبة متكرري الغياب أو الذين يغيبون بدون أعذار مقنعة وكذلك الطلبة الذين              6- 

  .)82: 2004، البشري.(يتسربون من المدرسة

ـ        التي ، األخرى  المقترحات  من  مجموعة الباحثيرى            و د  قد تساعد المرشد التربوي في الح

  :وهي على النحو التالي ،الطالبي من ظاهرة العنف

  .  في مرحلة مبكرة لمنحهم الدعم المطلوب، السلوك العنيفي ذوبة التعرف على الطل -

 . ووضع الخطط العالجية لها؛التعرف على المشكالت وأسباب حدوثها  -

ة للـسلوك العنفـي      باإلضافة إلى إجراء دراسة منتظم     ،االحتفاظ بسجل المخالفات السلوكية     -

 .بهدف تدعيم واستكمال السياسة المتبعة

 والمهنية  ، والهيئات االجتماعية  ، مع المؤسسات التربوية   ،تكوين شبكة من عالقات اجتماعية      -

 . لتقديم الخدمات والبرامج العالجية للطالب،ذات العالقة بعمله

  . بما يتالءم وحجم المدرسةنزيادة عدد المرشدين التربويي  -

   . مع مالحظة ومتابعة المقصرين في أدائها؛حث الطلبة على االلتزام بالصالة  -
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  :مقدمة
ومن ، راسات واألبحاث والرسائل الجامعية   من خالل استقصاء قواعد البيانات والمعلومات للد             

كان هناك العديد من الدراسـات التـي        ، )االنترنت  (خالل االطالع على شبكة المعلومات العالمية       

 لم يجد دراسة علمية     الباحثإال أن   ، مولية أو متخصصة في جوانب مختلفة     تناولت العنف بصورة ش   

هناك عالقات وثيقة فـي     ولكن كانت   ،  علمه كامل على حد  تنطبق على عنوان البحث الحالي بشكل       

 ورغم  ،مع تميزها بالمعاصرة واألهمية   ، ثبعض المحاور لموضوع الدراسة التي تعرض لها الباح       

  .ندرة الدراسات السابقة التي تحدثت في هذا المجال إال أنها استطاعت إثراء مادة البحث الحالي

، إلى دراسات محلية  ، سات السابقة حسب مصدرها          وبناء على ذلك قام الباحث بتصنيف الدرا      

ومن ثم عرضها وفق تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم حسب مصادرها التي             . أجنبية، عربية

  : وكانت على النحو التالي،تم ذكرها

  

  الدراسات المحلية: أوالً

غزة    فظات مشكالت طلبة المرحلة الثانوية بمحا: "وهي بعنوان) 2003، إسعيد( دراسة - 1

  ."وسبل عالجها في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي

  الدراسة إلى معرفة أي المشكالت األكثر حدة والتي يعاني منها طلبـة الـصف               هذه هدفت         

ومن والتخصص    معرفة مدى عالقة هذه المشكالت بمتغير الجنس        و ،األول الثانوي بمحافظات غزة   

 .لفكر التربـوي اإلسـالمي     ا هة مشكالت المراهقين في ضوء    وضع صيغة تربوية مقدمة لمواج    ثم  

الباحث باختيـار عينـة     كما قام   ، التحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفي   ، ولتحقيق هدف الدراسة  

وجميعهم من طلبة الـصف األول       ،محافظات غزة  مختلف   طالباً وطالبة من  ) 705(عشوائية قوامها   

كأداة رئيسة لجمـع    ) ستبانةالا(  بتصميم أداة الدراسة   الباحثم  قا، ولتحقيق أهداف الدراسة  ، الثانوي

  : التاليةهم  النتائج ومن خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة توصل الباحث أل، البيانات

  رتبة األولى بوزنإن مجال المشكالت المتعلقة بشغل أوقات الفراغ قد حاز على الم -

  . األخرىبالنسبة للمجاالت ) 64.6 %(نسبي  

   إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث في مجالة وجود فروق ذات دالل-

 .)المشكالت الجنسية(لذكور في مجال المشكالت النفسية في حين أنها كانت لصالح ا

 لصالح القسم العلمي  )  علمي –أدبي  ( التخصص    ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير     ق وجود فرو  -

  .علقة بشغل أوقات الفراغفي مجال المشكالت المت
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دراسة مظاهر العدوان لدى طلبة المرحلة الثانوية : " وهي  بعنوان) 1999، محيسن( دراسة - 2

   ".بمحافظات غزة وعالقته باالكتئاب

 إلى التعرف على مظاهر العدوان لدى طلبـة الثانويـة فـي             ، من هذه الدراسة   الباحثهدف        

  .  باالكتئابمحافظات غزة والكشف عن عالقته

 لمالئمته لموضوع الدراسـة     استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي          ولتحقيق هدف الدراسة    

) 602 (ن المدارس الثانوية بمحافظات غزة    وقد بلغ حجم العينة التي تم اختيارها بصورة عشوائية م         

تعريب وإعـداد   " بيك"اسومقي، كما استخدم مقياس مظاهر العدوان من إعداد الباحث       ، طالباً وطالبة 

  .غريب عبد الفتاح غريب

  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث      

 حيث احتل العدوان اللفظـي     ، اختالف نسبة شيوع مظاهر العدوان لدى طلبة المرحلة الثانوية          -

ني الموجه  فالعدوان البد ، الموجه نحو الذات المرتبة األولى ثم العدوان البدني الموجه نحو الذات          

  .وأخيراً العدوان اللفظي الموجه نحو اآلخرين، فالعدوان الموجه نحو األشياء، نحو اآلخرين

من أفراد عينة 50%) (  حيث مثل المتوسطون حوالي،  وجود ثالثة مستويات لمظاهر العدوان-

  ).25%(والمنخفضين ) 25%(في حين مثل المرتفعون حوالي ، البحث

  .ه دالة إحصائياً بين مظاهر العدوان المختلفة واالكتئاب النفسيوجود عالقة ارتباطي  -

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي االكتئاب في مظاهر العدوان وذلـك                -

  .لصالح مرتفعي االكتئاب في جميع مظاهر العدوان

دوانياً أكثـر مـن       وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث حيث أظهر الذكور سلوكا ع             -

العـدوان  ، العدوان البدني الموجه نحـو اآلخـرين      ، اإلناث في كل من الدرجة الكلية للعدوان      

  .اللفظي الموجه نحو اآلخرين

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في العدوان البدني الموجه نحو الذات                 -

  .والعدوان الموجه نحو األشياء

  .ث على الذكور في العدوان اللفظي الموجه نحو الذات  تفوقت اإلنا-

  وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة العلوم واآلداب حيث أظهر طلبة العلوم سـلوكاً عـدوانياُ                  -

، العدوان البدني الموجه نحو الـذات     ، أكثر من طلبة اآلداب في كل من الدرجة الكلية للعدوان         

  . والعدوان الموجه نحو األشياء،العدوان اللفظي الموجه نحو اآلخرين

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العلوم واآلداب في العدوان البدني الموجه نحو اآلخرين -
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 -صـغيرة ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر العدوان تعزى لحجـم األسـرة                -

  ).كبيرة-متوسطة

وان تعـزى لمـستوى تعلـيم الوالـدين         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مظاهر العد         -

  ). عال- ثانوي-أساسي(

  

  الدراسات العربية : ثانياً 

دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكـري  : " وهي بعنوان) 2006،  السليمان(دراسة  1- 

  ". دراسة ميدانية على مدارس التعليم العام بمدينة الرياض-للطالب

د دور اإلدارة المدرسية وإسهاماتها في تعزيز األمن الفكـري بـين                   هدفت الدراسة إلى تحدي   

توجيـه األنـشطة    ، توظيف المعلم ، طالب التعليم العام بمدينة الرياض من خالل تفعيل دور األسرة         

الوقوف على أهم المعوقات التي تقلـل       ، العالقة بالمجتمع المحلي  ، تنفيذ األساليب التربوية  ، المدرسية

التعرف على بعض أساليب مشكلة االنحـراف       ، المدرسية في تعزيز األمن الفكري    من دور اإلدارة    

 الوصـفي    استخدم الباحث المـنهج    ،وانطالقاً من طبيعة الدراسة وتحقيقاً ألهدافها      ،الفكري للطالب 

 كمـا   . بخطواته وإجراءاته والذي يرتبط بدراسة ظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفـسيرها           التحليلي

بلـغ   وقد ،اإلستبانة لتحديد دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري للطالب        استخدم الباحث   

  .مدير مدرسة) 400(التي أجريت عليها الدراسة الدراسة  عينة حجم

  : لتي توصل إليها الباحثومن أهم النتائج ا       

إلـى تعزيـز   من أفراد العينة من مديري المدارس يرون أن الحاجة  %)58.2( أن ما نسبته  -

   .األمن الفكري للطالب كبيرة

من أفراد العينة لديهم إلمام باألساليب واإلجراءات المتبعة في تعزيز          ) %82.6( أن ما نسبته      -

   .األمن الفكري بدرجات تتراوح ما بين متوسطة وكبيرة جدا

عزيز األمن  من أفراد العينة يطبقون اإلجراءات المتبعة في ت       ) %49(كما أظهرت النتائج أن       -

  .الفكري للطالب في المدارس التي يعملون فيها إما دائماً وإما كثيراًً

من مدارس العينة   ) %18(فتوضح النتائج أن حوالي     ، ما يتصل بعدد المرشدين الطالبيين      في  -

  .م يتوفر فيها مرشدين طالبيينل

  

 العنف المدرسـي مـن   دور المرشد الطالبي في الحد من: "بعنوان 2004) ،البشري(  دراسة-  2

  ."وجهه نظر المرشدين الطالبيين تطبيقاً على منطقة عسير

 فالوقـو وهدفت دراسة البشري إلى الكشف عن دور المرشد الطالبي حيال العنف المدرسي                   

   على أسباب العنف المدرسيف التعرومن ثم، على مظاهر العنف السائدة في المدرسة
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ية األسرية والنفسية ودور البيئة المدرسية في العنف المدرسـي مـن             من الناحية الدينية واالجتماع   

 في هذه الدراسة المنهج الوصفي عن طريق المسح         الباحث استخدم   وقد، وجهه نظر المرشد الطالبي   

بالعينة والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ويسهم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها                

  .المدروسة من حيث طبيعتها وأسبابها وخصائصهابهدف وصف الظاهرة 

 المرحلـة الثانويـة    مرشداً طالبياً تم اختيارهم مـن     160)( بلغ عدد أفراد عينة الدراسة              وقد

استخدم االسـتبانة للوقـوف     و كما ، واألهلية من منطقة عسير وفق اختيار العينة القصدية       الحكومية  

خالل تحليل استجابات أفراد عينـة      من  و ،ة وسبل الحد منها   على مظاهر العنف السائدة في المدرس     

  :على النحو التاليهم النتائج الدراسة توصل الباحث أل

  . إن التقليد المتعمد للممارسات الخاطئة والسيئة مع اآلخرين يكون له عواقب وخيمة-

     اآلخرين      ع   الخوف والقلق من المستقبل قد يدفع باإلنسان بالالمباالة مما يجعله يتصرف م            -

  .تصرفات غير مرضية

  .ملين بالمؤسسات التربوية والتعليميةا ضعف التعاون بين الكثير من الع-

       على تلك النتائج فقد أوصى الباحث باألمور التاليةوبناء .  

  .التأكيد على مصاحبة أهل الخير واإلصالح من قبل الوالدين لألبناء والبعد عن رفاق السوء -

  .ة المتابعة من الوالدين أو ولي األمر لألبناء سواء داخل المدرسة أو خارجهاضرور -

    والتعليميـة  على التعاون والتكاتف بين جميع العاملين بالمؤسـسة التربويـة            د ضرورة التأكي  -

  .من أجل سير العملية التعليمية بكفاءة وفعالية

  

السلوك المنحـرف  رسة الثانوية تجاه مهمة مدير المد ":بعنوانوهي ) 2004 ،فرج( دراسة -  3

  ".هه نظر مديري المدارس الثانويةلدى الشباب من وج

التعرف على مهمة مدير المدرسة الثانوية تجاه السلوك المنحرف لـدى                   هدفت الدراسة إلى    

 بخطواته وإجراءاته وذلك لمناسـبته لطبيعـة         التحليلي  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي     ،الشباب

مدير مدرسة ثانوية من مختلـف منـاطق المملكـة           )36(حيث تكون مجتمع الدراسة من      ، الدراسة

وقد تم اختيارهم من مناطق مختلفة      ، والذين يتلقون دورة تدريبية بجامعة أم القرى      ، العربية السعودية 

)  الطـائف    - عـسير  – الليث   – مكة المكرمة    – جده   -رجال ألمع   - نجران   -الباحة  (في المملكة   

 تـم  كمـا ، ) اللغـة العربيـة     –تربية إسالمية   – رياضيات   –علوم  (كذلك من مختلف التخصصات     

باإلضافة إلى خبـراتهم    ، اختيارهم حسب سنوات الخدمة والتي تتراوح بين عامين إلى عشرين عام          

 وبذلك يكون مجتمع الدراسـة    ، في إدارة المدارس الثانوية والتي تتراوح بين عامين و ثمانية أعوام          

للتعرف على مهمة مدير    وذلك  ، عليها) االستبانة(هو نفسه عينة الدراسة التي تم تطبيق أداة الدراسة          

  .المدرسة تجاه السلوك المنحرف لدى الشباب
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  :التي توصل إليها الباحث على النحو التالي       ومن أهم النتائج 

  .لشباباستشعار مدير المدرسة لمسئوليته تجاه السلوك المنحرف لدى ا -

 . جميع المديرين في القضاء على انحراف السلوك لدى الشبابرغبة -

 . إدراك مديري المدارس ألهمية تعديل سلوك الشباب المنحرف-

 عدم وضوح الرؤية لدى بعض المديرين في اإلجراءات التي يتخذونها تجاه                                       -

  .السلوك المنحرف لدى التالميذ   

  :  يلياومن أهم ما أوصت به الدراسة م             

  :فان الباحث يوصي بما يلي، بناء على نتائج الدراسة -

في  توثيق الصلة بين المدارس الثانوية وإدارة مكافحة المخدرات لعمل معارض مصغرة             -    

   .المدارس الثانوية لتوعية الطالب

   . إجراء عمليات تفتيشية على الطالب وتكون أسبوعية على األقل-

المرشدين الطالبيـين عـن أشـكال       / المعلمين/ د دورات لمدة يوم لمديري المدارس      عق -

   .المخدرات وأنواعها

 تكثيف الزيارات الصفية من قبل مدير المدرسة لجميع المعلمين وخاصة مـواد التربيـة               -

  .المة المعلومات المقدمة للطالباإلسالمية للتأكد من س

  .السنمدارس من الحراس المدربين وصغار  اختيار حراس ال-

  

العنف في المدارس الثانويـة مـن وجهـه نظـر     : "وهي بعنوان) 2003، الشهري( دراسة - 4

  ".مين والطالبالمعل

     دينـة   الدراسة إلى معرفة طبيعة وأشـكال العنـف داخـل المدرسـة الثانويـة بم                هذه هدفت      

على مـدى  و ،التعرف على الفروق بين المعلمين اإلداريين والطالب في نظرتهم للعنفو ،الرياض

 – الحـي الـسكني      –مستوى الـدخل    (اختالف العنف لدى الطالب باختالف المتغيرات الشخصية        

 الـذي و استخدم الباحث المنهج الوصفي عن طريق المسح بالعينـة           ولتحقيق هدف الدراسة   ،)العمر

استخدم الباحث في هذه الدراسة     وقد  ،  ويهتم بوصفها  ،يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع       

العينة العشوائية من طالب المرحلة الثانوية من جميع الصفوف وكذلك من المعلمين وهي عينة تتيح               

ائية  عينـة عـشو    الباحـث حيث سحب   ، راسة الفرصة المتكافئة في الظهور    لجميع أفراد مجتمع الد   

ثم سـحب عينـة     ، طالباً) 3610(حيث بلغ أفرادها    ، من المجتمع األصلي للدراسة   %) 10(قوامها  

، معلماً) 55(من المجتمع األصلي  للدراسة من المعلمين حيث بلغ أفرادها           %) 20(عشوائية قوامها   

  وبلغ عدد اإلداريين الذين تم اختيارهم باستخدام أسلوب الحصر الشامل 
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 حيث تم تطبيقها  ) االستبانة(قام الباحث بتصميم أداة الدراسة      ، ولتحقيق أهداف الدراسة  ، اًإداري) 34(

  .نف من وجهه نظر المعلمين والطالبعلى أفراد العينة لتحديد طبيعة وأشكال الع

  :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةوتو       

  .عنف المدرسي ال توجد فروق بين الطالب والمعلمين واإلداريين في نظرتهم لل-

 فروق بين الطالب والمعلمين واإلداريين في نظرتهم ألخطر أنواع العنف المدرسي            د ال توج  -

  . يرون أن العنف الجسدي هو أخطر أنواع العنف المدرسيحيث

 يعد العنف الرمزي وهو العنف الذي يؤدي إلى االزدراء واالحتقار أكثر أنواع العنف الـذي                -

الطالب في المدرسة ويعد العنف اللفظي أكثر أنواع العنـف التـي            يتعرض لها المعلمون من     

  .يتعرض لها اإلداريين من الطالب في المدرسة

إن أكثر أنواع العنف المدرسي التي يتعرض لها المعلمون من الطالب كانت تتم فـي شـكل                  -

  .جماعي

  .  في المدرسة يعد العنف اللفظي أكثر أنواع العنف التي يستند لها المعلمون ضد الطالب-

 ال يختلف العنف المدرسي لدى الطالب باختالف المتغيرات الشخصية لمستوى الدخل والحي             -

  .  والسكن والعمر

  

المشكالت السلوكية التي تواجـه إدارات مـدارس   : "وهي بعنوان) 2001، الشمري(دراسة   5- 

  ."دراسة ميدانية بمنطقة حائل، جتهاالتعليم العام وأساليب معال

 الدراسة إلى حصر المشكالت السلوكية لدى طالب مدارس التعليم العام ومعرفـة             هذههدفت         

اعتمد الباحث في دراسـته المـنهج الوصـفي التحليلـي            ،ولتحقيق هدف الدراسة  ، يب عالجها أسال

ة  قام الباحث باختيار عين    فقد، بخطواته وإجراءاته والذي يرتبط بهذه الدراسة بقصد وصفها وتحليلها        

دين الطالبيين حيث بلـغ مجمـوعهم       الدراسة والتي تكونت من عدد من المديرين والوكالء والمرش        

 ، اإلستبانة التي تم تطبيقها على أفراد العينـة        وقد استخدم الباحث   ، فرداً تابعين لمنطقة حائل    364)(

ء عالجتهـا بنـا   للوقوف على المشكالت السلوكية التي تواجه إدارات مدارس التعليم العام وأساليب م           

  : وهي على الترتيب، والتي تم رصدها، على وجهات نظر أفراد الدراسة

  .ب المشكالت السلوكية عمل سجل لمتابعة أصحا-

  . توعية أولياء األمور بأهمية متابعة األبناء خارج المدرسة-

  .لمشكالت السلوكية البحث عن أساليب وخلفيات ا-

  . استخدام أسلوب الثواب-

ءات انفرادية للطالب ذوي المشكالت السلوكية من قبـل المـدير أو الوكيـل  أو                عرض لقا  -

   .المرشد الطالبي
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    عرض اللوحات اإلرشادية في أماكن بارزة في المدرسة وإشراك الطالب ذوي المـشكالت              -

  .السلوكية في النشاطات المدرسية

   . استخدام برامج اإلذاعة المدرسية لتوجيه الطالب وإرشادهم-

  

بحث العالقة بين العنف الطالبي وبعـض المتغيـرات   : "وهي بعنوان) 2001، رفعت( دراسة -  6

  ."ى عينة من طالب المدارس الثانويةاالجتماعية لد

معرفة مدى تأثير تدني الوضع االقتصادي في درجة العنـف لـدى             الدراسة إلى هذه  هدفت         

 وقـد ، ذكور واإلناث في العنف الجسدي والكالمـي      معرفة الفروق بين كل من ال      باإلضافة ل  .الطلبة

  ).االقتصاديالمستوى االجتماعي و، الجنس(وتمثلت متغيرات الدراسة في 

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها       

وأن الطالب من المستويات االقتصادية المنخفـضة أكثـر         ، أن الذكور أكثر عنفاً من اإلناث      -

  .  من المتوسطة عن العلياعنفاً

 .يتفوق التالميذ الذكور عن اإلناث في العنف الجسدي -

   بصورة واضحة تتمثـل فـي الـسب        " العنف الكالمي "قدرة الذكور في هذه المرحلة على        -

 بصوت مرتفع على المعلم وإدارة المدرسة مستغالً في ذلك القـدرات البدنيـة              واالعتراض

  . والشلليةألسلحة البيضاء والخفيفة والعصابيةوكذلك األدوات الحادة وا

  :قد توصل الباحث في دراسته إلى العديد من التوصيات كان من أهمها و          

ضرورة تقديم برامج إرشادية باالشتراك مع أجهزة اإلعالم لتوعية أولياء األمور بالطريقـة              -

  .الصحيحة لتربية األبناء

 الرياضية أثناء الدراسة والعطالت الصيفية لتوظيف       مشاركة الطالب في األنشطة   ضرورة    -

 .قواهم الجسدية جيداً

 كما أوصت بالتوعية األسرية في األندية والمساجد والكنائس ودفع األبناء إلـى المـشاركة               -

 .الفعالة في إطار المجتمع

 . إلحياء العمل بروح الفريق عمل برامج مدرسية يشارك فيها المعلم  -

 .ية مجانية للقضاء على الفوارق االقتصادية نشر مجموعات مدرس -

  

   ".اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو العنف: "وهي بعنوان) 2000، آل رشود(  دراسة   7-

   هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو العنـف مـن خـالل                       

  :تحقيق عدداً من األهداف الفرعية التالية

  .تعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو العنف داخل المدرسة ال-
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  .وية نحو المظاهر السلوكية  للعنف التعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثان-

  .ية نحو العنف مع الرفاق والزمالء التعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثانو-

  .لعنف في وسائل اإلعالمنوية نحو االتعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثا -

 التعرف على مدى اختالف اتجاهات طالب المرحلة الثانويـة نحـو            كما هدفت الدراسة إلى   

طالب مـن   ) 1100(وقد تألفت عينة الدراسة من      ، العنف باختالف خصائصهم الديموغرافية   

جاهات ى ات ستبانة للتعرف عل   استخدم الباحث في هذه الدراسة اال      وقد، طالب المرحلة الثانوية  

الباحث توصل       ،ومن خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة        ، طالب المرحلة الثانوية  

  :للنتائج التالية

 رغبة بعض الطالب في استخدام العنف والشتم من قبل إدارة المدرسة كأسلوب للتعامل داخل               -

  . المدرسة

  .غيير تعاملهم مع الطالباعد على ت االعتقاد بان تخريب وتدمير ممتلكات المعلمين يس-

  . الرغبة في استخدام الشتم باأللفاظ البذيئة كأسلوب لرد االعتداء داخل المدرسة-

  . الرغبة في استخدام الضرب كأسلوب لرد االعتداء داخل المدرسة-

  

 دراسة ميدانية علـى  -سلوك العنف بين الشباب: "وهي بعنوان) 2000، السمري(دراسة  -    8

  ". وطالبات المرحلة الثانويةن طلبةعينة م

  وكشف األسباب،  والطالباتبأشكال العنف بين الطال هدفت الدراسة إلى التعرف على   

 مدى تأثير التعرض لنوعية معينة من األفـالم         ومعرفة، المؤدية إلى ارتكاب سلوك العنف ومبرراته     

تعليمية ألنماط العنف بين     رؤية المؤسسة ال   كما هدفت الدراسة إلى توضيح مدى     ، على سلوك العنف  

 وقد تمثلت عينـة الدراسـة التـي         ، التعرف على آراء اآلباء في سلوك العنف بين األبناء        و، األبناء

طالباً وطالبة بإدارة غرب الجيزة التعليمية حيـث        ) 150 (وهمأجراها الباحث على عدد من الطلبة       

ة أو سلبية موجهة نحو أشخاص أو أشياء        اتسم سلوكهم بارتكاب أعمال عنيفة مادية أو معنوية ايجابي        

) 75(وعينة من آباء عينة الطالب أنفـسهم قوامهـا          ، فرداً) 75(باإلضافة لعينة من المعلمين قوامها    

 التي أجراها أداة الدراسـة       استخدم الباحث في دراسته الميدانية     لتحقيق أهداف الدراسة   و ، ولي أمر 

  .  على انفراد لكل مجموعة من فئات العينةتمثلت في ثالث استمارات تم تطبيقهاوالتي 

  : التي توصل إليها الباحث كانت على النحو التاليج ومن أهم النتائ        

احتلت المرتبة األولى المشاجرات باأليدي وباستخدام آالت حـادة واأللفـاظ النابيـة نـسبة                -

)%100.(  
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 أو الناظر أو المدير في صورة       علم في المرتبة الثانية جاء العنف الموجه من الطالب نحو الم          -

  %).40(شتائم أو مشاجرات مع إدارة المدرسة حتى بلغت النسبة 

  %).28( احتل العنف الموجه نحو األثاث المدرسية ومرافق المدرسة المرتبة الثالثة بنسبة -

تضح أن الطالب يتجهون للعنف ليظهروا بصورة الرجال أمام         وبالنسبة للمدارس المشتركة ا    -

 .)23%(ليفوزوا بإعجابهن وبلغت نسبة ذلك ) الطالبات( البنات

ومن حيث النتائج الخاصة بأسباب العنف المدرسي من وجهة نظر المعلمـين واألخـصائيين              

 : فقد كانت على النحو التالي،كما يراها الباحث، يناالجتماعي

 من أهم األسباب المؤدية للعنف بين       ، األولى الت األسرية والتي جاءت في المرتبة      تعد المشك  -

  .)96%(الطالب من وجهة نظر المعلمين حيث بلغت نسبتها 

 ضعف العالقة بين المعلم واألخصائي االجتماعي واألسـرة حيـث           ،جاء في المرتبة الثانية    -

 .)53%(بلغت نسبتها 

 المرأة إلى العمل وما ترتب على خروجها من تقصير في حق             خروج ، جاء في المرتبة الثالثة    -

 .%)44(األبناء وقد بلغت نسبة ذلك 

 قصور دور اإلعالم في توجيه الشباب لعرض األفالم والمسلسالت          ،وجاء في المرتبة الرابعة    -

  %).40(التي تدفع إلى العنف وبلغت نسبة ذلك 

ون بين كل الجهـود فـي كـل مؤسـسات            بضرورة التعا   الباحث وفي نهاية الدراسة أوصى     

  .ية وغير النظامية لمواجهه العنفالمجتمع النظام

  

إسهام اإلدارة المدرسية في الحد من جنوح األحداث : "وهي بعنوان) 1999، القحاص(دراسة  9- 

  ".       من وجهه نظر مديري ومعلمي ومرشدي طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

سة إلى معرفة مدى إسهام اإلدارة المدرسية بالمرحلة المتوسطة في الحـد مـن                     هدفت الدرا 

  ولتحقيق أهداف الدراسة     ،والعوامل التي تعيق إسهامها في الحد من جنوح األحداث        ، جنوح األحداث 

لمالئمته لموضوع الدراسة كما تكونـت عينـة الدراسـة           استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    

قـام الباحـث    ، ولتحقيق أهداف الدراسـة   ، مرشد طالبي ) (26، معلم) (62، كيل مدير وو  (51)من

موجهه إلى عينة الدراسة  حيث طبقها على عينة الدراسة للوصول           ) االستبانة(بتصميم أداة الدراسة    

  .للنتائج المطلوبة

  :ليومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث على النحو التا           

  .درسية تسهم في تقوية العالقة بين المدرسة والمنزل للحد من جنوح األحداث اإلدارة الم-

  .اإلدارة المدرسية تسهم بدرجة عالية في ربط الطالب بالبيئة المدرسية؛ للحد من جنوح األحداث -

  .  للحد من جنوح األحداث؛اإلدارة المدرسية تسهم بدرجة عالية في تفعيل األنشطة -
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  . تسهم بدرجة متوسطة في إشراك المعلمين في أعباء اإلدارةاإلدارة المدرسية  -

  .  المعوقات تحد بدرجة متوسطة من إسهام اإلدارة المدرسية في الحد من جنوح األحداث-

  

  وجهه نظر معلمي المدرسة الثانوية: "بعنوانوهي ) 1999 ،حسيني( دراسة -  10

  ."حول ظاهرة العنف الطالبي وطرق مواجهتها

  والعوامل التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة العنـف        ،ت الدراسة إلى الكشف عن أهم األسباب      هدف      

 هذه في مواجهه  على وجهه نظر المعلمين   كما هدفت إلى التعرف     ، بين طالب مرحلة التعليم الثانوي    

 باختيار عينـة دراسـة   الباحـث   قامكما ،في دراسته  المنهج الوصفي استخدم الباحث   وقد  ، الظاهرة

 وقـد  ،الثانوية بمحافظتي القليوبية والقاهرة    معلم ومعلمة من المدارس    )100(ة  تكونت من     عشوائي

  .على المعلومات من المبحوثين استخدم أسلوب المقابلة المفتوحة للحصول

   :الباحثومن أهم النتائج التي توصل إليها              

  . إن الطالب العنيف يتعامل مع من هم في سنه بعنف-

   ن هناك بعض العوامل التي قد تحد من العنف مثـل احتـرام المعلـم لذاتـه                 أت الدراسة    بين -

  .وتهيئه الجو المدرسي المناسب

  

دراسة تحليلية إرشادية لسلوك العنف لدى تالميـذ  ": بعنوانوهي ) 1999، الجندي( دراسة - 11

   ."المدارس الثانوية

ومـدى  ،  العنف لدى تالميذ المدارس الثانويـة       دوافع سلوك   على هدفت الدراسة إلى التعرف         

واألخـصائيين النفـسيين    ، والمعلمـين ، اآلبـاء ، اختالف هذه الدوافع من وجهـة نظـر التالميـذ         

 أنماط سلوك   ومعرفة، نوع التعليم ، على مدى اختالف سلوك العنف باختالف الجنس      و، واالجتماعيين

، اختالف هذه األنماط السلوكية باختالف الجـنس      العنف السائدة بين تالميذ المدارس الثانوية ومدى        

التعرف على ديناميات البناء النفسي االجتماعي لمرتكبي سلوك العنـف          كما هدفت إلى    ، نوع التعليم 

ويـة  بعض التطبيقات النفسية والترب   لالتوصل  وقد سعت الدراسة إلى     ، لدى تالميذ المدارس الثانوية   

خفض معدل سلوك العنف لدى مرتكبي سـلوك        و، ك العنف ارتكاب سلو التي تساعد في الوقاية من      

) العام والفني (وقد تم اختيار العينة من تالميذ المدارس الثانوية بمحافظة الشرقية           ،العنف من التالميذ  

األدوات التاليـة فـي جمـع        واستخدمت الدراسـة     ، تلميذ من كل مدرسة    50)(بمعدل  ، بنين وبنات 

  :البيانات

  .عنف لدى تالميذ المدارس الثانويةالاستفتاء دوافع سلوك  -

  .مقياس سلوك العنف لدى تالميذ المدارس الثانوية -

  : ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث   



 
 
 

  
  

84  

وافع سلوك العنف فـي المـدارس        هناك فروقاً بين التالميذ والمعلمين واآلباء في نظرتهم لد         -

  .تيبها لدوافع سلوك العنفحيث اختلفت وجهه نظر كل مجموعة عن األخرى في تر

 اختالف ترتيب دوافع سلوك العنف لدى تالميذ المدارس الثانوية باختالف وجهة نظر التالميذ              -

  .عن وجهة نظر المربين

  .الف الجنس اختالف ترتيب دوافع سلوك العنف باخت-

  .  توجد فروق بين التالميذ والتلميذات في الدوافع المتعلقة بالجوانب االقتصادية-

توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ الثانوي العام والفني في دوافع سلوك العنـف المتعلقـة                 -

 أكثر إدراكا لخطورة الدور األسـري الـذي         ة العام ةأي أن تالميذ الثانوي   ، بالجوانب األسرية 

  .يتمثل في دفعهم نحو سلوك العنف

 بالجوانـب  وافع سلوك العنف المتعلقة   ة في د   والفني ة العام ةتوجد أيضا فروق دالة بين الثانوي      -

  .االقتصادية لصالح الثانوي الفني

تشير النتائج أنه ال تختلف أنماط سلوك العنف الشائعة بين تالميذ المدارس الثانوية بالنـسبة                -

  .و نوع التعليمللجنس أ

  

مـدى  العالقة بين السلوك العـدواني والقـيم و  : "وهي بعنوان) 1998، المخالفي( دراسة - 12

  ". بعدد من المتغيرات الديموغرافيةتأثيرها

القـيم  :  وستة أنماط من القيم هي     الكشف عن العالقة بين السلوك العدواني      هدفت الدراسة إلى        

، والقـيم الـسياسية   ، والقيم االقتـصادية  ، القيم الجمالية و، القيم االجتماعية  و ،القيم المعرفية و، الدينية

، الجـنس : متغيـرات الديموغرافيـة وهـي     القة إن وجدت بعدد مـن ال      معرفة مدى تأثر هذه الع    و

من خـالل معرفـة مـدى       وذلك  ، المستوى األكاديمي ، عدل التراكمي الم، مكان اإلقامة ، التخصص

المنهج الوصفي التحليلي الـذي     باستخدام   الباحث قام، اختالف العالقة باختالف فئات هذه المتغيرات     

 وتحليلها وتفسيرها ومن ثم يقيم النتائج       ، طريق جمع المعلومات   يقوم بتوضيح خصائص الظاهرة عن    

طالباً وطالبـة مـن طلبـة       ) 669(أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من         وقد   .في ضوئها 

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيـق أداتـي         ،طالباً وطالبة ) 12713(جامعة اليرموك البالغ عددهم     

  .عدواني واألخرى لقياس القيم الست إحداها لقياس السلوك ال؛قياس

  : ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث       

  .وجود ارتباط سالب ودال إحصائياً بين السلوك العدواني والقيم الدينية -

  . وجود ارتباط موجب ودال إحصائياً بين السلوك العدواني والقيم السياسية-

، االجتماعيـة ،  وكل من القيم المعرفية    ،لسلوك العدواني  عدم وجود ارتباط دال إحصائياً بين ا       -

   .االقتصادية، الجمالية
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قائمة المشكالت السلوكية لطالب المـرحلتين  : "بعنوان1998) ، القحطاني وآخرون(دراسة  - 13

   ".المتوسطة والثانوية

مـرحلتين  المشكالت السلوكية التي تواجـه طـالب ال       دفت هذه الدراسة إلى التعرف على       ه       

بعد االطالع على األدبيات ذات العالقة والدراسات السابقة واالستفادة منها في           و. المتوسطة والثانوية 

) 62039( قام الباحثون باختيار عينة دراسة عشوائية حيث بلغ حجمها           ؛المجال اإلجرائي والمنهجي  

استخدم الباحثون       و      لها مدرسة متوسطة وثانوية بمحافظة جدة والمراكز التابعة      ) 200(طالباً في   

قائمة مشكالت الطالب المعدة من قبل اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بوزارة التربية            ، ألداة البحث 

  .والتعليم

  : على النحو التالي        وقد صنفت نتائج الدراسة 

  :المشكالت العامة -1

  . السكن بعيد عن المدرسة-    

  . انخفاض دخل األسرة-

  .األمية بين الوالدين -    

  : المشكالت الصحية-     2

  . ضعف النظر-  

 .ملدا فقر -  

  . الربو-  

   . المشكالت المدرسية-     3

  .الخوف من خطأ اإلجابة -  

 .كثرة الواجبات -  

  .عدم قدرة المعلم على إيصال المادة العلمية -  

  : المشكالت األسرية-     4

  . الوالدممارسة التدخين من قبل -  

 . توقع إنجاز أكبر من الطاقة من قبل األسرة-  

  . تدخل ولى األمر كثيراً في شئون الطالب-  

  : المشكالت االجتماعية-5

  . عدم المواظبة على أداء الصالة في أوقاتها- 

  . السهر كثير-  

  . عدم استثمار أوقات الفراغ في المفيد-  
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  : المشكالت النفسية-     6

  . األرق-  

  .  النسيان-  

  .لسرحانا -  

  

برنامج إرشادي مقتـرح لخفـض الـسلوك    : "وهي بعنوان) 1993، حافظ و قاسم( دراسة - 14

 ."دى األطفال في ضوء بعض المتغيراتالعدواني ل

 التـي بعض المتغيرات الخاصة باألسرة والمدرسة االبتدائية  التعرف على هدفت الدراسة إلى        

اقتراح برنـامج إرشـادي لخفـض ذلـك         ومن ثم   ، لوك العدواني لدى األطفال   يمكن أن ترتبط بالس   

كون هـذا المـنهج يقـوم    ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ولتحقيق هدف الدراسة     .السلوك

بلغـت عينـة    وقد   ،وتحليلها دون تدخل الباحث في مجرياتها     ، بوصف الظاهرة في وضعها الراهن    

بمتوسط ، تلميذة) 109(، اًتلميذ) 147( حيث كانت على النحو التالي       ؛يذةتلميذاً وتلم ) 256(الدراسة  

 مقياس  ما في دراسته  انواستخدم الباحث ، )3.1(سنوات وستة شهور بانحراف معياري      ) 10(عمري  

  ).إعداد الباحثين(عين شمس ألشكال السلوك العدواني 

  :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة        

حجم  ت نتائج الدراسة عن أن أهم المتغيرات األسرية ارتباطاً بالسلوك العدواني هي              قد أسفر  -  

  .األسرة

 العدوان المـادي والـسلبي لـصالح        : وهي ، توجد فروق بين الجنسين في السلوك العدواني       -

  . وفي العدوان اللفظي والسلوك السوي لصالح اإلناث،الذكور

 ولكنهـا ال تـرتبط      ، والعدوان اللفظي  ،دوان المادي  ترتبط درجة المزاحمة داخل الفصل بالع      -

  . والسلوك السوي،بالعدوان السلبي

ولكنـه يـرتبط    ،  وأي من أشكال السلوك العدواني     ، ليس ثمة ارتباط بين التحصيل الدراسي      -

  .ارتباطاً موجباً بالسلوك السوي

  

مديري المـدارس  العالقة بين أولياء األمور و: "وهي بعنوان) 1992،الخشيني( دراسة - 15

   ."األساسية في لواء عجلون ودورها في معالجة المشكالت الطالبية

ألساسـية  الوقوف على طبيعة العالقة بين أولياء األمور ومدراء المدارس ا       هدفت الدراسة إلى

 لتحقيق التعاون الفعلـي لحـل المـشكالت         ؛لواء عجلون بغية تطوير هذه العالقة نحو األفضل       في  

 تحديد طبيعة   باإلضافة إلى ،  والعمل على منع حدوث مثل هذه المشكالت مستقبالً        ،ة من جهة  الطالبي

  ؛هذه العالقة بين المدرسة وأولياء األمور لمعالجة بعض المشكالت الطالبية
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المساعدة في تفعيل وتنشيط عالقة المدرسـة مـع         و،  لتكون هذه العالقة أكثر فعالية في هذا المجال       

    ،  اإلسهام في مساعدة المدرسـة لتحقيـق مهامهـا التربويـة           ؛تسنى ألولياء األمور  أولياء األمور لي  

الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي فـي الواقـع           ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي     

وتكونت عينة الدراسـة مـن مـديري        ، ودرجة وجودها ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً من حيث طبيعتها      

  40)(، مـدير ) 22: (مديراً ومديرة وهم  ) (62مدارس لواء عجلون األساسية والبالغ عددهم       ومديرات  

وقد طبق الباحث االستبانة علـى تلـك العينـة؛          .. ولي أمر ) 197(مديرة ومن عدد من أولياء األمور       

  .للوقوف على طبيعة العالقة بين أولياء األمور ومديري المدارس األساسية

  :حثتائج التي توصل إليها الباومن أهم الن        

  . عالقة ضعيفة أولياء األمور ومديري المدارس األساسية نإن طبيعة العالقة بي- 

 أكبر في مجال    دوريمكن أن يكون للعالقة بين أولياء األمور ومديري المدارس األساسية           - 

 .التغلب على المشكالت الطالبية السلوكية

ل رفـع مـستوى      ومديري المدارس دوراً كبيراً فـي مجـا        إن للعالقة بين أولياء األمور    - 

  .التحصيل لدى الطالب

  

  الدراسات األجنبية: ثالثاً

نتيجة التعليم : "وهي بعنوانchristoph et al)  2002 ,(  ة ميانو كريستوف وآخروندراس -  1

فـي   تواضـطرا بـا    لذات لدى المراهقين الذين يعانون إعاقات التعلـيم       االمتخصص على تقدير    

 ."السلوك

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة العمر ونمط البيئة المدرسية على تقدير الذات الكلـي                     

من ) التجريبية(حيث تم اختيار عينتين بدقة كبيرة وقد تكونت العينة األولى            .وإدراك الذات الجسمية  

ـ  عاماً من الذين يع   ) 16-11(مراهقا تتراوح أعمارهم من     ) 236( ن إعاقـات فـي الـتعلم       انون م

مراهقا من الذين يحققـون     ) 159(فتكونت من ) الضابطة (أما العينة الثانية  ،  في السلوك  تباواضطرا

 اسـتخدمت الدراسـة قائمـة لتقـدير سـلوك الطفـل             وقـد ، إنجازات مدرسية عادية في فرنـسا     

)t.m.achenbach, 1991( ،  المعدل للذكاء " وكسلر"مقياس)جـسمية  قائمـة الـذات ال  ، )1981

)al,2000g.ninot,et .(   

  :  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة        

  .وجود فروق في السلوك العدواني بين العينتين لصالح عينة المدارس العادية -

  . وجود فروق في تقدير الذات الكلي لصالح عينة المدارس العادية-

  .الكلي والجاذبية الجسمية الذات  وجود عالقة موجبة بين العمر وتقدير-
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العالقـة بـين تقـدير الـذات     : "وهى بعنوان) Shahal , 2002 ( دراسة روزنبالت شهال-  2

  ."والنرجسية والسلوك العدواني
فهم ما إذا   و، هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين تقدير الذات والنرجسية والسلوك العدواني             

معرفـة أي االثنـين     كما هدفت إلى    ، ى السلوك العدواني أم ال    كانت األنانية وتقدير الذات يحثان عل     

 بلغ حجم عينة الدراسة التـي تـم اختيارهـا           وقد ،ينتج السلوك العدواني  )  تقدير الذات    –األنانية  (

ـ    ، ذكرا من طلبة الجامعة   ) 33(أنثى   ) 70(بصورة عشوائية     أدوات  دراسـة     ثوقد اختـار الباح

قائمـة  ، )1992" (بص و بيري  "ت في مقياس العدوانية من إعداد       مناسبة إلجراء دراسته حيث تمثل    

) 1965(لتقدير الـذات    " روزنبرج"ومقياس  ، )1988"(راسكين وتيري   " الشخصية األنانية من إعداد   

  ).1993( وآخرون ،"زكار ين"المطور 

  : الباحثومن  أهم النتائج التي توصل إليها        

دير ذات عال ولكن غير مستقر يتمتعون بمستوى عال مـن            أن المشاركين الذين يتمتعون بتق     -

 والعداوة أكثر من الـذين يتمتعـون بتقـدير ذات           ، واالنفعال االجتماعي والغضب   ،العدوانية

  .مستقر

  . والغضب والعداوة، وجود عالقة موجبة بين األنانية المرضية والعدوانية-

  .وغضباً من غيرهم،  عدوانية أكثر كما أن المشاركين الذين يتمتعون بحب ذات مرضي-

  .  كما تشير النتائج أن األنانية المرضية تتنبأ بمستوى العدوانية-

  

 وهـي       ,Duck worth - loche, sharilyn))(2000شـارلين  ،  دك ورث- دراسة لـوخ   3-

 آراء اإلداريين والمرشدين التربويين والمدرسين والطالب فيما يتعلق باألمن المدرسـي          : "بعنوان

   ".والعنف في المدارس الثانوية

    هدفت الدراسة إلى تحديد آراء اإلداريين والمرشدين والمدرسين والطالب حول مستويات األمن            

 الثانوية المنتقاة بوالية لويزيانا الشمالية؛ وذلك للتعرف على أنواع          سالمدرسي والعنف في بعض المدار    

وتحديد أهم االستراتيجيات المتاحة للتعامل     ، تلك المدارس العنف التي كان لها أضخم األثر على األمن ب        

حيث استخدم  الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمـد علـى دراسـة              ، مع العنف في المدارس   

وبعـد  . الظاهرة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً من حيث صيغتها ودرجة وجودها فقـط               

، والدراسات السابقة واالستفادة منها في المجال اإلجرائي والمنهجي       ، القةاالطالع على األدبيات ذات الع    

 (11)   نفرداً م) 58(استخدم الباحثان في هذه الدراسة العينة العشوائية؛ حيث تكونت عينة الدراسة من 

  . مدرسة ثانوية منتقاة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة       

  .بينما يرى المدرسون والمرشدون العكس، دارسهم أقل أمناً أن المديرين يرون م-
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  . وصف الطالب مدارسهم بأنها أقل أمنا مما رآه المدرسون والمرشدون-

    

معرفة اتجاهات طالب المـدارس  : " وهي بعنوان,crump) 1993(  دراسة قام بها كريمب -  4

  ."الثانوية نحو استخدام العنف

فقـد قـام    ، تعرف على االتجاه العام للطلبة نحو العنف لكي يتم مواجهتـه                 هدفت الدراسة إلى ال   

الباحث باختيار عينة متعددة الطبقات الختيار المنازل التي شملتها الدراسة؛ حيث كـان عـدد مجتمـع       

كـان  : ومن هذه المنـازل المختـارة     . منزالً) 8000(وعينة الدراسة بلغت    ،  منزالً 67266)(الدراسة  

وقد استخدم الباحث أداة المقابلة     ،  لديهم شبان تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشاركة       منزالً ) 2360(

سؤاالً توجه للمبحوث بصورة شفهية يتم من خاللها رصد إجابة كل سـؤال             ) 380(والتي تحتوي على    

  .مطروح من قبل الباحث لتكون النتائج أكثر دقة

  : ث ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباح      

 أن المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة يؤدي دوراً مهماً في تشكيل االتجاهات نحو استخدام         -

وأن الشباب الذين ينتمون لألسر ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي المتوسـط أقـل             ، العنف

  .أو ذات دخل محدود، توجها الستخدام العنف من الشباب الذين ينتمون ألسر فقيرة

جود داللة إحصائية على أن الشباب الذين يسكنون في المناطق الحضرية أكثر توجها نحو               عدم و  -

حيث وجد الباحث عدم اختالف في النسب       ، من الشباب الذين يسكنون في المناطق الريفية      ، العنف

أو مناطق ريفية من حيث التوجـه نحـو         ، المئوية بين الشباب الذين يسكنون في مناطق حضرية       

  .العنف

فكلمـا كـان    ، ود عالقة ذات داللة إحصائية بين الشعور باإلحباط واالتجاهات نحو العنـف            وج -

  . الشباب أكثر إحباطاً كلما كانت اتجاهاتهم الستخدام العنف ايجابية

  . أن الذكور أكثر توجهاً في استخدام العنف من اإلناث-

خرى التـي تعـيش   فـي     أن الشباب البيض أقل توجها نحو العنف من غيرهم من األجناس األ  -

  .الواليات المتحدة

  التعقيب على الدراسات السابقة* 
  : مقدمة

 العنـف    الحد من ظـاهرة     على دور مديري المدارس تجاه     التعرف ،الحاليةتحاول الدراسة          

بل وفي  ، ......   آخذه في التزايد المستمر    عالمية ظاهرة   حيث يعتبر العنف  ، تفعيلهوسبل  ، الطالبي

 ومدارس محافظات غزة    ، على وجه العموم    دول العالم  معظم شملت مختلف وبوسائل متعددة     تطور

   مما استرعى اهتمام الباحث،وبالتحديد المدارس الثانوية، على وجه الخصوص
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آخذاً بعين االعتبار جوانـب التـشابه واالخـتالف بـين           ، هذا الموضوع بالبحث    ودفع به لتناول  

  .والتي كان لها األثر الكبير في إثراء هذه الدراسة، الحاليةالدراسات السابقة والدراسة 

حيث ، دور المدير في الحد من ظاهرة العنف       علىضرورة تسليط الضوء     الباحث  رأى فقد        

 ومن هنا فان هذه الدراسة تتكامل مع سابقاتها         ،يعتبر من المحاور الهامة لمهامه ومسؤولياته اإلدارية      

حيـث قـام    ، مستفيدة من جوانب االلتقاء وداعمة لها،تركتها الدراسات السابقةفي ملء الفجوة التي     

ومقارنتها بالدراسة الحالية؛ إلظهـار     ) األجنبية، العربية، المحلية(الباحث بتحليل الدراسات السابقة     

باإلضافة إلى إبراز أهم ما تتميـز       ، جوانب التشابه واالختالف وجوانب االستفادة من تلك الدراسات       

  . به الدراسة الحالية

  

الدراسات والتي توصلت لها مجمل     بالحد من ظاهرة العنف الطالبي       من حيث النتائج المتعلقة      :أوالً

  :السابقة يتضح ما يلي

  .تشعار مدير المدرسة لمسئوليته تجاه السلوك العنيف لدى الطلبة اس1-

اء علـى ظـاهرة العنـف         رغبة جميع مديري المدارس؛ وخاصة المدارس الثانوية في القض         2-

  .الطالبي

 عدم وضوح الرؤية لدى بعض مديري المدارس في اإلجراءات التي يتخذونها تجاه الـسلوك               3-

  .العنيف لدى الطلبة

  .يساعد على تغيير تعاملهم مع الطلبة،  االعتقاد بأن تخريب وتدمير ممتلكات اإلدارة والمعلمين4-

خدام الضرب من قبل الطلبة كأسلوب لـرد االعتـداء       يرى مديرو المدارس أن الرغبة في است       5-

  .عليهم داخل المدرسة

تحد من إسهامهم في الحد من ظاهرة العنف        ،  المعوقات التي يواجهها مديرو المدارس الثانوية      6-

  .الطالبي

والسلوك السوي لطلبـة  ،  يرى مديرو المدارس أن هناك ارتباطاً موجباً بين التحصيل الدراسي        7-

  .الثانوية

 أن للعالقة بين أولياء األمور ومديري المدارس دوراً كبيراً في مجال رفع مستوى التحـصيل                8-

  .والحد من انتشار ظاهرة العنف الطالبي، لدى الطلبة

  

  : أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:ثانيًا

  :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها -1
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دور مديري المدارس تجاه الحد من ظـاهرة العنـف          "لى التعرف على           هدفت هذه الدراسة إ   

، محيـسن (مثل دراسة كل مـن      : فهي تتشابه إلى حٍد ما مع العديد من الدراسات السابقة         ، "الطالبي

والكشف ، والتي هدفت إلى التعرف على مظاهر العدوان لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة            ،)1999

التـي   ، 2004)،البـشري ( مثل دراسة: ك مع بعض الدراسات العربيةوكذل، عن عالقته باالكتئاب

والوقوف على مظاهر العنـف     ، هدفت إلى الكشف عن دور المرشد الطالبي حيال العنف المدرسي         

والتي هدفت إلى معرفة طبيعة وأشـكال العنـف         ، )2003، الشهري(ودراسة  ، السائدة في المدرسة  

إلـى الكـشف عـن      ، )1999، حسيني(كما وهدفت دراسة    ، ضداخل المدرسة الثانوية بمدينة الريا    

  .والعوامل التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة العنف بين طالب المرحلة الثانوية، األسباب

 ,crump) (1993 كريمـب دراسـة   ،      ومن الدراسات األجنبية التي تشابهت معها إلى حد مـا         

  .لعنف ليتم مواجهته العام للطلبة نحو اهوالتي هدفت إلى التعرف على االتجا

  

  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة -2

      اتفقت هذه الدراسة مع جميع الدراسات المحلية واألجنبية في اسـتخدامها المـنهج الوصـفي               

كما واتفقت مع غالبية الدراسات السابقة العربية في استخدامها نفس المنهج عـدا دراسـة               ، التحليلي

  .تخدمت المنهج الوصفيالتي اس، )1999حسيني، (

  

  : من حيث أداة الدراسة-   3

المكونـة  ، حيث طبقت على عينة الدراسة    ، )االستبانة(      اعتمدت هذه الدراسة على أداة الدراسة       

مثل دراسـة   ، من معلمي المدارس الثانوية، وهي بذلك تتفق ميدانياً اتفاقا كلياً مع الدراسات المحلية            

و ) 2006السليمان،  (مثل دراسة    :ومع بعض الدراسات العربية   ، )1999محيسن،  (و) 2003إسعيد،  (

 كما واتفقـت كليـاً مـع        ،)1999 ،القحاص(و) 2001، الشمري(و) 2004فرج،  (و  ) 2004البشري،  (

  .  Duck worth- loche, sharilyn, 2000 ) (شالي، دك ورث، لوخ دراسة

  : من حيث طبيعة المنطقة الجغرافية   4-

حـول طبيعـة    ، )1999، محيـسن (و) 2003،إسعيد(هت هذه الدراسة مع دراسة كل من             تشاب

حيث طبقت على عينة عشوائية من طلبـة المـدارس          ، المنطقة الجغرافية التي طبقت فيها الدراسة     

  . الثانوية بمحافظات غزة
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  : من حيث متغيرات الدراسة-   5

 الجنس، وسنوات الخدمة، والمديرية التي تتبـع        :     اعتمدت الدراسة ثالثة متغيرات للدراسة وهي     

التي  ،)1999حسيني،  ( لها المدرسة، وهي بذلك تتشابه في بعض هذه المتغيرات مع دراسة كل من            

التي اختارت المنطقة التعليميـة      )2004، فرج(  ودراسة ، متغير الجنس والمنطقة التعليمية    اختارت

  . وسنوات الخدمة
  

  :راسة الحالية والدراسات السابقةين الد أوجه االختالف ب:ثالثاً

  :  من حيث موضوع الدراسة وأهدافها-  1
  

  تناول موضوع هذه الدراسة دور مديري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لـدى طلبـة                

والتي تناولت هذا الموضوع من     ، الثانوية، وهذا يمثل أحد أهم نقاط االختالف عن الدراسات السابقة         

 والتي قامت بإجراء دراسة تحليلية إرشـادية لـسلوك      )1999الجندي،  (مثل دراسة   : ةجوانب مختلف 

التي تناولت العالقة بين الـسلوك العـدواني        ) 1998، المخالفي(ودراسة  ، العنف لدى طلبة الثانوية   

التي تناولت قائمة المشكالت السلوكية لطالب  ) 1998،القحطاني(ودراسة ، والقيم لدى طلبة الثانوية

العالقة التي تناولت   و، )Shahal ،2002( روزنبالت شهال   ودراسة ،لمرحلتين المتوسطة والثانوية  ا

  . طلبة الجامعةى لدبين تقدير الذات والنرجسية والسلوك العدواني
  

  : من حيث مجتمع وعينة الدراسة-  2

غـزة، وعلـى    بمحافظـات   الثانوية   المدارس   معلميتمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في              

الرغم من تشابهها في ذلك مع بعض الدراسات، إال أنها اختلفت مع العديد من الدراسات السابقة في                 

) 1999، الجنـدي (و) 2001، رفعـت (و) 2003، إسـعيد (دراسة كل مـن      ومنها   ،هذا الموضوع 

الدراسـة،  في مجال مجتمع وعينة      ,crump) 1993( و) 1998، المخالفي(و) 1998، القحطاني(و

، فـرج (حيث تكون مجتمع وعينة الدراسة في تلك الدراسات من طلبة المدارس الثانوية أمـا دراسـة                 

فقد تنوعـت عينـة ومجتمـع       ، )2004، البشري(و) 1992، الخشيني(و) 2001، الشهري(و) 2004

  .دراستهم لتشمل المدراء والمرشدين والوكالء وأولياء األمور كٌل حسب طبيعة دراسته

   :لمنهج المستخدم في الدراسةمن حيث ا    3-

   التي اسـتخدمت المـنهج الوصـفي فـي          ،)1999حسيني،  (اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة            

  .دراستها

  :من حيث أداة الدراسة -  4

؛ حيث   مع بعض الدراسات السابقة حول استخدام أداة الدراسة        اًاختلفت هذه الدراسة اختالفاً كلي          

" ببـك "ومقيـاس     ،  مقياس مظاهر العدوان من إعداد الباحـث       )1999، محيسن(استخدمت دراسة   

   فقد استخدمت )1999، الجندي(أما دراسة ، تعريب وإعداد غريب عبد الفتاح غريب
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والثانية  لقياس   ، األولى الستفتاء دوافع السلوك العنيف لدى طلبة المدارس الثانوية        ،  أداتين للدراسة 

  قائمة مـشكالت     )1998، القحطاني(واستخدمت دراسة   ، دارس الثانوية سلوك العنف لدى طلبة الم    

  .الطالب المعدة من قبل اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بوزارة التربية والتعليم

  

  : من حيث متغيرات الدراسة-5  

 دراسة  ،       اختلفت هذه الدراسة اختالفاً كلياً حول متغيرات الدراسة مع كل من الدراسات التالية            

  ،)1998،المخالفي(و ) 1999، الجندي(و )1999، محيسن(و ) 2003، إسعيد(

  ,Duck worth- loche, sharilyn ) ،2000(و ) 1993، حافظ وقاسم(و ) 1998، القحطاني(

، حيث اقتصرت تلك الدراسات على متغير الجنس والمتمثل في طالب وطالبات المدارس الثانويـة             
  .؛ إذ أن متغير الجنس تمثل في معلمي ومعلمات المدارس الثانويةعلى عكس الدراسة الحالية

  

   :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :رابعاً
  :لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها       

   .ةلدراسلتحديد اإلطار النظري 1- 

 .؛ وهو المنهج الوصفي التحليلياختيار منهج الدراسة2- 

 .وتحديد مجاالتها وفقراتها ،)االستبانة(تحديد أداة الدراسة المناسبة 3- 

 . عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها، وتقديم التوصيات والمقترحات4-

 .تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة5- 

 .التعرف على نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة6- 

 .اإلجراءات المناسبة للدراسة7- 

 .الميدانية واالستفادة منها، بيقاتالتعرف على بعض التط8- 

والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات الـصلة         ، بتزويده بأسماء الكتب  ، توفير جهد الباحث  9- 

 .بموضوع الدراسة

 .وتزويد قاموسه المعرفي بالكثير من المفردات    والمصطلحات، خلق أفكار جدية للباحث10- 

      ، المرحلة الثانويةلبةاب العالمية التي تؤدي إلى السلوك العنيف لدى طمعرفة األسب11-     

 .والحلول المطروحة لعالج تلك الظاهرة

 معرفة و ، وتالفي الوقوع فيها   ،ةالتعرف على مواطن الضعف لدى بعض الدراسات السابق       12- 

 .  واالستفادة منها في الدراسة الحالية،جوانب القوة والعمل على تعزيزها
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  :أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: خامساً

تجـاه  دور مديري المـدارس   "بتناولها لموضوع ، تتميز الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات  1-  

  ". لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله من وجهه نظر المعلمينفالحد من ظاهرة العن

 يسبق تناولها بأبعادها المقترحة فـي       راسة الحالية من الموضوعات التي لم     موضوع الد  يعتبر   2-     

  .  على حد علم الباحث،محافظات غزة؛ نظراً لحداثتها

كمـا اسـتخدم الباحـث      ،  تخصيص جانب من اإلطار النظري للتعرف على مدير المدرسة         3- 

برة واالختـصاص؛   من ذوي الخ  ، المقابالت الشخصية مع العديد من شرائح المجتمع المحلي       

  .إلثراء اإلطار النظري لمادة البحث
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  :مقدمة

واالستفادة منهـا فـي المجـال    ، والدراسات السابقة،        بعد االطالع على األدبيات ذات العالقة   

 التي اتبعهـا الباحـث فـي تنفيـذ          شرحاً وافياً لإلجراءات  يتناول هذا الفصل    ، اإلجرائي والمنهجي 

كما يتطرق لبناء أداة     ، مجتمع الدراسة وعينتها   وصف و ، لمنهج الدراسة  الدراسة، ومن ذلك تعريف   

ويوضـح   ،صدقها وثباتهـا  واإلجراءات التي تم إتباعها للتحقق من        )االستبانة (المستخدمةالدراسة  

في تقنـين   صل وصفاً لإلجراءات التي قام بها       كما يتضمن هذا الف   ، كيفية تطبيق أداة الدراسة ميدانياً    

تم استخدامها فـي معالجـة وتحليـل          المعالجات اإلحصائية التي     اً وأخير ،أدوات الدراسة وتطبيقها  

  .بيانات الدراسة

  
  : منهج الدراسة* 

للتعرف على دور مديري المـدارس  ، انطالقا من طبيعة هذه الدراسة واألهداف التي تسعى إليها               

، وبناء على التساؤالت التي سعت الدراسة لإلجابة عنها       ، اه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية       تج

كون هذا  ،  بخطواته وإجراءاته؛ لمناسبته وطبيعة هذه الدراسة      المنهج الوصفي التحليلي  استخدم الباحث   

ويعتمـد المـنهج    ، المنهج يقوم بوصف الظاهرة في وضعها الراهن دون تدخل الباحث في مجرياتـه            

على وصف منظم للحقائق ولمميزات مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفـة             "الوصفي التحليلي   

     62). :1985، الخطيب وآخرون". (الهامة بطريقة موضوعية وصحيحة

  :      وقد اعتمدت هذه الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات وهي

  :البيانات األولية  1- 

 لدراسـة بعـض مفـردات       ت بتوزيع استبانا  قام الباحث ، البحث في الجانب الميداني      من خالل         

ومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام      ، البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث       

ــامج   واســتخدام ،اإلحــصائي  SPSS (Statistical Package for Social Science)برن

قيمـة ومؤشـرات تـدعم موضـوع        ائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات       االختبارات اإلحص 

  .الدراسة

  :البيانات الثانوية2-   

بل تعداه ليـشمل     ،       لم يقتصر إطالع الباحث على األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة فقط          

 إلـى المقـابالت     مراجع أخرى رآها الباحث أنها قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، باإلضافة            

و ينوي الباحث مـن     ، الشخصية التي أجراها مع العديد من الشخصيات ذوي الخبرة في هذا المجال           

  خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة؛ التعرف على األسس و الطرق العلمية
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  السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث فـي                

  .مجال الدراسة

  :مجتمع الدراسة* 

  والـذي يبلـغ عـدده   ، تكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الثانوية في محافظات غزة       

 معلماً ومعلمـة مـوزعين      )3166(وبذلك يكون حجم مجتمع الدراسة      ، معلمة) (1391،  معلم (1775)

  ).2007-2006( العالي بغزة لعام طبقاً إلحصائيات وزارة التربية والتعليم، مدرسة) 108(على 

  )1(جدول رقم 

 2006  المديرية، للعام الدراسي متغير حسب بمحافظات غزةيبين توزيع المدارس الثانوية والمعلمين

                                         -2007  

 عدد المدارس
  المديرية  عدد المعلمين  الثانوية

  إناث  ذآور
 المجموع

  إناث رذآو
 المجموع

 463 156 307 15  7 8  شمال غزة
 1091 518 573  39 22 17  غزة

 499 232 267 17 9 8  الوسطى
 691 283 408 22  11 11  خانيونس

 422 202 220 15 8 7  رفح
 3166 17751391 108 57  51  المجموع

   غزة–وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية :  المصدر 
  

  :عينة الدراسة

مـن حجـم مجتمـع      ) 10%(حيث تمثل ما نسبته     ، معلماً ومعلمة  )317(من  الدراسة  ت عينة   تكون

  :والمتمثل في، حسب قانون اختيار العينة، معلماً ومعلمة) (3166البالغ عدده ، الدراسة الكلي
  

                         ن م                                         

                         ).325: 1997عفانة، (                                                       =حجم العينة    
)                     α2  × 1) + ن م           

                        
                                      3166  

  معلم ومعلمة 317= ــــــــــــــــــ=

                           ).10 ×.10 × 3166 + (1  

 ). 2 ( وقد تم توضيح ذلك من خالل جدول رقم 
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   ) 2(جدول رقم                                       

  .            يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المديرية التي تتبع لها

  

قـام  ، والمتمثلة في المدارس الثانوية التي طبقت عليها أداة الدراسة        ،  بالنسبة لعينة الدراسة   ماأ      

، ثانويـة مدرسـة   ) 60(والبالغ عددها   ، الباحث بتصميم جدول يضم قائمة بأسماء المدارس الثانوية       

  .لهامع مراعاة التوزيع الجغرافي ، ذكور وإناث تم اختيارها حسب الثقل النسبي لكل مديرية

أسماء المدارس الثانوية التي تمثل مجتمـع       الذي يبين   ) 6(وقد تم توضيح ذلك من خالل ملحق رقم         

 الذي يبين أسماء المدارس الثانوية التي طبقت عليهـا          ،)7(الدراسة في محافظات غزة وملحق رقم       

  .عينة الدراسة

ـ        ،ونظراً لطبيعة هذه الدراسة           ضل لتحقيـق أهدافـه هـي        فقد رأى الباحـث أن األداة األف

  .جل جمع البيانات والمعلومات المطلوبةأمن ، )ستبانةاال(
 استبانه، وبعد تفحص    285)(وتم استرداد   ،       وقد تم توزيع االستبانات على أفراد عينة الدراسة       

وبـذلك يكـون عـدد      ، االستبانات لم تستبعد أي منها نظراً لتحقيق الشروط المطلوبة لإلجابة عليها          

استبانه صالحة لإلدخال والمعالجة، وهي تعـادل مـا نـسبته    (285) ستبانات الخاضعة للدراسة اال

  .من عينة الدراسة%) 90(

  :خصائص وسمات أفراد عينة الدراسة *

  :يتناول هذا الجزء من الدراسة وصف المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة على النحو التالي       

  .بالنسبة لمتغير الجنس -   أ

من عينة   %) 53.7(، و من عينة الدراسة من الذكور)%(46.3 أن ،)3(يبين جدول رقم       

  . الدراسة من اإلناث

عدد أفراد المجتمع 
 األصلي من المعلمين

دد أفراد العينة عند ع
  المديرية  %10

  إناث  ذآور
 المجموع

  إناث  ذآور

 مجموع
أفراد 
  العينة

 47 16 31 463 156 307  شمال غزة
 109 52 57 1091 518 573  غزة

 50 23 27 499 232 267  الوسطى
 69 28 41 691 283 408  خانيونس

 42 20 22 422 202 220  رفح

 317 139 178 3166 1391 1775  المجموع
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  )3(جدول رقم 

   . الجنس متغير حسبعينة الدراسةتوزيع 

  التكرار  الجنس
النسبة 

  المئوية

 56.15 178  ذكر

  43.85 139  أنثى

 100.0 317  المجموع

  

  :مديرية التي تتبع لها المدرسةبالنسبة لمتغير ال -   ب

،  من عينة الدراسة المتمثلة في معلمي المـدارس الثانويـة          %)(16.5أن  ) 4(يبين جدول رقم            

من عينة الدراسة يتبعون مـدارس محافظـة غـزة،          ) %37.2(يتبعون مدارس محافظة شمال غزة، و     

 من عينة الدراسة يتبعون     %)21.1(من عينة الدراسة يتبعون مدارس محافظة الوسطى، و       ) %10.2(و

  . من عينة الدراسة يتبعون مدارس محافظة رفح%)(15.1مدارس محافظة خانيونس، و

  )4(جدول رقم 

   .المديرية التي تتبع لهاتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  النسبة المئوية  العدد المديرية التي تتبع لها المدرسة

  16.5 47  شمال غزة

  37.2  106  غزة

  10.2  29  طىالوس

  21.1  60  خانيونس

  15.1  43  رفح

  100.0  285  المجموع
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من المدارس الثانوية في محافظات غزة تتبع مديرية شمال غـزة،           %) (13.9أن  ) 5(ويبين جدول رقم    

من عينة الدراسة تتبع مديريـة الوسـطى، و         %) (15.7من المدارس تتبع مديرية غزة، و     %) 36.1(و

  .من المدارس تتبع مديرية رفح%) (13.9مديرية خانيونس، و من المدارس تتبع 20.4%

  

  )5(جدول رقم 

   .المديرية التي تتبع لهاحسب متغير توزيع المدارس 

النسبة المئوية  التكرار  المديرية التي تتبع لها المدرسة

 13.9 15  شمال غزة

 36.1 39  غزة

 15.7 17  الوسطى

 20.4 22  سخان يون

 13,9 15  رفح

  100.0 108  المجموع

  

  . مدرسةة/كمعلمبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة في العمل الحالي  -   ج

من عينة الدراسة بلغت عدد سنوات الخدمة لديهم كمعلمي         %) (27.7أن  ) 6(       يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخدمة لديهم كمعلمـي          %)33.3( سنوات، و    5أقل من   ، مدارس

من عينة الدراسة بلغت سنوات الخدمة لديهم كمعلمـي         %) 39.0( سنوات، و    10 إلى   5رس من   مدا

  . سنوات10مدارس أكثر من 

  

  )6(جدول رقم 

   مدرسةة/كمعلمعدد سنوات الخدمة في العمل الحالي 

النسبة المئوية التكرار  مدرسةة/ كمعلمعدد سنوات الخدمة في العمل الحالي

 27.7 79   سنوات5أقل من 

 33.3 95   سنوات10 إلى 5من

 39.0 111   سنوات10أكثر من 

  100.0 285  المجموع
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  :أداة الدراسة

  : بناء االستبانة:أوالً

 فقـد رأى الباحـث      ، تعدد األدوات واألساليب التي تسهم في جمع المعلومات والبيانات                 رغم

خداماً في مجال    أكثر األدوات شيوعاً واست    ألنها من ؛  هي األداة المناسبة لموضوع بحثه    " ستبانةالا"أن

ستبانة أداة مالئمة لجمـع     إن اال " حيث يرى بعض المختصين في البحث العلمي         الدراسات المسحية؛ 

 ."المـستجيب  تعبئتها مـن قبـل     البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق استمارة يجري        

  ). 2002:287ملحم، (

قام الباحث ببناء استبانه بعد االطالع      ، دراسة واإلجابة عن أسئلتها   جل تحقيق أهداف ال   أومن          

وذلك للوقوف على العناصر األساسية التي يمكن       ، على االستبانات المتعلقة بموضوع الدراسة الحالي     

ومن ثم عرضها بعد إتمامها في صورتها األوليـة علـى           ، اد عليها في تصميم هذه االستبانة     االعتم

 لتخـرج فـي     ، لالستفادة من مالحظاتهم قبل اعتمادها     ذوي الخبرة واالختصاص؛   السادة المحكمين 

  .صورتها النهائية

  .)2(وملحق رقم ، 1)( ملحق رقم انظر االستبانة في صورتها األولية والنهائية ولالطالع على        

تربيـة والتعلـيم           بعد ذلك تم توزيع االستبانة على معلمي المدارس الثانوية التابعة لوزارة ال           

  .ة لإلجابة عليها/ معلم)(285الفلسطينية بمحافظات غزة وعددهم 

  : ساعدته في بناء أداة دراسته من خالل،         حيث استعان الباحث بمصادر عديدة

  . االطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة-1

بحوث التربوية المتعلقة بـاإلدارة التربويـة بـصورة عامـة،             االستفادة من الدراسات وال    -2

 .وبالعنف الطالبي بصورة خاصة

 استشارة بعض ذوي الخبرة واالختصاص من العاملين في هذا المجال سواء علـى نطـاق                -3

عبـر شـبكة المعلومـات      ، أو الجامعـات العربيـة    ، الجامعات المحلية بمحافظات غـزة    

 .نطاق وزارة التربية والتعليمأو على ، )االنترنت(العالمية

  . االستفادة من خبرة الباحث في ميدان عمله كمعلم-4

  
  : خطوات بناء االستبانة:  ثانياً

  : االستبانة على النحو التاليبناءوقد تم         

  . إعداد استبانه أولية؛ من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات1-

 . من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات عرض االستبانة على المشرف؛2-

  . تعديل االستبانة بشكل أولي حسب مالحظات وتوجيهات المشرف3-
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والذين قـاموا بـدورهم بتقـديم النـصح     ،  تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين 4-

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

ة على عينة استطالعية من معلمـي ومعلمـات     إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبان 5-

  .حيث تم تعديلها حسب صدق الفقرات وثباتها، المدارس الثانوية

قام الباحث بتوزيـع االسـتبانة علـى          ،   بعد االنتهاء من إعداد االستبانة في صورتها النهائية       

  .لجمع البيانات الالزمة للدراسة، جميع إفراد عينة الدراسة

  

  :انة أقسام االستب*

  :التالي  ثالثة أقسام على النحو تم تقسيم االستبانة إلى        

، تتعلق بالجنس ، فقرات) (3 ويتكون من ، يحتوى على الخصائص العامة لعينة الدراسة     :  األول القسم

  .المديرية التي تتبع لها المدرسة، سنوات الخدمة

دور المدير في الحد من ظاهرة العنف        في مجملها     تتناول ، مجاالت أربعةيتكون من    : القسم الثاني 

  :كالتاليالطالبي 

أعدت لقياس   ،فقرة (18) تكون من ي و ،يناقش دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي       :األولالمجال  

  .اآلراء تجاه ذلك المجال

المدرسة   من خالل توثيق العالقة بين     ،المدير في تعزيز السلوك االيجابي    يناقش دور    :المجال الثاني 

  .أعدت لقياس اآلراء تجاه ذلك المجال ،فقرة) (14 ويتكون من ،واألسرة

  ،للحد من ظـاهرة العنـف الطالبـي       ،  يناقش دور المدير في حث وتوجيه المعلمين       :المجال الثالث 

  .أعدت لقياس اآلراء تجاه ذلك المجال ، فقرة(11)ويتكون من 

ين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي للحـد        يناقش دور المدير في تفعيل العالقة ب       : الرابع المجال

  .أعدت لقياس اآلراء تجاه ذلك المجال فقرة؛) (11من ظاهرة العنف، ويتكون من 

حول سبل تفعيل دور مدير المدرسة في الحد مـن          ،  لعينة الدراسة  ويتضمن سؤال مفتوح   :الثالث القسم

   .الل وجهات نظر المعلمينمن خ،  في االستبانةلم يذكرها الباحث، ظاهرة العنف الطالبي
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  )7(جدول 

  . عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتهايبين

  المجـــــال
عدد 

  الفقرات

  18  .دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي :المجال األول

في تعزيز السلوك االيجابي من خالل  دور المدير: المجال الثاني

  .توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة
14  

دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من ظاهرة : المجال الثالث

  .العنف الطالبي
11  

دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات : المجال الرابع

  .المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف
11  

  54  االستبانة ككل

  
  ).CLOSED QUESTIONNAIRE( المغلق وقد تبنى الباحث في إعداده لالستبانة الشكل      

) ليكـرت ( وقد تم اسـتخدام مقيـاس        ،يحدد اإلجابات المحتملة لكل فقرة من فقرات االستبانة       الذي   

"LIKERT " عـن أعلـى    ) 5( إلجابات أفراد عينة الدراسة حيث يعبـر الـرقم           ؛للتدريج الخماسي

  ).8(ما هو موضح في الجدول رقم  ك.)أبداً(عن أقل درجة ) 1( بينما يعبر الرقم ،)دائماً(درجة

   )8( جدول رقم  

  :يبين إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي

  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  التصنيف

 1 2 3 4 5  النقاط

أقل درجة درجة صغيرة درجة متوسطة درجة كبيرة أعلى درجة  درجة االستجابة
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  .ستبانة في صورتها النهائيةيبين اال) 2(والملحق رقم 

   :صدق فقرات االستبانة* 

  : للتأكد من صدقها باستخدام طريقتين على النحو التالي؛قام الباحث بتقنين فقرات االستبانة    

 :صدق المحكمين -أ   

 من أعضاء الهيئة التدريسية في      ،       عرض الباحث االستبانة على مجموعة من السادة المحكمين       

 ومن جامعات محلية أخرى بمحافظات غزة، ومتخصـصين فـي           ،تربية بالجامعة اإلسالمية  كلية ال 

 حـول مناسـبة فقـرات       ،التربية واإلحصاء، وقد قام األساتذة المحكمون بإبداء آرائهم ومالحظاتهم        

ومدى مناسبتها ومالءمتهـا للتـدرج      ،  ومدى انتمائها إلى كل مجال من مجاالت االستبانة        ،االستبانة

وقـد  ،  إزاء كل مجال من مجاالتها     ،والذي يحدد استجابة أفراد الدراسة    ، )ليكرت(ي لمقياس   الخماس

 وتعـديل فـي ضـوء       ، وقام بإجراء ما يلزم مـن حـذف        ،استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين    

 ليصبح عدد   ،حيث تم تعديل وصياغة بعض فقرات االستبانة      ،  بعد التشاور مع المشرف    ،مقترحاتهم

 للتأكـد   ؛ليتم بعد ذلك تطبيقها على العينة االستطالعية      ،  فقرة (54) صورتها شبه النهائية     فقراتها في 

حيث تم بالفعل التأكد من ذلك دون إحداث تغيير فـي           ، من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة     

                      .فقراتها
  

  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -   ب

 تكونت من   قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عينة استطالعية         وقد        

للمجال التابعة له   والدرجة الكلية   ، من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة       ، ة/ معلم 33)(

  : كما يلي

  :قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات *

  :لطالبيدور المدير تجاه مظاهر العنف ا :المجال األول* 

دور المـدير تجـاه     ( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول         ) 9(جدول رقم   

  . والدرجة الكلية لفقراته) مظاهر العنف الطالبي
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  )9(جدول رقم 

) دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

  .ية لفقراتهوالدرجة الكل

 الفقرةمسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

1 
مظاهر ل ته المدرسي عند مالحظ  المرشد يحيل الطلبة إلى

  .العنف
  0.05دال عند   0.367

  0.01دال عند   0.741  .يعزز لغة الحوار بين الطلبة 2

  0,01دال عند   0.499  .ةينصح الطلبة عند مالحظة تغيرات سلوكيه غير عادي 3

  0.01دال عند   0.606   .إلى المدرسةيمنع اصطحاب آالت  حادة  4

  0.01دال عند   0.513  . الهادميشجع النقد الهادف ال االنتقاد 5

6 
يشجع الطلبة على التواصل مع المعلمين لطرح مشكالتهم 

  .السلوكية
  0.05دال عند   0.427

  0.01 عند دال  0.644  .يجري مسابقات لبحوث ثقافية حول مخاطر العنف 7

  0.01دال عند   0.503  .يوجه اإلذاعة المدرسية لعالج حاالت العنف الطالبي 8

9 
يشجع الطلبة ذوي السلوك العنيف على المشاركة في 

  .ات الالصفيةالنشاط
  0.05دال عند   0.412

  0.01دال عند   0.538   . من أخطار العنف المدرسيلبةيصدر نشرات لتوعية الط 10

  0.01دال عند   0.651  .المدرسيامة معرض مصغر لحوادث العنف يساهم في إق  11

12  
تؤدي إلى يحذر من وسائل اإلعالم غير المنضبطة التي 

  العنف
  0.01دال عند   0.600

  0.01دال عند   0.555  .يراقب الطلبة ذوي السلوك المنحرف  13

  0.01دال عند   0.647  .يوضح موقف اإلسالم من العنف  14

  0.01دال عند   0,608  .ادة إلشباع حاجات الطلبةيوفر برامج ج  15

  0.01دال عند   0,724  .ىيتابع مشاكل الطلبة من خالل صندوق الشكاو  16

  0.01دال عند   0.699  .يستثمر وقت فراغ الطلبة  17

  0.05دال عند   0.357  .يتدخل لحل المشكالت الطالبية فور حدوثها  18

  

  (0.347)تساوي ) 31(ودرجة حرية " 0.05"ولية عند مستوى داللة  الجدr المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  (0.445)تساوي  )(31ودرجة حرية " 0.01" الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
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حيـث أن   ، الجدوليـة " ر" من قيمـة     رالمحسوبة أكب " ر" يتضح من الجدول السابق أن قيم               

والتـي تـساوي   ) (31ودرجـة حريـة   ، "0.05"دالة عند مستوى داللة ، مبينةمعامالت االرتباط ال  

وأنها دالة عنـد مـستوى      ،  وبذلك تعتبر فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقياسه         ،)(0.347

"0.05".  

  

 دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق العالقة بين المدرسة            :المجال الثاني     * 

   :واألسرة

 في  ردور المدي ( :يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني         ) 10(جدول رقم      

  لفقراتهوالدرجة الكلية ) تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة
  ) (10جدول رقم 

مدير في تعزيز السلوك االيجابي  دور ال( : كل فقرة من فقرات المجال الثانيمعامالت االرتباط بين

  .والدرجة الكلية لفقراته) من خالل توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة

 الفقرةمسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

  0.05دال عند   0.422  . يشجع أولياء األمور على االتصال المستمر بالمدرسة 1

  0.01دال عند   0.463  .  األسريةلبةيحرص على معرفة مشكالت الط 2

  0.01دال عند   0.515  .ينظم لقاءات ألولياء األمور يشرح لهم فيها خطورة العنف 3

4 
يستثمر دور المرشد الطالبي في تقوية العالقة بين المدرسة 

  .واألسرة
  0.01دال عند   0.522

5 
الخبرة والمعرفة في مجال يستفيد من أولياء األمور ذوي 

  .العنف الطالبي
  0.01ال عند د  0.655

  0.05دال عند   0.376  .أبنائهم الطلبةعلى معايشة مشكالت أولياء األمور يحث  6

7  
داخل المنزل أبنائهم  على مراقبة سلوك أولياء األموريحث 

  . وخارجه
  0.01دال عند   0.548

8 
 في اختيار  أبنائهم الطلبة بضرورة توجيه األمورءيذكّر أوليا

  .األصدقاء الصالحين
  0.05دال عند   0.419

  0.01دال عند   0.621  .جدالمسا  إلىالطلبة أبنائهم اصطحاب على أولياء األموريحث  9

  0.01دال عند   0.591  . في الحاالت المستعصيةأولياء األموريستدعي  10

  0.05دال عند   0.389  .لطلبة ذوي النزعة العنيفةليقوم بالزيارات البيتية   11

12  
عند  أبنائهم الطلبة  وتوجيه ى مراقبة علأولياء األموريحث 

  .مشاهدتهم البرامج التلفازية
  0.01دال عند   0.705
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 الفقرةمسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

  0.01دال عند   0.660  .نترنتيحذر أولياء األمور من مخاطر مقاهي اإل  13

14  
ك  لتعزيز السلوأولياء األمورينفذ برامج توعية من خالل 

.لبةيجابي للطاإل  
  0.01دال عند   0.594

  .)0.347(تساوي ) 31(ودرجة حرية " "0.05 الجدولية عند مستوى داللة rوبة اكبر من قيمة  المحسrقيمة 

.                            )0.445(تساوي ) 31( ودرجة حرية ""0.01 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

حيـث أن  ، الجدوليـة " ر" من قيمـة  رالمحسوبة أكب" ر " ةيتضح من الجدول السابق أن قيم             

 والتـي تـساوي     )(31ودرجـة حريـة     ، )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

وأنها دالة عنـد مـستوى      ، عتبر فقرات المجال الثاني صادقة لما وضعت لقياسه        وبذلك ت  ،)(0.347

"0.05".  

  :دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من ظاهرة العنف الطالبي: المجال الثالث    *

دور المـدير   (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث           ) 11(جدول رقم         

  . والدرجة الكلية لفقراته) وجيه المعلمين للحد من ظاهرة العنف الطالبيفي حث وت

  )11(جدول رقم 

دور المدير في حث وتوجيه المعلمين (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

  والدرجة الكلية لفقراته) للحد من ظاهرة العنف الطالبي

 الفقرةمسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 معنويةال

دال عند   0.510  .  بشكل صحيحالعنيفيدرب المعلمين على طرق معالجة السلوك   1
0.01  

دال عند   0.716  . من وقت المعلم لحل مشكالت الطلبةاًيخصص جزء 2
0.01  

دال عند   0.700  .العنيف لدى بعض الطلبةسلوك اليحث المعلمين على متابعة  3
0.01  

دال عند   0.770  .مشكالت الطلبة بكل أريحيةيحث المعلمين على االستماع ل 4
0.01 

5  
  .يبث ثقافة العمل بروح الفريق بين المعلمين

  

  

دال عند   0.567
0.01  
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 الفقرةمسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 معنويةال

دال عند   0.719  .يشرك المعلمين في لجان متابعة ورعاية سلوك الطلبة  6
0.01  

دال عند   0.822  . ينظم اجتماعات دورية للمعلمين حول مشاكل الطلبة  7
0.01  

8  
ع سياسة الباب المفتوح لتقبل آراء المعلمين بشأن حل مشكالت يتب

  .الطلبة
دال عند  0.777

0.01  

9  
يحث المعلمين لزيادة نموهم المعرفي في قضايا تعزيز السلوك 

  .يجابي لدى الطلبةاإل
دال عند   0.857

0.01  

دال عند   0.621  .ذين يهتمون بقضايا العنف الطالبييكرم المعلمين ال  10
0.01  

دال عند   0.591   . لمتابعة سلوك الطلبة أثناء الدوامين المناوبمينيفعل دور المعل  11
0.01 

  ).0.347(تساوي ) 31(ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  ).0.445(تساوي ) 31(ودرجة حرية " "0.01 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

حيث أن معـامالت    ، الجدولية" ر" من قيمة    رالمحسوبة أكب " ر" يتضح من الجدول السابق أن قيمة              

، وبذلك تعتبر )(0.347والتي تساوي ) 31(ودرجة حرية  ، " "0.05االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

  .0.05""دالة عند مستوى وأنها ، فقرات المجال الثالث صادقة لما وضعت لقياسه

   

دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي للحد           : المجال الرابع  *   

  :من ظاهرة العنف

دور المدير  ( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع         )  12(جدول رقم         

 والدرجة الكلية   )المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف     في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات       

  .لفقراته
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  12)(جدول رقم 

دور المدير في تفعيل العالقة بين (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع 

  .والدرجة الكلية لفقراته) المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف

ل معام الفقرة مسلسل
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

1 
العنف لدى الطلبة في  المساجد ليطلعهم على بخطباءيتصل 

  .المدارس
  0.05دال عند   0.385

2 
يستفيد من خبرات رجال الدين في توجيه الطلبة وإرشادهم 

  .مدرسيةلقاءات من خالل 
  0.01دال عند   0.505

  0.01دال عند   0.871  .طلبةال سلوك توجيهيدعو المؤسسات األهلية للمشاركة في  3

  0.01دال عند   0.670  .ينسق مع أجهزة األمن لحماية مرافق المدرسة من التخريب  4

  0.01دال عند   0.778  .يستثمر المؤسسات الرياضية في المجتمع إلشباع حاجات الطلبة 5

6 
ينشر أحداث العنف الطالبي في وسائل اإلعالم الستخالص 

  .العبر منها
  0.01ند دال ع  0.697

7 
يستثمر المؤسسات الثقافية في المجتمع لتوعية الطلبة من 

  .مخاطر العنف
  0.01دال عند   0.808

  0.01دال عند   0.767  .يتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في األنشطة المدرسية 8

  0.01دال عند   0.837  .يتواصل مع الجامعات لتقديم النصح واإلرشاد 9

10 
لس ان في المؤسسات األهلية لحضور مجيدعو المسئولي

  .اآلباء والمعلمين لتقديم النصح
  0.01دال عند   0.668

  0,01دال عند   0.695  . عمل إجرائية لتنمية العالقة بمؤسسات المجتمع المحليخطة يعد  11

  ).0.347(تساوي ) (31ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  .0.445)(تساوي ) 31( ودرجة حرية "0.01" الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

حيـث أن معـامالت     ، الجدولية" ر" من قيمة    رالمحسوبة أكب " ر"       يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

وبـذلك  ، (0.347)لتي تـساوي    ا، )(31 ودرجة حرية ، "0.05" داللة   المبينة دالة عند مستوى   االرتباط  

  ".0.05"وأنها دالة عند مستوى ، الرابع صادقة لما وضعت لقياسه تعتبر فقرات المجال

      وبذلك فإنه يتضح من الجداول السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

  .لداخليوهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق ا) 0.05 أو 0.01(
  

  : الصدق البنائي لمجاالت االستبانة-   ج

يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكليـة لفقـرات             ) 13( جدول رقم         

  ". 0.05"االستبانة، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
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  )13(جدول رقم 

  . من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانةمعامل االرتباط بين كل مجال
  

  عنوان المجاللمجالا
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

دال عند   0.888  .دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي األول
0.01  

 الثاني
من خالل توثيق ، دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي

 .العالقة بين المدرسة واألسرة
دال عند   0.855

0.01  

الثالث
دور المدير في حث وتوجيه المعلمين؛ للحد من ظاهرة العنف 

 .الطالبي
دال عند   0.837

0.01  

الرابع
دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع 

 .المحلي؛ للحد من ظاهرة العنف
دال عند   0.853

0.01  

  .)(0,347 تساوي 31)( ودرجة حرية 0.05""جدولية عند مستوى داللة  الr المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  )0.445(تساوي ) 31( ودرجة حرية "0.01" الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

             

  الجدولية عند مستوى" ر" المحسوبة اكبر من قيمة " ر "ةيتضح من الجدول السابق أن قيم  

  مما يعني أن محتوى كل مجال من)  (0.347 والتي تساوي31)(ودرجة حرية " 0.05 "اللة د

  ."0.05" مجاالت االستبانة له عالقة قوية مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة عند مستوى داللة 
  

  

  

  :Reliabilityثبات االستبانة  * 
  

 هما طريقـة التجزئـة      نريقتي الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بط        وقد أجرى 
  . ومعامل ألفا كرونباخ،النصفية

  
  

  : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -  أ

ة الزوجيـة     ومعدل األسـئل   ،تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة               

بـراون  معامل ارتبـاط سـبيرمان      الرتبة لكل مجال، وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام          

  :  حسب المعادلة  التالية)Spearman-Brown Coefficient(للتصحيح 

=   معامل الثبات 
1

2
ر+
  .حيث ر معامل االرتباط  ر
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  )14(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات 
  

  محتوى المجالالمجال
معامل 

 االرتباط

معامل 

 الثبات

ستوى م

 المعنوية

 0.8094  67990.  .دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي األول
دال عند 

0.01  
 

 الثاني
دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل 

 .توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة
.72930 0.8434 

دال عند 
0.01  

 

 الثالث
دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من ظاهرة 

 .العنف الطالبي
.78660 0.8805 

دال عند 
0.01  

 

 الرابع
دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات 

 .المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف
.79050 0.8829 

دال عند 
0.01  

 

 0.8949  80990.  جميع المجاالت  
دال عند 

0.01  
 

  ).0.347( تساوي )31( ودرجة حرية "0.05"ى داللة  الجدولية عند مستوr المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 

  ).0.445( تساوي )31( ودرجة حرية "0.01" الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  

  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -   ب
  

  . ثانية لقياس الثباتكطريقة  لقياس ثبات االستبانة ؛ طريقة ألفا كرونباخالباحثاستخدم         
                                                

  )15( جدول رقم
  )طريقة ألفا كرونباخ(معامل الثبات 

  

  محتوى المجالالمجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

كرونباخ 

 للثبات

 0.8284 18  .دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي األول

 0.8222 14 من خالل ، السلوك االيجابيدور المدير في تعزيز الثاني
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 .توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة

الثالث
دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من 

 .ظاهرة العنف الطالبي
11  0.8750 

الرابع
 ،دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة

 . للحد من ظاهرة العنف؛ومؤسسات المجتمع المحلي
11  0.8896 

 0.9371  54  جميع المجاالت  
  

 ( بينتراوحت   وقد، تبين أن معامالت الثبات للمجاالت األربعة مرتفعة؛ومن خالل الجدول السابق

 وهـي  )(0.50  ذات قيمة أعلى من، والجدير بالذكر أن جميع هذه المعامالت،0.8896) و0.8222

 ،)سـتبانة اال(الدراسـة   ؤشراً لصالحية أداة وهذه القيمة م  ،القيمة الدنيا المقبولة لمعامل ألفا كرونباخ     

  .للتطبيق بغرض تحقيق األهداف

  

  :اإلجراءات الميدانية* 

      قام الباحث بتطبيقها ميدانيا على عينة الدارسة من ،بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة      

  :خالل الخطوات التالية

ارتباط  يفيد، جامعة اإلسالمية بغزة  الحصول على خطاب تسهيل مهمة طالب ماجستير من ال         -أ

.              إدارة تربويـة  /  تخـصص أصـول التربيـة      ،الباحث بدراسـة الماجـستير بكليـة التربيـة        

  .)(4 انظر ملحق رقم

   لتطبيق الدراسة ميدانياً على أفراد عينة ؛الحصول على موافقة الجهات المختصة -ب

  ).5(انظر ملحق رقم  .الدراسة

على عينة الدراسـة المكونـة مـن         ،)2(ملحق رقم   الستبانة المشار إليها في     طبق الباحث ا   - ج

ة في النصف الثـاني     /معلم) 285( والبالغ عددهم    ،معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة    

وبلـغ عـدد     ،حيث استغرق التطبيـق عـشرة أيـام       ، )م2007-2006(من العام الدراسي  

 . استبانة)317( االستبانات الموزعة

  . %)90 ( استبانه بنسبة)285 ( والبالغ عددها،ة االستبانات المكتملة البياناتاستعاد  - د

 ، التي استعادها من أفراد عينـة الدراسـة        ،الستباناتباقام الباحث بإدخال البيانات الخاصة        - ه

 .في جهاز الحاسوب لتحليل بياناتها، الصالحة للتحليل اإلحصائي
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  :المعالجات اإلحصائية* 

 ، عن طريق إجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة        ،تهاء من جمع بيانات الدراسة    بعد االن       

" "SPSSتمت معالجتهـا باسـتخدام البرنـامج اإلحـصائي        ، وإدخال هذه البيانات بجهاز الحاسوب    

)Statistica Package for Social Sciences( ،فـي  ،  أي الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

وقد تضمنت المعالجة االختبـارات     . حيث قام الباحث بتفريغها وتحليلها من خالله      ، اتمعالجة البيان 

  :اإلحصائية التالية

الستجابات    لحساب المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري       ؛النسب المئوية والتكرارات   -أ 

 .ستبانة ككللال   على فقرات كل جزء أو مجال من مجاالت االستبانة أو ،أفراد عينة الدراسة

 . لمعرفة ثبات فقرات االستبانة؛اختبار ألفا كرونباخ -ب 

 .  لقياس صدق االتساق الداخلي لالستبانة؛ معامل ارتباط بيرسون- ج

  . معادلة سبيرمان براون للثبات- د

 -1 (؟ هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال. لمعرفة نوع البيانات،سمرنوف -اختبار كولومجروف -ه 

Sample K-S.( 

 .One sample T test لمتوسط عينة واحدة T اختبار- و

    لفحص الداللة اإلحـصائية للفـروق التـي    ؛ One Way ANOVA اختبار تحليل التباين - ز

 ).ية التي تتبع لها المدرسةالمدير، سنوات الخدمة، الجنس(ترجع إلى متغيرات 

وللتعرف على اتجاه    ، للمتوسطات؛ للمقارنات المتعددة )Scheffes test( اختبار شفيه -ح

  .التي يسفر عنها تحليل التباين، الفروق ذات الداللة اإلحصائية
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  :مقدمة 

التي توصـلت   ، تم تسليط الضوء بشكل مفصل على النتائج      ،        من خالل استعراض هذا الفصل    

، من معلمي المدارس الثانوية بمحافظـات غـزة       ، والتي أجريت على عينة عشوائية    ، ا الدراسة إليه

اشـتملت علـى    ، عن طريق استبانه  ، عند تطبيق الدراسة ميدانياً   ، فرداً) (285البالغ عددهم النهائي    

  :متغيرات أولية وهي

  ).ذكر، أنثى( الجنس  1-

  ). سنوات10 سنوات، أكثر من 10-5ت، من  سنوا5أقل من (ة / عدد سنوات الخدمة كمعلم 2-

  ).رفح، خانيونس، الوسطى، غزة، شمال غزة( المديرية التي تتبع لها المدرسة  3-

 مـديري   رذات العالقة بـدو   ، )التابعة(      كما اشتملت االستبانة على متغيرات الدراسة األساسية        

قـد تـم    ،  تضمنت أربعـة مجـاالت     حيث، تجاه الحد من ظاهرة العنف الطالبي     ، المدارس الثانوية 

  .استعراضها في ثنايا الفصل الرابع

من خالل تحليل فقرات االستبانة؛ بهدف التعـرف        ،       وقد تم استعراض أهم النتائج التي ظهرت      

لدى طلبـة الثانويـة بمحافظـات    ، تجاه الحد من ظاهرة العنف  ، على دور مديري المدارس الثانوية    

والخروج بتوصيات للعمل بها، ثم التحقق من فـروض   ، نظر المعلمين وسبل تفعيله من وجهه   ، غزة

  .الدراسة؛ لمعرفة عالقة هذا الواقع بمتغيرات الدراسة األولية

تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة         ،       ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة    

)SPSS( ،      للحصول على نتائج الدراسـة،    ينة الدراسة؛   للبيانات الناتجة من تطبيق االستبانة على ع 

  .وتفسيرها

والذي سبق ذكره في    ، اعتمد الباحث مقياس ليكارت الخماسي    ،      وللحكم على مستوى االستجابة   

التـي تعتمـد    ، فيما يتعلق بالمقاييس المحكية   ، من خالل الرجوع إلى األدب التربوي     ، الفصل الرابع 

 وكذلك بالرجوع إلى بعض الدراسات السابقة التي اعتمدت نفـس           اإلتقان أساساً المتالك المهارات،   

الـسليمان،  ( و دراسة    )4: 2005، الطيار( لتحديد مستوى االستجابة، مثل دراسة    ، المعيار الخماسي 

2006 :151(. 
 

  .Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف( اختبار التوزيع الطبيعي* 

توزيع الطبيعي أم ال؟    لمعرفة هل البيانات تتبع ال     سمرنوف؛   -وف اختبار كولمجر         تم استخدام 

 الن معظم االختبارات المعملية تشترط أن يكون        ؛ضروري في حالة اختبار الفرضيات    وهو اختبار   

  .ياًتوزيع البيانات طبيع
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  )16(جدول رقم 

  .)Sample Kolmogorov-Smirnov-1( اختبار التوزيع الطبيعي
  

عدد   محتوى المجال المجال
  الفقرات

قيمة 
Z 

قيمة 
مستوى 
 الداللة

  0.830  1.262 18  .دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي األول

 الثاني
من خالل توثيـق    ، دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي     

 .العالقة بين المدرسة واألسرة
14 1.095  0.181  

الثالث
 دور المدير في حث وتوجيه المعلمين؛ للحد مـن ظـاهرة    

 .العنف الطالبي
11 1.143  0.146  

الرابع
دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسـة ومؤسـسات          

 .المجتمع المحلي؛ للحد من ظاهرة العنف
11 1.323  0.600

 1.2660.810 54  جميع الفقرات  

  

  "0.05" قسم أكبر مـن حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل "،ويوضح الجدول السابق نتائج االختبار

)05.0. >sig(االختبـارات   ويجب استخدام  ، وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي        ؛  

  ."مليةالمع

 تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى       ،ما دور مديري المدارس    " :ولإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي    

  ؟"ينطلبة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله من وجهه نظر المعلم

 اشـتملت علـى األدوار الرئيـسة        ،فقد قام الباحث بإعداد استبانة مقسمة إلى أربعة مجاالت               

ومن خالل تحليل النتائج الخاصة بالتساؤالت عـن        ،  تجاه الحد من ظاهرة العنف     ،لمديري المدارس 

إلى نتائج   لكي نصل    ؛ تجاه الحد من ظاهرة العنف الطالبي      ،كل مجال نستطيع التعرف على أدوارهم     

  .الدراسة

  : قام الباحث بإجراء الخطوات اإلحصائية التالية،وإلجمال النتائج الخاصة بهذه التساؤالت    
  

  :تحليل فقرات الدراسة* 

 لتحليـل فقـرات االسـتبانة    ؛)One Sample T test( للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار        

 والـوزن   ، وكذلك المتوسط الحـسابي    ،ية لبدائل كل فقرة   والجداول التالية تحتوي على النسبة المئو     
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 بمعنى أن أفراد العينة يوافقـون       ؛ ومستوى الداللة لكل فقرة، وتكون الفقرة ايجابية       ،t وقيمة   ،النسبي

 أو  (1.97)والتـي تـساوي     ، الجدوليـة  tكبر من قيمة    أ المحسوبة   t إذا كانت قيمة     ،على محتواها 

 بمعنـى أن    ؛ وتكون الفقرة سلبية   ،)60% النسبي اكبر من     والوزن""0.05 قل من أمستوى المعنوية   (

التـي  ، الجدولية t أصغر من قيمة المحسوبة t إذا كانت قيمة ،أفراد العينة ال يوافقون على محتواها

، وتكون آراء )%60قل منأوالوزن النسبي "0.05" مستوى المعنوية اقل من (أو ) 1.97-(تساوي 

  ." "0.05إذا كان مستوى المعنوية اكبر، ةالعينة في الفقرة محايد

  
  

  : تحليل فقرات المجال األول*

  :دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي

  )17(جدول رقم 

  )دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي(تحليل فقرات المجال األول 

رة
الق

قم 
ر

  

ئمًا  محتوى الفقرة
دا

لبًا  
غا

انًا  
حي
أ

درًا  
نا

  

بدًا
أ

ط   
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

بي  
نس
 ال
زن
لو
ا

  

مة
قي

t 

اللة
الد

ى 
تو
مس

  

يب
رت
الت

  

4  
يمنع اصطحاب آالت 

  1 0.000 23.30 4.3586.95 1.1 19.311.96.0 61.8   .حادة إلى المدرسة

3  
ينصح الطلبة عند 
مالحظة تغيرات 
  .سلوآيه غير عادية

38.7 41.212.93.6 3.6 4.0881.58 18.21 0.000 2  

18 
يتدخل لحل 

بية المشكالت الطال
  .فور حدوثها

35.4 34.715.49.5 4.9 3.8677.26 12.70 0.000 3  

يشجع النقد الهادف   5
  4 0.000 12.12 3.8176.26 29.920.512.62.5 34.5  .ال االنتقاد الهادم

يعزز لغة الحوار بين   2
  5 0.000 12.66 3.7875.59 39.519.612.11.8 27.0  .الطلبة 

 يراقب الطلبة ذوي 13
  6 0.000 10.33 3.6973.89 38.616.813.34.6 26.7  . السلوك المنحرف

6  

يشجع الطلبة على 
التواصل مع 

المعلمين لطرح 
  .مشكالتهم السلوآية

19.1 40.325.412.03.2 3.6072.01 9.83  0.000 7  

يوضح موقف  14
  8 0.000  7.97 3.5470.74 22.632.215.53.2 26.5  .اإلسالم من العنف

1  

  يحيل الطلبة إلى
 المدرسي  المرشد

عند مالحظته 
  .لمظاهر العنف 

16.1 34.038.28.1 3.5 3.5170.25 8.88  0.000 9  
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رة
الق

قم 
ر

  

ئمًا  محتوى الفقرة
دا

لبًا  
غا

انًا  
حي
أ

درًا  
نا

  

بدًا
أ

ط   
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

بي  
نس
 ال
زن
لو
ا

  

مة
قي

t 

اللة
الد

ى 
تو
مس

  

يب
رت
الت

  

9  

يشجع الطلبة ذوي 
السلوك العنيف على 

المشارآة في 
  .النشاطات الالصفية

14.1 32.932.915.94.2 3.3767.35 5.92  0.000 10 

يستثمر وقت فراغ  17
 11 0.000  6.09 3.3667.21 32.935.016.62.8 12.7  .الطلبة

8  

يوجه اإلذاعة 
المدرسية لعالج 

حاالت العنف 
  .الطالبي

13.7 27.435.419.63.9 3.2765.47 4.40  0.000 12 

10 

يصدر نشرات 
لتوعية الطلبة من 

أخطار العنف 
  .المدرسي 

17.0 22.728.022.010.33.1462.84 1.93  0.055 13 

15 
يوفر برامج جادة 

إلشباع حاجات 
  .الطلبة

10.0 25.335.224.25.3 3.1062.06 1.65  0.100 14 

12 

يحذر من وسائل 
اإلعالم غير 

المنضبطة التي 
  .تؤدي إلى العنف

12.7 21.635,321.29.2 3.0761.48 1.09  0.275 15 

7  
يجري مسابقات 

لبحوث ثقافية حول 
  .مخاطر العنف

5.4 27.530.023.213.92.8757.43 -1.92 0.057 16 

16 
يتابع مشاآل الطلبة 
من خالل صندوق 

  الشكاوى
9.5 19.824.024.022.62.7053.92 -3.99 0.000 17 

11 

يساهم في إقامة 
معرض مصغر 
لحوادث العنف 

  .المدرسي 

4.9 21.117.533.323.22.5150.25 -6.88 0.000 18 

   0.000 11.29 3.4268.49 المجموع
  

  ).(1.97 تساوي ""0.05ومستوى معنوية ) 284( عند درجة حرية ةالجد ولي tقيمة 

  

  

  

  



 
 
 

  
  

119  

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال       ،)17( من نتائج جدول رقم       يتبين        وبصفة عامة 

كبر من  الـوزن النـسبي المحايـد          أ و وه ،)%(68.49ساوي  يوالوزن النسبي     ، )3.42(األول  

 الجدولية والتـي تـساوي      tكبر من قيمة    أ وهي   (11.29) المحسوبة تساوي    t  وقيمة    ،"%"60

 يـدل علـى دور المـدير    مما''0.05" قل من أ وهي "0.000"  ومستوى الداللة تساوي ،(1.97)

  .االيجابي والفعال في تقليل مظاهر العنف الطالبي

  

  :ويتضح من نتائج التحليل

  :األولى التي احتلت المراتب العليا في هذا المجال كانت في الفقرات الثالثة أن: أوالً

  . على التوالي77.26%، 81.58%، %86.95بوزن نسبي ) 18، 3، 4الفقرة  (-    

بحسب المقياس المحكـي    ،      وبالنظر إلى هذه الفقرات يتضح أن نسبة مرتفعة من عينة الدراسة          

، لطلبة من اصطحاب آالت حـادة إلـى المدرسـة         قد اتفقت على أن مدير المدرسة يمنع ا       ، المعتمد

كما يتدخل؛ لحل المشكالت فور حـدوثها؛       ، وينصح الطلبة عند مالحظة تغيرات سلوكية غير عادية       

  : أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التاليالباحثويرى 

  .يمنع اصطحاب آالت حادة إلى المدرسة:  فيما يتعلق بالفقرة األولى     *

  .زام مدير المدرسة بتطبيق اللوائح والقوانين الصادرة من وزارة التربية والتعليم الت1-

  .وعلى سير العملية التعليمية على أكمل وجه،  حرص مدير المدرسة على حفظ النظام2-

  يحتم عليه منع اصطحاب آالت حادة؛ كإجراء وقائي، الوازع الديني لدى مدير المدرسة 3-

  .درسة ومنع تفاقم الوضعحفاظاً على هيبة الم   

 تطويق الدور المساند والمساعد من قبل شرائح المجتمع المحلى لمدير المدرسة يساهم في 4-

  .األحداث في مهدها وعدم امتدادها للشارع

  .ينصح الطلبة عند مالحظة تغيرات سلوكية غير عادية :فيما يتعلق بالفقرة الثانية* 

  اد؛ يجعله أكثر تقرباً من الطلبة؛ الن مرحلتهم العمرية مبادرة المدير إلى النصح واإلرش1-

  .    تحتاج إلى التوجيه واإلرشاد؛ لتعزيز جسور الثقة بينهم وبين اإلدارة

  .ويمنع تفاقم مظاهر السلوك العنيف،  النصح واإلرشاد يهدئ النفوس2-

   المحضنالحفاظ على سمعة المدرسة كونها،  الواجب الديني يفرض على مدير المدرسة3-

  .   الثاني بعد األسرة

  .يتدخل لحل المشكالت فور حدوثها: فيما يتعلق بالفقرة الثالثة* 

   نشاط ومتابعة مدير المدرسة لمجريات األمور داخل المدرسة؛ تجعله قريب من مجريات1-

  .وبالتالي يحول دون تفاقمها،    األحداث

  .الفوري لعالج المشكلة النفوذ القوي لمدير المدرسة؛ يسمح له بالتدخل 2-
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  يفوت الفرصة على من يفكر في افتعال المشاكل،  التدخل السريع من قبل مدير المدرسة3-

  .كما يساهم في منع تكرارها،    داخل المدرسة

  التعاون والتواصل بين العاملين في المدرسة؛ وبين مديرها يساهم في تطويق األحداث4- 

  .    بسرعة

 الطلبة عند مالحظة تغيرات سـلوكية    ، المدرسة التي ينصح فيها مدير    جة الفقرة        وقد اتفقت نتي  

حول استشعار مدير المدرسة لمـسئوليته تجـاه         )2004فرج،  (إلى حد ما مع ما ذكره       ، غير عادية 

 .وإدراكه ألهمية تعديل سلوكهم المنحرف، السلوك المنحرف لدى الشباب

 مـع مـا ذكـره       دخل فيها المدير لحل المشكالت فور حدوثها      يت        كما وتتفق نتيجة الفقرة التي    

حيث بين إدراك مدير المدرسة     ،  كما ورد في اإلطار النظري للدراسة      ،)342-344: 2001، دياب(

لكي يقوم بحلها علـى     ، للعوامل والمتغيرات المتعلقة بالهيئة الطالبية ومن ضمنها مشكالتهم اليومية        

  .أكمل وجه

  

   : في هذا المجال كانت في التي احتلت ادني المراتب الثالثةالفقرات أن  ويتضح أيضاً:ثانياً

  .على التوالي% 50.25، 53.92%، %57.43 بوزن نسبي  11) ،16، 7الفقرة  (-     

وبالنظر إلى هذه الفقرات يتضح أن نسبة منخفضة من عينة الدراسة اتفقت على قيام مدير المدرسة                

كما اتفقت على انه يتابع مشاكل الطلبـة مـن          ، ة حول مخاطر العنف   بإجراء مسابقات لبحوث ثقافي   

 الباحثويرى  ، ويساهم في إقامة معرض مصغر لحوادث العنف المدرسي       ، خالل صندوق الشكاوى  

  :أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التالي

  

  .يجري مسابقات لبحوث ثقافية حول مخاطر العنف:  فيما يتعلق بالفقرة األولى*

  . على عاتق مدير المدرسةة كثرة األعباء اإلدارية والكتابية الملقا1-

  وتستهلك جزءاً من، مضيعة للوقت،  يرى كثير من مديري المدارس أن إجراء المسابقات2-

  .   ميزانية المدرسة

  .تجعل المدير في غنى عن القيام بها،  عدم اهتمام الوزارة لمسابقات من هذا النوع3-

  بحيث، أن يكون لها مردود سلبي، ري المدارس من إجراء مثل هذه المسابقات خشية مدي4-

  بأن تلك المدارس تعاني بالفعل من ظاهرة العنف،    تتبلور قناعة لدى السلطة العليا

  .          الطالبي
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  .يتابع مشاكل الطلبة من خالل صندوق الشكاوى :الثانية فيما يتعلق بالفقرة *

  تجعل الطلبة يحجمون عن إرسال شكواهم، ة أو الترسلي لمدير المدرس النمط التسلطي1-

  .       عبر صندوق الشكاوى

  تجعله غير متفرغ لالطالع على شكاوى، ة كثرة األعباء الملقاة على عاتق مدير المدرس2-

  .   الطلبة

  ندوقعدم توفر الجرأة والشجاعة الكافية لدى الطلبة؛ لكتابة وإرسال مشكالتهم عبر ص3- 

  .   الشكاوى

  أو أحد المعلمين لعالج مشاكلهم دون اللجوء إلى،  لجوء الطلبة إلى المرشد الطالبي4-

  .   صندوق الشكاوى

  

  .يساهم في إقامة معرض مصغر لحوادث العنف :الثالثة فيما يتعلق بالفقرة *

  ن ادعاء الكثير من مديري المدارس بأن مدارسهم خالية من العنف؛ وذلك لتحسي1-

  .تجعلهم يحجمون عن إقامة مثل هذه المعارض،      صورتهم أمام المسئولين

  قد تكون القرارات المتخذة من قبل الوزارة بخصوص إقامة مثل هذه المعارض غير2- 

  .وبالتالي ال تؤخذ على محمل الجد من قبل مديري المدارس،    ملزمة

  تجعل مدير المدرسة غير، يل نقص القاعات المخصصة؛ إلقامة معارض من هذا القب3-

  .        متحمس إلقامة مثل هذه المعارض

  ماذا ساجني من وراء هذا"وهو ، هناك مفهوم خاطئ لدى الكثير من مديري المدارس 4-

  . إلنجاح هذا المعرض،  بكثير من الجهود التي بذلتقلأما سيحصل عليه  أي أن ،"   المعرض؟

   يؤكـد   ، كما جاء في الفقرات الثالثـة الـسابقة        ،تائج الدراسة من خالل استعراض الباحث لن           

التـشابه  من حيث  وكذلك اإلطار النظري لمثل هذه النتائج سواء ،على عدم تطرق الدراسات السابقة   

  .أو االختالف

 مع مـا     في إقامة معرض مصغر لحوادث العنف       المدير يساهمالتي  ،       وقد اختلفت نتيجة الفقرة   

حيث أشار إلـى اهتمـام      ،  كما ورد في اإلطار النظري للدراسة      ،)342-344: 2001 ،دياب(ذكره  

كالتوجيه واإلرشاد والرعايـة المجتمعيـة واألنـشطة        ، المدير بتوفير العديد من الخدمات الطالبية     

الالمنهجية واالهتمام بإقامة المعارض المصغرة مع تخصيص جانب من هذه المعـارض لحـوادث              

  .العنف
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  : فقرات المجال الثانيتحليل* 

  :دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة
   

   تحليل فقرات المجال الثاني  )18(جدول رقم 
  )دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة(

رة
الق

قم 
ر

  

ئمًا  محتوى الفقرة
دا

  

غ
لبًا
ا

انًا  
حي
أ

درًا  
نا

  

بدًا
أ

ط   
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ن   
وز
ال

بي
نس
ال

  

مة
قي

t  ى
تو
مس

اللة
الد

يب  
رت
الت

  

1  
يشجع أولياء األمور 

على االتصال 
  . المستمر بالمدرسة

46.141.18.9 2.1 1.8 4.2885.53 25.26  0.000 1  

7  
يحث أولياء األمور 
على مراقبة سلوك 

أبنائهم داخل المنزل 
  . وخارجه

29.337.023.29.8 0.7 3.8476.88 14.31  0.000 2  

6  
يحث أولياء األمور 

على معايشة مشكالت 
  .أبنائهم الطلبة

27.244.216.39.1 3.3 3.8376.59 13.35  0.000 3  

8  

يذّآر أولياء األمور 
بضرورة توجيه 
أبنائهم الطلبة في 
اختيار األصدقاء 

  .الصالحين

26.041.521.310.50.7 3.8276.32 14.11  0.000 4  

10 
يستدعي أولياء 

األمور في الحاالت 
  .المستعصية

32.625.030.17.6 4.7 3.7374.64 10.71  0.000 5  

4  
يستثمر دور المرشد 

الطالبي في تقوية 
العالقة بين المدرسة 

  .واألسرة

28.029.125.917.00.0 3.6873.62 10.79  0.000 6  

2  
يحرص على معرفة 

طلبة مشكالت ال
  . األسرية

18.134.031.613.52.8 3.5170.21 8.35  0.000 7  

3  
ينظم لقاءات ألولياء 

األمور يشرح لهم فيها 
  .خطورة العنف

15.031.132.518.23.2 3.3667.29 5.83  0.000 8  

5  
يستفيد من أولياء 

األمور ذوي  الخبرة 
والمعرفة في مجال 

  .العنف الطالبي

11.037.927.020.63.5 3.3266.45 5.25  0.000 9  

9  
يحث أولياء األمور 

على اصطحاب 
أبنائهم الطلبة إلى 

  .المساجد

21.523.425.918.210.93.2665.26 3.38  0.00110 

 11 0.000  3.96 3.2665.16 11.135.826.920.16.1يحذر أولياء األمور  13
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من مخاطر مقاهي 
  .اإلنترنت

12 

مور يحث أولياء األ
على مراقبة  وتوجيه 

أبنائهم الطلبة عند 
مشاهدتهم البرامج 

  .التلفازية

11.831.528.021.17.5 3.1963.87 2.87  0.004 12 

14 
ينفذ برامج توعية من 

خالل أولياء األمور 
لتعزيز السلوك 
.اإليجابي للطلبة

13.620.439.118.68.2 3.1362.51 1.87  0.062 13 

11 
ارات البيتية يقوم بالزي

للطلبة ذوي النزعة 
  .العنيفة

2.9 12.625.330.029.22.3045.99 10.53- 0.000 14 

   0.000  11.41 3.4769.33 المجموع
  

  ).(1.97تساوي "  0.05"ومستوى معنوية ) 284( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  
  

سط الحسابي لجميع فقرات المجال      أن المتو  ،18)( من نتائج جدول رقم      وبصفة عامة يتبين         

دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيـق العالقـة بـين المدرسـة                 مجال(  الثاني

أكبر من  الوزن النسبي المحايـد        و وه ،)%69.33(الوزن النسبي  يساوي       ، و (3.47)) واألسرة

جدوليـة والتـي تـساوي       ال tكبر من قيمة    أ وهي   ،(11.41) المحسوبة تساوي    tوقيمة  " 60%"

 مما يدل على أن للمدير دور       ؛""0.05قل من   أوهي  ، "0.000"، ومستوى الداللة تساوي     )1.97(

  .في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة

  : ويتضح من نتائج التحليل السابق

  : هذا المجال كانت فيأن الفقرات الثالثة التي احتلت المراتب العليا في: أوالً

  .على التوالي% 76.59، 76.88%، 85.53%بوزن نسبي 6) ، 7، 1الفقرة  (-     



 
 
 

  
  

124  

على أن لمـدير    ، يتضح أن نسبة مرتفعة من عينة الدراسة اتفقت       ،         وبالنظر إلى هذه الفقرات   

وحثهم علـى  ، ةالمدرسة الثانوية دور كبير في تشجيع أولياء األمور على االتصال المستمر بالمدرس    

  .وحثهم أيضاً على معايشة مشكالت أبنائهم، مراقبة أبنائهم داخل المنزل وخارجه

  : أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التاليالباحث       ويرى 

   .يشجع أولياء األمور على االتصال المستمر بالمدرسة: فيما يتعلق بالفقرة األولى* 
  .فهو حريص على أن تكون ثقتهم فيه في محلها،  المجتمع المحليماالمدير موضع تقدير واحتر 1-

  .االيجابيتعزيز السلوك  يولد لديهم، شعور الطلبة باالهتمام الزائد من قبل المدرسة والبيت 2-

  يساهم بصورة كبيرة في رفع مستوى،  كثرة االتصال والتواصل بين المدرسة والبيت3-

  .   العملية التعليمية

  ،يساهم في عالج كثير من المشاكل قبل تطورها، ل المستمر بين المدرسة والبيت التواص4-

  .    كما يساهم في فرض الرقابة على الطلبة
   

   داخل المنزل،يحث أولياء األمور على مراقبة سلوك أبنائهم: فيما يتعلق بالفقرة الثانية* 

  .وخارجه   

  ور مظاهر السلوك العنفي وتصديره إلى متابعة سلوك األبناء داخل المنزل؛ يحد من تط1-

  .   المدرسة

  جعلت من الضروري أكثر من أي وقت مضى؛،  غزو وسائل اإلعالم المختلفة للبيوت2-

  .    لمراقبة أولياء األمور لسلوك أبنائهم داخل وخارج المنزل

  اقبةالبيئة الخصبة لممارسة مظاهر العنف وبوسائل متعددة فالمر،  تتوفر خارج المنزل3-

  .   من قبل األهل؛ تحد من تطور وتفاقم األمور

  .يحث أولياء األمور على معايشة مشكالت أبنائهم الطلبة: فيما يتعلق بالفقرة الثالثة* 

 حرص مدير المدرسة على ضرورة متابعة األهل ألبنائهم الطلبة ،فـي ظـل خـصوصية                1-

و األوضـاع االقتـصادية     ، اصةوالمجتمع الغزي بصورة خ   ، المجتمع الفلسطيني بصورة عامة   

  .التي تعتبر الهاجس األول لولي األمر

  .والحس الوطني لمدير المدرسة جعله يعايش المشكلة بتفاصيلها،  الوازع الديني2-

   رغبة مدير المدرسة لتحمل األهل جزء من المسؤولية؛ لتخفيف العبء الملقى على عاتق3-

  .   المدرسة

  ها الطلبة؛ تحتم على أولياء األمور أن يكونوا أكثر قرباً وتقرباً فترة المراهقة التي يمر ب4-

  .   من أبنائهم الطلبة
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يشجع المدير أولياء األمـور علـى االتـصال المـستمر            أن نتائج الفقرة التي      الباحث      ويرى  

،  كما ورد في اإلطار النظري للدراسـة       ،)27-28: 2004، فرنافا(تتفق مع وجهه نظر     ، بالمدرسة

في توفير المعلومات والفرص المناسبة؛ إلجراء      ، ث أشار إلى ضرورة تعاون اآلباء مع المدرسة       حي

  .المناقشات وتشجيع االشتراك في صياغة السياسات المناهضة للعنف

 يحث فيها المدير أولياء األمور على مراقبة سلوك أبنائهم داخـل            التي،       وقد اتفقت نتيجة الفقرة   

حيث أشار إلى ضرورة حث     ، كما ورد في اإلطار النظري     ،)المدني(وجهه نظر  مع   المنزل وخارجه 

  .مدير المدرسة على ممارسة األسرة لدورها الرقابي على األبناء وسلوكهم
http://www.vbulletin.com  ( 2007- 8 -25).          

كما ورد في   ، 101): 1988، البرادعي(إلى حد ما مع ما ذكره       ،       كما واتفقت نتيجة تلك الفقرة    

اإلطار النظري للدراسة؛ حيث أشار إلى ضرورة قيام مدير المدرسة بالتعاون الوثيق مـع أوليـاء                

  .األمور لربط المدرسة بالمنزل واالستفادة من ذلك في حل مشكالت الطلبة

نـائهم  يحث فيها المدير أولياء األمور على معايشة مشكالت أب        التي  ،       وقد اختلفت نتيجة الفقرة   

؛ حيث أشارت دراسته إلى ضعف العالقة بين        )1992، الخشيني(مع ما توصلت إليه دراسة      ، الطلبة

  .أولياء األمور ومديري المدارس؛ وبالتالي فان التواصل واالتصال بينهم يكون ضعيفاً
  

   : في هذا المجال كانت في التي احتلت ادني المراتب الثالثةالفقرات أن ويتضح أيضاً :ثانياً

  .على التوالي% 45.99، 62.51%، %63.87 بوزن نسبي  11) ،14، 12الفقرة  (-     

اتفقت على أن مدير المدرسة     ، وبالنظر إلى هذه الفقرات؛ يتضح أن نسبة منخفضة من عينة الدراسة          

 فيذيقوم بتن و، يحث أولياء األمور على مراقبة وتوجيه أبنائهم الطلبة عند مشاهدتهم البرامج التلفازية           

كما اتفقـت علـى قيامـه       ، االيجابي للطلبة  ك لتعزيز السلو  ؛ من خالل أولياء األمور    ،برامج توعية 

  .بالزيارات البيتية للطلبة ذوي النزعة العنيفة

  : أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التاليالباحثويرى        

   عنـد   ، وتوجيـه أبنـائهم الطلبـة       مراقبة ىيحث أولياء األمور عل   : فيما يتعلق بالفقرة األولى   * 

  .البرامج التلفازية مشاهدتهم 

  .على حساب متابعة قضايا الطلبة،  انشغال مدير المدرسة باألعباء اإلدارية والكتابية1-

  من خالل البرامج،  ضعف الرؤيا السياسية لمدير المدرسة بخطورة الرسائل الموجهة2-

  .ة   التلفازي

  .وطغيانها على ولي األمر جعلت متابعته لألبناء أقل، دية اليومية إلحاح المشاكل االقتصا3-

  . عدم وعي أولياء األمور بخطورة هذه البرامج4-
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  .أو في أمور أخرى، إما في العمل خارج البيت، قضاء أولياء األمور جل وقتهم5-  

  ،يةعند مشاهدة البرامج التلفاز، قصور مديري المدارس في توجيه وإرشاد أبنائهم6-  

  .    تجعلهم ال يتطرقون إلى هذا الموضوع أمام أولياء األمور

  

 لتعزيز السلوك االيجابي    ؛خالل أولياء األمور   ينفذ برامج توعية من      :فيما يتعلق بالفقرة الثانية   * 

  .للطلبة

  .نتيجة األعباء المالقاة على عاتقه،  ضيق وقت المدير1-

  . المدرسة عدم استجابة أولياء األمور لدعوة مدير2-

  . تؤدي إلى فتور االستجابة لتلك الدعوات من قبلهم،  كثرة الدعوات ألولياء األمور3-

  بالنواحي، في ذهن أولياء األمور،  ارتباط الدعوات الموجهة من قبل مدير المدرسة4-

  .كالمساعدة في جمع التبرعات،    المادية

  د يعجز عن الخروج منها؛ نتيجةق،  عدم رغبة مدير المدرسة في الزج بنفسه في مآزق5-

  .   التفاوت الثقافي مع أولياء األمور

   التجارب السابقة لدى مدير المدرسة في عقد برامج توعية من خالل أولياء األمور؛6-

  .   ولدت لديه قناعة بعدم جدوى هذه البرامج

  

  .ة العنيفةيقوم بالزيارات البيتية للطلبة ذوي النزع: فيما يتعلق بالفقرة الثالثة* 

   االعتقاد الراسخ لدى غالبية مديري المدارس؛ بأن مهامه وصالحياته تنتهي خارج أبواب1-

  .   المدرسة

  ذوي النزعة العنيفة،  يرى غالبية مديري المدارس؛ أن االتصال بأولياء أمور الطلبة2-

  .   وحضورهم للمدرسة يغني عن زيارته لهم في البيت

  .عن مجرد التفكير بتلك الزيارات، يري المدارس الترفع من قبل بعض مد3-

  تشجع مديري المدارس على التواصل،  قلة المحفزات من قبل الجهات العليا في التعليم4-

  .من خالل الزيارات البيتية لهم،    مع أهل الطلبة ذوي النزعة العنيفة

  تجعله يتهرب من، قهوكثرة األعباء الملقاة على عات،  انشغال المدير بالمشكالت اليومية5-

  .   التوصل مع الطلبة ذوي النزعة العنيفة خارج المدرسة

  عند،  خشية مدير المدرسة من االنتقادات الموجهة له من قبل أفراد المجتمع المحلي6-

  .ذوي النزعة العنيفة،    قيامه بالزيارات البيتية للطلبة
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 لتعزيـز   ؛ من خالل أولياء األمور    ،ير برامج توعية  ينفذ فيها المد         وقد اتفقت نتيجة الفقرة التي      

؛ والتي أشارت إلـى ضـعف       )2001، الشمري(مع ما توصلت إليه دراسة      .السلوك االيجابي للطلبة  

  .متابعة األبناء خارج المدرسةفي توعية أولياء األمور بأهمية ، دور مدير المدرسة

  

   :تحليل فقرات المجال الثالث* 

  : جيه المعلمين للحد من ظاهرة العنف الطالبير المدير في حث وتودو
  )19(جدول رقم 

دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من ظاهرة العنف ( تحليل فقرات المجال الثالث
  )الطالبي
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5  
يبث ثقافة العمل 
بروح الفريق بين 

  .المعلمين
31.737.716.511.32.8 3.8476.83 13.14 0.000 1  

6  

يشرك المعلمين 
في لجان متابعة 
ورعاية سلوك 

  .الطلبة

19.439.423.611.36.0 3.5470.85 8.19  0.000 2  

8  

يتبع سياسة الباب 
المفتوح لتقبل 
آراء المعلمين 

بشأن حل 
  .شكالت الطلبةم

21.131.028.217.62.1 3.5170.28 8.06  0.000 3  

11  

يفعل دور 
 مينالمعل
 لمتابعة ينالمناوب

سلوك الطلبة 
  .أثناء الدوام 

22.928.529.213.05.6 3.5070.00 7.36  0.000 4  

3  

يحث المعلمين 
على متابعة 

العنيف سلوك ال
  لدى بعض
  .الطلبة

16.833.733.714.01.8 3.5069.96 8.51  0.000 5  

4  

يحث المعلمين 
على االستماع 

لمشكالت الطلبة 
  .بكل أريحية

24.323.926.822.22.8 3.4568.94 6.48  0.000 6  

9  
يحث المعلمين 
لزيادة نموهم 
المعرفي في 

9.3 42.029.914.64.3 3.3767.47 6.36  0.000 7  
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قضايا تعزيز 
يجابي السلوك اإل

  .لدى الطلبة

1  

يدرب المعلمين 
على طرق 

معالجة السلوك 
 بشكل العنيف

  .صحيح

14.233.333.313.55.7 3.3767.38 5.82  0.000 8  

7  

ينظم اجتماعات 
دورية للمعلمين 
حول مشاكل 

  .الطلبة

9.2 34.034.817.05.0 3.2665.11 4.25  0.000 9  

2  

 اًيخصص جزء
من وقت المعلم 
لحل مشكالت 

  .الطلبة

3.9 30.936.818.210.23.0060.00 0.000 1.000 10 

10  

يكرم المعلمين 
الذين يهتمون 
بقضايا العنف 

   .الطالبي

12.427.322.023.814.52.9959.86 -0.09 0.925 11 

   0.000  8.82 3.3967.78 المجموع
  

  1.97 تساوي 0.05ومستوى معنوية ) 284( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  

المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال     أن   ،19)( يتبين من نتائج جدول رقم       وبصفة عامة        

الوزن و، (3.39)  )  للحد من ظاهرة العنف الطالبي؛دور المدير في حث وتوجيه المعلمين (الثالث

 المحـسوبة   tوقيمـة   %" 60"أكبر من  الوزن النسبي المحايد        و وه )%67.78 (ساوييالنسبي    

  و مستوى الداللة تساوي، (1.97) الجدولية والتي تساوي tكبر من قيمة أ وهي ، (8.82) تساوي

 ؛  في حث وتوجيه المعلمـين ،يمما يدل على دور المدير اإليجاب ؛ "0.05"قل منأ وهي "0.000"

  .للحد من ظاهرة العنف الطالبي
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  :ويتضح من نتائج التحليل السابق* 

  : في هذا المجال كانت فياحتلت المراتب العلياأن الفقرات الثالثة التي : أوالً

  .على التوالي %70.28، 70.85%، 76.83%بوزن نسبي 8)  ، 6، 5الفقرة   (-      

 ،وبالنظر إلى هذه الفقرات يتضح؛ أن نسبة مرتفعة من عينة الدراسة اتفقت على أن مدير المدرسـة                

يشارك في لجان متابعـة ورعايـة سـلوك       و، يساهم في بث ثقافة العمل بروح الفريق بين المعلمين        

 لتقبل أراء المعلمين بـشأن حـل مـشكالت          ؛كما واتفقت على إتباعه سياسة الباب المفتوح      ، الطلبة

  ،الطلبة

  :أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التالي، الباحث       ويرى 

  .علمينيبث ثقافة العمل بروح الفريق بين الم: فيما يتعلق بالفقرة األولى* 

  والعمل بروح الفريق الواحد هو أساس العالقة بين المدير،  قناعة المدير بالثقة المتبادلة1-

  .   وزمالئه

   إدراك المدير أن الرقيب الحقيقي على تصرفاته بعد اهللا سبحانه وتعالى هو الضمير2-

  .  الذاتيةمهما تنوعت أساليبها ال ترقى إلى الرقابة، وان الرقابة الخارجية،    اليقظ

  .ويؤدي حقها بمهنية عالية، ويؤمن بأهميتها، يستشعر عظمتها،  المدير صاحب رسالة3-

   يساعد العمل بروح الفريق كالً من المدير والمعلم في التعرف على األوضاع التعليمية4-

  ،ومناقشتها، وجوانب القصور في األداء، وعلى مشكالت الطلبة،    الراهنة بالمدرسة

  .اح أنسب الحلول   واقتر
  

  . ورعاية سلوك الطلبة،يشرك المعلمين في لجان متابعة:  الثانيةفيما يتعلق بالفقرة* 

  مما يسمح له، إشراك المعلمين في لجان المتابعة؛ يساهم في تخفيف العبء عن المدير 1-

  .   بالتفرغ لقضايا أخرى

  توصل إلى أنجع الحلول؛وال،  عملية المشاركة تساهم في خلق األفكار وطرح اآلراء2-

  .    لعالج مشاكل الطلبة

   حرص مدير المدرسة على تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم؛ ليتجنب المسائلة في3-

  .   حالة التقاعص أو التقصير

  والذي يؤدي بدوره، عملية مشاركة المعلمين؛ تساعد في تعزيز السلوك االيجابي للطلبة4- 

  . العلمي   إلى تحسين مستواهم
  

  .  بشأن حل مشكالت الطلبة،يتبع سياسة الباب المفتوح: فيما يتعلق بالفقرة الثالثة* 

  سياسية الباب المفتوح؛ تساهم في تعزيز الثقة وتأليف القلوب والتقارب في وجهات     1- 

  .سيوهذا يؤدي إلى نجاح العمل الجماعي داخل المجتمع المدر،       النظر بين المدير والمعلم
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  . تساعد مدير المدرسة على االستئناس برأي اآلخرين2-

  من،  تساعد المدير في التعرف على مجريات األمور داخل المدرسة بصورة واقعية3-

  والتعرف عن، التي تعترضهم أثناء العمل،    خالل التعرف على أفكار ومشاكل المعلمين

  .متابعة انجازهاوخطوات العمل و،    كثب على طبيعة العمليات اليومية

  .التي قد تعيق اتصال المعلمين بمديرهم،  تساهم في كسر الحواجز4-

  ولخدمة جميع،  تؤكد على أن مدير المدرسة وجد؛ لدفع عجلة العملية التعليمية إلى األمام5-

  .   عناصر المجتمع المدرسي

  صيةتسمح لمدير المدرسة أن يعبر عن شكره بصورة شخ،  سياسة الباب المفتوح6-

  .مما يوثر إيجاباً على سلوك الطلبة،    ومباشرة للمعلمين على جهودهم وانجازاتهم

كما جاء  ، )73-74: 1987، مصطفى(أن نتائج هذه الدراسة تتفق مع ما ذكره         ، الباحث       يرى  

فيما يتخذونه من إجراءات؛ لحفظ     ، من مساندة مدير المدرسة للمعلمين    ، في اإلطار النظري للدراسة   

، باإلضافة إلى تعاونه في إيجاد عالقات إنـسانية طيبـة         ، بشرط أن تكون معقولة   ، النظام المدرسي 

وحرصه على عدم إخفاء المعلمين للمـشكالت الـسلوكية الهامـة التـي             ، داخل المدرسة وخارجها  

  . تواجههم في المدرسة عنه
  

    : في هذا المجال كانت في التي احتلت ادني المراتب الثالثةالفقرات أن ويتضح أيضاً :ثانياً

  .على التوالي% 59.86، 60.00%، %65.11 بوزن نسبي  10) ،2، 7الفقرة  (-      

 اتفقت على أن مدير المدرسة ، يتضح أن نسبة منخفضة من عينة الدراسة؛وبالنظر إلى هذه الفقرات

المعلم لحل كما ويخصص جزءاً من وقت ، ينظم اجتماعات دورية للمعلمين حول مشاكل العنف

  ،باإلضافة إلى تكريم المعلمين الذين يهتمون بقضايا العنف الطالبي، مشكالت الطلبة

  : أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التالي،الباحث      ويرى  

  . للمعلمين حول مشاكل العنف،ينظم اجتماعات دورية: فيما يتعلق بالفقرة األولى* 

  .وأنها مضيعة للوقت، رس بعدم جدوى االجتماعات يرى كثير من مديري المدا1-

  . تذمر عدد كبير من المعلمين عند الدعوة لالجتماعات2-

  تجعله يتهرب، وخاصة المتعلقة بمشاكل الطلبة،  قلة خبرة المدير في اداراة االجتماعات3-

  .   من عقدها

  . هناك مبرر لعدم انعقادهاكثرة األعمال اإلدارية والكتابية الملقاة على عاتق المدير؛ تجعل 4-

  ينفذ ما هو مطلوب، جعلت من المدير مجرد آلة،  من الوزارة كثرة القرارات الصادرة5-

  .دون أن يقوم بتنفيذه على أرض الواقع، حتى ال يتعرض للمساءلة،    على الورق

  . لحل مشكالت الطلبة،يخصص جزءاً من وقت المعلم: فيما يتعلق بالفقرة الثانية *
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  .تكليف المرشد الطالبي؛ لحل مشاكل الطلبة وتحميله المسؤولية الكاملة عن ذلك 1-

  حتى وإن كان،  جدول المعلم ال يسمح له بتخصيص جزء من وقته؛ لحل مشكالت الطلبة2-

  .   هناك متسع من الوقت؛ فان المعلم يفضل الراحة أو متابعة كراسات الطلبة وتصحيحها

  .وخوفهم من النتائج المترتبة على ذلك،  مشكالت الطلبة عدم جدية المعلمين في حل3-

   كثرة المشكالت والمناكفات بين الطلبة تجعل المدير والمعلم ال يأخذون األمور على4-

  .   محمل الجد

  دون إشراك المعلم فيها؛حرصاً منه على،  رغبة المدير في تحويل قضايا الطلبة لإلدارة5-

  .    سير العملية التعليمية

  

  .يكرم المعلمين الذين يهتمون بقضايا العنف الطالبي: فيما يتعلق بالفقرة الثالثة* 

  واألصل تكاسله وعدم تحمسه لمثل،  بسبب تكاليف مزعومة تؤثر في ميزانية المدرسة1-

  .    هذه األمور

   قلة االهتمام أو التقصير من قبل الوزارة بتكريم المعلمين المتميزين يجعل هناك مبررا2ً-

  .   من قبل المدير بعدم تكريمهم

  الذين يهتمون، أن تكريم بعض المعلمين المتميزين،  قد يرى بعض مديري المدارس3-

  .يثير الحقد والضغينة لدى البعض اآلخر من أعضاء الهيئة التدريسية،     بقضايا العنف

   الذين يهتمون حب األنا لدى مدير المدرسة؛ يجعله يحجم عن تكريم المعلمين المتميزين4-

  .   بقضايا العنف الطالبي

      وقد اتفقت نتيجة الفقرة التي تدعو إلى تنظيم اجتماعات دورية مـن قبـل مـدير المدرسـة                  

؛ إذ يرى في كثير مـن  24 -25): 1987، مصطفى(حول مشاكل العنف مع وجهه نظر ، للمعلمين

أنها قصيرة وغير كافية لمناقـشة      ، يهماألحيان أن االجتماعات التي يعقدها مديري المدرس مع معلم        

حـول  ، 287): 1991، أحمـد (كما واختلفت نتيجة تلك الفقرة مع ما ذكره         ، اآلراء ووجهات النظر  

قيام مدير المدرسة بعقد اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس للتفاهم والتـشاور فـي األمـور                

لف نتيجة الفقرة التي يخـصص فيهـا مـدير          كما واخت ، المتعلقة بالعملية التعليمية ومشكالت الطلبة    

حول ، )158: ت.د، عبد السالم (لحل مشكالت الطلبة مع ما ذكره       ، المدرسة جزءاً من وقت المعلم    

من خالل الندوات والمسابقات    ، مساهمة المدير في فتح باب الحوار والمناقشة بين الطلبة والمعلمين         

  .الخ....والبرامج وعرض مشاكل الطلبة

التي يكرم فيها مدير المدرسة المعلمين المتميزين الـذين يهتمـون           ، اً اختلفت نتيجة الفقرة        أيض

حـول  ،  في اإلطار النظري للدراسـة     ،27): 2001، عطيوي(بقضايا العنف الطالبي مع ما ذكره       



 
 
 

  
  

132  

، استخدام المدير؛ لمكافأة المعلمين على أساس أن اإلنسان اجتماعي له حاجات اجتماعية سيكولوجية            

  .بد من التشجيع والمدح إلثارته على العملال
   
  

  :تحليل فقرات المجال الرابع* 

  :دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف
  

  )20(جدول رقم 

دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع  (الرابعتحليل فقرات المجال 

  )المحلي للحد من ظاهرة العنف
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4  

ينسق مع أجهزة 
األمن لحماية مرافق 

المدرسة من 
  .التخريب

22.123.929.314.310.43.3366.64 4.43  0.000 1  

10  

 المسئولين في يدعو
المؤسسات األهلية 

لحضور مجالس 
اآلباء والمعلمين 

  .لتقديم النصح

8.9 31.330.216.413.23.0661.28 0.920 0.358 2  

8  
يتيح الفرصة للمجتمع 
المحلي للمشارآة في 
  األنشطة المدرسية

6.0 28.735.821.38.2 3.0360.64 0.52  0.605 3  

11  

يعد خطة عمل 
مية العالقة إجرائية لتن

بمؤسسات المجتمع 
  .المحلي

11.326.424.627.89.9 3.0160.28 0.20  0.841 4  

5  

يستثمر المؤسسات 
الرياضية في المجتمع 

إلشباع حاجات 
  .الطلبة

8.1 23.930.328.59.2 2.9358.66 -1.02 0.307 5  

3  
يدعو المؤسسات 

األهلية للمشارآة في 
  .توجيه سلوك الطلبة 

6.0 28.033.319.113.82.9358.65 -1.01 0.315 6  

7  

يستثمر المؤسسات 
الثقافية في المجتمع 

لتوعية الطلبة من 
  .مخاطر العنف

8.8 19.429.629.213.02.8256.34 -2.68 0.008 7  

2  
يستفيد من خبرات 

رجال الدين في 
توجيه الطلبة 

9.5 23.623.625.018.32.8156.20 -2.56 0.011 8  
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وإرشادهم من خالل 
  .لقاءات مدرسية

1  

يتصل بخطباء 
المساجد ليطلعهم على 
العنف لدى الطلبة في 

  . المدارس

6.3 22.227.518.325.72.6553.03 -4.69 0.000 9  

9  
يتواصل مع 

الجامعات لتقديم 
  .النصح واإلرشاد

5.3 21.127.122.523.92.6152.25 -5.40 0.000 10  

6  

عنف ينشر أحداث ال
الطالبي في وسائل 

اإلعالم الستخالص 
  .العبر منها

6.0 18.719.723.931.72.4348.66 -7.51 0.000 11  

   0.014 2.47- 2.8757.48 المجموع
  

  1.97تساوي 0.05 ومستوى معنوية ) 284(لية عند درجة حرية و الجدtقيمة 
  

 
لمتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال      ا أن، )20( يتبين من نتائج جدول رقم       وبصفة عامة        

دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي للحد مـن ظـاهرة     (الرابع  

وهو أقل من الوزن النـسبي المحايـد   ، %)57.48(والوزن النسبي  يساوي  ،)(2.87هو) العنف

-(لجدولية والتي تـساوي      ا tقل من قيمة    أ وهي   ،)2.47-( المحسوبة تساوي    t وقيمة   %)60(

 مما يدل على انخفاض نـسبة       ؛"0.05"قل من   أوهي  ، )(0.014ومستوى الداللة تساوي    ، )1.97

  . للحد من ظاهرة العنف؛دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي

   :ويتضح من التحليل السابق*  

  :راتب العليا في هذا المجال كانت فيأن الفقرات الثالثة التي احتلت الم :أوالً

  .على التوالي% 60.64، 61.28%، 66.64%بوزن نسبي 8)  ، 10، 4الفقرة   (-     
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 اتفقت علـى أن مـدير       ، يتضح أن نسبة مرتفعة من عينة الدراسة       ؛وبالنظر إلى هذه الفقرات          

ولين في المؤسـسات    ؤ المس ويدعو ، لحماية المدرسة من التخريب    ؛ينسق مع أجهزة األمن    المدرسة

نه يتيح الفرصة للمجتمـع     أكما اتفقت على    ،  لتقديم النصح  ؛األهلية لحضور مجالس اآلباء والمعلمين    

  .المحلي للمشاركة في األنشطة المدرسية

  : أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التاليالباحثويرى         

  .ة األمن؛ لحماية مرافق المدرسة من التخريبينسق مع أجهز: فيما يتعلق بالفقرة األولى* 

  . حرص المدير على استمرار سير العملية التعليمية على أكمل وجه1-

  جعلت مديري المدارس ينسقون مع أجهزة،  افتقار كثير من المدارس للحراسات الليلية2-

 .   الشرطة؛ لحماية مدارسهم من العبث والتخريب

  مما يشجع، ديم المساعدة لجميع شرائح المجتمع دون استثناء استجابة أجهزة الشرطة؛ لتق3-

  .    مدير المدرسة على االتصال والتواصل معهم

  من خالل،  حرص أفراد المجتمع المحلي واألجهزة الشرطية على امن وسالمة المدارس4-

  تشجع مديري المدارس على، وتقديم المساعدات الالزمة لصيانتها،    جمع التبرعات

  .من خالل التنسيق مع أجهزة الشرطة لحمايتها، هتمام أكثر بسالمتها   اال

  يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات،  التنسيق مع أجهزة الشرطة5-

  .   العامة وخاصة المدارس

  

 لحضور مجـالس اآلبـاء      ؛لين في المؤسسات األهلية   ؤويدعو المس : فيما يتعلق بالفقرة الثانية   * 

  .المعلمين لتقديم النصحو

   حرص مدير المدرسة على االستفادة من ذوي الخبرة واالختصاص في تقديم النصح1-

  .       واإلرشاد وطرح الحلول المناسبة

  .من خالل الدعم المادي والمعنوي،  حرص مدير المدرسة على تحقيق األهداف المنشودة2-

  الترابط والتعاون مع المسؤولين في حرص مدير المدرسة على تعزيز وتدعيم أواصر 3-

  على غرار دعوتهم؛ لحضور مجالس اآلباء والمعلمين؛ لتشمل أيضاً،    المؤسسات األهلية

  .   المناسبات الدينية والوطنية واألنشطة المختلفة

  التي تعاني منها المدرسة،  التعرف على جوانب الضعف والقصور في بعض األمور4-

  أو جوانب القوة بهدف، وضع الحلول المناسبة؛ للتغلب عليها    بهدف المساعدة في 

  .    تدعيمها وتعزيزها

   دعوة المسئولين في المؤسسات األهلية من قبل المدير لهل مردود ايجابي على جميع5- 

  .مما يؤدي في النهاية إلى حسن سير العملية التعليمية،     أفراد المجتمع المدرسي
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  .يتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في األنشطة المدرسية: لثالثةفيما يتعلق بالفقرة ا* 

  .  مشاركة المجتمع المحلي في األنشطة المدرسية؛ يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بينهما1-

  . يساهم المجتمع المحلي في تنمية روح الوالء لدى الطلبة تجاه مدرستهم2-

  ةمن خالل األنشطة المدرسية المقام، مع المحلي قدرة مدير المدرسة على اطالع المجت3-

  .والتي من شأن المجتمع المحلي أن يساهم في تحقيقها،   على األمور المتعلقة بالمدرسة

  على اعتبار أن،  دعوة المجتمع المحلي من وجهة نظر مدير المدرسة حق وواجب4-

  .   المدرسة جزء ال يتجزأ من المجتمع المحلي

 نتيجة الفقرة المتعلقة بإتاحة مدير المدرسة الفرصة للمجتمع المحلي؛ للمشاركة في                   وقد اتفقت 

األنشطة المدرسية المختلفة إلى حد ما مع ما جاء في اإلطار النظري؛ للدراسـة وخاصـة دراسـة                  

  مجموعات المجتمع المحلي والوكـاالت بينإنشاء روابط  أكد على حيث، ) 27- 28: 2004،فرنافا(

  .  فيما يختص باألنشطة المختلفة ومن ضمنها ما يتعلق بالعنف،الخارجية

 فقد أشار إلـى     ،110-111): 1987، مصطفى(       كما واتفقت نتيجة تلك الفقرة مع وجهه نظر         

واإلدالء برأيهم فـي    ، ضرورة إشراك المجتمع المحلي في رسم سياسة المدرسة وتخطيط برامجها         

باإلضـافة إلـى حـضور النـدوات        ، تأكد من أنها تلبي حاجاتها    وال، البرامج التي تقدمها المدرسة   

  .التي تقدمها المدرسة وتقييمها وإبداء رأيهم، واالجتماعات والمعارض
  

    : في هذا المجال كانت في التي احتلت ادني المراتب الثالثةالفقرات أن ويتضح أيضاً :ثانياً

  .على التوالي% 48.66، 52.25%، %53.03 بوزن نسبي  6) ،9، 1الفقرة  (-     

  يتضح أن نسبة منخفضة من عينة الدراسة اتفقت على أن مدير المدرسة            ،وبالنظر إلى هذه الفقرات   

كما واتفقت نفس العينة على     ، يتصل بخطباء المساجد؛ ليطلعهم على العنف لدى الطلبة في المدارس         

 على قيام مدير المدرسـة بنـشر        كما واتفقت ، لتقديم النصح واإلرشاد  ، تواصل المدير مع الجامعات   

  .أحداث العنف الطالبي في وسائل اإلعالم الستخالص العبر منها

  : أنه يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التالي،الباحثويرى       

         ليطلعهم على العنـف لـدى الطلبـة فـي          ؛يتصل بخطباء المساجد  : فيما يتعلق بالفقرة األولى   * 

  .المدارس

  وبالتالي عرضها على، د الكثير من مديري المدارس أن المسؤولية تقع على عاتقهم اعتقا1-

  .يعتبر انتقاص من دور وشخصية المدير،    أشخاص آخرين

  وبالتالي تضعف الصلة بينهم،  أغلب مديري المدارس يعملون في غير مناطق سكناهم2-

  .   وبين خطباء مساجد المنطقة التي تتبع لها مدارسهم
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  .قد ال تتالءم مع واقع الحياة المدرسية، قدم بعض خطباء المساجد حلوالً مثالية ي3-

أن يـزج فـي            ،  تخوف مدير المدرسة من اطالع خطباء المساجد على العنف لدى الطلبـة            4-

ومن هذا المنطلق يحرص على عدم اطالع اآلخرين من خارج          ، متاهات سياسية أو حزبية   

  .االمدرسة عما يدور بداخله

   

  . لتقديم النصح واإلرشاد؛يتواصل مع الجامعات: فيما يتعلق بالفقرة الثانية* 

   الجامعات تجعل مدير المدرسة غير متفرغ؛ للتواصل معكثرة األعمال اإلدارية واإلشرافية  1-

  .     لتقديم النصح واإلرشاد

  ل مع الجامعات  االعتقاد الخاطئ لدى الكثير من مديري المدارس بعدم جدوى التواص2-

  .    واعتباره هدر للوقت

  ،مقارنة بالدرجة العلمية لمنسوبي الجامعات،  عدم تكافؤ الدرجة العلمية لمديري المدارس3-

  .    تجعلهم يحجمون عن التواصل مع الجامعات خشية إحراجهم

  بصفتها تقدم،   قلة الوعي الكامل لدى بعض مديري المدارس بضرورة التواصل الجامعي4-

  وأيام عمل يشارك فيها نخبة من ذوي الكفاءات،     أبحاث تطبيقية وندوات ومحاضرات

  .    على مستويات مختلفة

  روغي،   يرى مدير المدرسة أن النصائح واإلرشادات التي تقترحها الجامعات مثالية5-

  .    واقعية ال تتالءم وظروف مدرسته

   تجعله،معات من قبل وزارة التربية والتعليممركزية التواصل بين مدير المدرسة والجا  6-

  .تقد ما يتمخض عنها من قراراتني    

  

ينشر المدير أحداث العنف الطالبي في وسائل اإلعـالم السـتخالص           : فيما يتعلق بالفقرة الثالثة   * 

  . العبر منها

   أحداث العنف عبرر  تخوف مدير المدرسة من العواقب االجتماعية المترتبة على نش1-

  .    وسائل اإلعالم

  .  يرى أن وزارة التربية والتعليم أو المديرية التي يتبع لها تتخلى عنه عند تفاقم األزمة2-

  .  تضخيم المشاكل الطالبية من قبل وسائل اإلعالم3-

  .  خوف المدير على سمعته وسمعة مدرسته4-

  .في التعامل معهاتتطلب من مدير المدرسة السرية التامة ،   حساسية بعض المشكالت5-

    خشية مدير المدرسة عدم موافقة وزارة التربية والتعليم على السماح له بنشر أحداث6-
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  وإن وافقت ال يتم ذلك إال وفق معـايير خاصـة قـد            ،     العنف عبر وسائل اإلعالم المختلفة    

  .تتعارض مع ما يراه مدير المدرسة

شر المدير أحداث العنف الطالبـي فـي وسـائل اإلعـالم                  وقد اتفقت نتيجة الفقرة المتعلقة بن     

والتي بينت قـصور    ، )2000، السمري(إلى حد ما مع ما توصلت إليه دراسة         ، واستخالص العبر منها  

لعرض األفالم والمسلسالت التي تدفع إلى العنف حيث بلغـت          ، دور وسائل اإلعالم في توجيه الشباب     

حيث يـرى   ، 27-28): 2004، فرنافا(لك الفقرة مع ما ذكره      كما واختلفت نتيجة ت   ، )40%(نسبة ذلك   

في الصحافة وخاصة الصحافة المحلية دور كبير في تدعيم المدرسة في المساعدة على نشر سمعة طيبة                

  .لها كأحد األماكن اآلمنة

  :فرضيات الدراسة تحليل* 

 : الفرض األول:أوالً

  )21(جدول رقم 

 المعلمين لدور مديريهم تجاه العنف لدى طلبة الثانوية  لقياس الفروق في تقديراتtاختبار 

  تبعا لمتغير الجنسبمحافظات غزة 

 العدد الجنس  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
مستوى tقيمة   المعياري

  الداللة

دور المدير تجاه مظاهر العنف   0.65753  3.4945 132  ذآر
  الطالبي

  0.60912  3.3638 153  أنثى
1.740 0.083  

دور المدير في تعزيز السلوك   0.73370  3.4891 132  ذآر
االيجابي من خالل توثيق العالقة بين 
  0.65167  3.4467 153  أنثى المدرسة واألسرة

0.516 0.606  

دور المدير في حث وتوجيه   0.84018  3.4515 132  ذآر
المعلمين للحد من ظاهرة العنف 

  0.64904  3.3349 153  أنثى  الطالبي
1.320 0.188  

دور المدير في تفعيل العالقة بين   0.89302  2.9521 131  ذآر
المدرسة ومؤسسات المجتمع 
  0.82600  2.8074 153  أنثى  المحلي للحد من ظاهرة العنف

1.418 0.157  

  0.69784  3.3752 132  ذآر
  جميع المجاالت

  0.54218  3.2617 153  أنثى
1.543 0.124  

  ).1.97( تساوي "0.05"ومستوى معنوية ) 284(ند درجة حرية  الجدولية عtقيمة 
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  نتائج التحقق من الفرض األول* 

  : وقد نص الفرض األول على أنه

بين متوسطات تقـديرات   )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     "

العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غـزة تعـزى         هرة  الحد من ظا   تجاه   ؛المعلمين لدور مديريهم  

  .")ذكر، أنثى( للجنس

 للفروق بين متوسط عينتين مستقلتين والنتائج مبينة فـي          tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

 (تساوي الجدولية والتي t المحسوبة  لكل مجال اقل من قيمة tوالذي يبين أن قيمة ) 21(جدول رقم 

، ممـا   ""0.05، كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مجال اكبر مـن            "0.05"مستوى داللة   عند  1.97)

ر تجـاه مظـاهر     دور المدي "يعزى للجنس في كل من      يعني عدم وجود فروق في آراء المستجيبين        

لعالقة بـين المدرسـة   دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق ا       "و  " العنف الطالبي 

دور المدير  "و  " لحد من ظاهرة العنف الطالبي     ل ؛دور المدير في حث وتوجيه المعلمين     "و  " واألسرة

  ".في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف

قـل مـن   أوهي  ،)(1.543 المحسوبة لجميع المجاالت تساوي tوبصفة عامة يتبين أن قيمة        

تساوي ، كما أن قيمة مستوى الداللة   "0.05" عند مستوى داللة     )1.97( تساوي    الجدولية والتي  tقيمة  

مما يعني قبول الفرضية العدمية أي ال توجـد فـروق ذات داللـة              ، ""0.05وهي أكبر من    ) (0.124

 الحد من   بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور مديريهم تجاه      ) α≥0.05( إحصائية عند مستوى داللة     

  ).ذكر، أنثى(ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة تعزى للجنس 

  :ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي 

  في الحد من ظاهرة،  أن غالبية معلمي المدارس الثانوية يجمعون على رغبة مديريهم-1

  .    العنف لدي طلبتهم

  والمتابعة من قبل وزارة التربية جميع المدارس الثانوية تتعرض لنفس القرارات -2

  .    والتعليم بمحافظات غزة

   الدورات وورش العمل التي تعقد لمديري المدارس الثانوية في جميع محافظات غزة،-3
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  جميعها متشابهة في المضمون، وتعقد،     والمتعلقة بالمشكالت الطالبية على وجه التحديد

  .    في آن واحد

  ية في محافظات غزة تخضع لنفس الظروف البيئية، وخصائصه جميع المدارس الثانو-4

  .    المجتمعية واحدة

  يحتم عليهم القيام،  تعاليم الدين اإلسالمي والوازع الديني لدى مديري المدارس الثانوية-5

  .    بدورهم تجاه الحد من ظاهرة العنف الطالبي

  ومؤسسات، وأولياء األمور من جهة،  العالقة الجيدة التي تربط مديري المدارس الثانوية-6

  .    المجتمع المحلي من جهة أخرى تفرض عليه االهتمام بقضايا الطلبة

  وبين أقرانهم من،  رغبة مديري المدارس الثانوية في تعزيز مكانتهم لدى السلطات العليا-7

  من خالل قدرتهم على ضبط مدارسهم وجعلها،     خالل رسم شخصياتهم وتحديد مالمحها

  .    أنموذج يحتذى به

  أعادت، التي شهدتها محافظات غزة مؤخراً،  حالة االستقرار واالستتباب األمني النسبي-8

  .    للمدير هيبته في فرض النظام والقانون داخل المدرسة

وتتفق نتيجة هذا الفرض إلى حد ما مع نتائج بعض الدراسات السابقة والتي توضـح عـدم                         

 ودراسـة ، )2003، الـشهري ( دراسـة    داللة إحصائية لمتغير الجنس ومنهـا،     وجود فروق ذات    

محيـسن،  (في حين أن هذه النتيجة تختلف إلى حد ما أيضا مع نتيجة دراسـة               ، )1999، القحاص(

1999.(  
  

  : الفرض الثاني:ثانياً

  :نتائج التحقق من الفرض الثاني

  )22(جدول رقم 

فرد عينة الدراسة أ لقياس الفروق في آراء ؛(One Way ANOVA )تحليل التباين األحادي 

 ، لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة، الحد من ظاهرة العنفدور مديري المدارس تجاه(حول  

  الخدمة تعزى لمتغير سنوات ) من وجهة نظر المعلمين تفعيلهوسبل

توى مسF "قيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعاتمصدر التباينالمجال
 الداللة

  0.047  2  0.094بين المجموعات
.دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي  0.405 114.148282داخل المجموعات

   114.242284 المجموع

0.116  
 

0.891  
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بين 
0.105 2 0.209المجموعات

داخل 
134.9872820.479المجموعات

دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل
.توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة

  135.196284 المجموع

0.218  
  

0.804  
  

بين 
0.236 2 0.472المجموعات

داخل 
156.9962820.557المجموعات

دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من
.ظاهرة العنف الطالبي

  157.469284 المجموع

0.424  
  

0.655  
  

بين 
0.029 2 0,058المجموعات

داخل 
208.8012820.743المجموعات

مدير في تفعيل العالقة بين المدرسة دور ال
.ومؤسسات المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف

  208.859284 المجموع

0.039  
  

0.962  
  

بين 
0.052 2 0.104المجموعات

داخل 
109.2862820.388المجموعات  جميع المجاالت

  109.390284 المجموع

0.134  0.874 

  ).3.03( تساوي "0.05"و مستوى داللة ) 284، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  

  )23(جدول رقم 

  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة

  المتوسط الحسابي

 5اقل من   المجال
  سنوات

6-10 
  سنوات

 10أكثر من 
  سنوات

  3.4409  3.3993  3.4312  .دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي

دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من خالل توثيق 
  3.4839  3.4281  3.4877 .العالقة بين المدرسة واألسرة

دور المدير في حث وتوجيه المعلمين للحد من ظاهرة 
  3.4369  3.3742  3.3391 .العنف الطالبي

 المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات دور
  2.8903  2.8706  2.8554 .المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف

 3.3368  3.2924  3.3089  جميع المجاالت
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   :د نص الفرض الثاني على أنهقو
وسـطات تقـديرات     بـين مت  )  α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       تال  "

  . "المعلمين لدور مديريهم تجاه العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لسنوات الخدمة

للفروق بـين متوسـطات ثـالث       ، الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي        و

، الـذي يوضـح     )23( وجدول رقـم     ) 22(والنتائج مبينة في جدول رقم      عينات مستقلة أو أكثر،     

) 22(فمن خالل جدول رقم     ، الخدمةالمتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات         

عنـد   (3.03)والتي تساوي   الجدولية F من قيمة اقل المحسوبة لكل مجال  Fوالذي يبين أن قيمة

جال أكبر مـن    كما أن قيمة مستوى الداللة لكل م       ،0.05""ومستوى داللة   ) 284،  2(درجتي حرية   

دور "في كل مـن      الخدمة  يعزى لسنوات  عدم وجود فروق في آراء المستجيبين        مما يعني  ،""0.05

من خالل توثيـق  ،   السلوك االيجابيدور المدير في تعزيز "و  ، "ر تجاه مظاهر العنف الطالبي    المدي

من ظـاهرة العنـف      للحد   ؛دور المدير في حث وتوجيه المعلمين     "و  " لعالقة بين المدرسة واألسرة   ا

تمع المحلي؛ للحد من ظاهرة     دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المج        "و  " الطالبي

  ."العنف

 من قيمة أقل وهي0.134) (المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي   Fكما يتبين أن قيمة      

F كمـا   "0.05"ومستوى داللـة    ) 284،  2(عند درجتي حرية    ، 3.03)( والتي تساوي    ، الجدولية

ممـا يعنـي قبـول      ؛  ""0.05وهي  أكبر من     ) 0.874(بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت       

 بـين ) α≥0.05 (وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة         تال   أي   ؛الفرضية العدمية 

 العنـف لـدى طلبـة الثانويـة         من ظـاهرة   الحد   متوسطات تقديرات المعلمين لدور مديريهم تجاه     

  . تعزى لسنوات الخدمة،بمحافظات غزة

  : ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي

   رغبة مدير المدرسة في اطالع المعلمين على اإلجراءات التي يتبعها في عالج-1
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  .المشكالت الطالبية؛ وذلك الستفادة المعلمين منها       

   وكل ما يحدث بداخلة من السهولة أن يطلع عليه،ودالمجتمع المدرسي محد حجم -2

  . أعضاء الهيئة التدريسية  

   والعمل، جعلهم يهتمون بقضايا العنف الطالبي، الوازع الديني لدى مديري المدارس-3

    وبما يخدم، على إيجاد الحلول المناسبة بما يتفق مع أنظمة وقوانين المدرسة المعمول بها  

  .المصلحة العامة   

  . الوضع السياسي الجديد أعاد للمدير هيبته في فرض النظام واحترام القوانين المدرسية-4

   على اتخاذ اإلجراءات، حث أولياء األمور وعناصر المجتمع المحلي مدير المدرسة-5

        . الالزمة لفرض النظام وإعادة الهدوء إلى المدرسة  

      فيما يتعلق بمشاكل الطلبة بحكم ،ة الكاملة حرص مديري المدارس على تحمل المسئولي -6

  . ورغبة منه في تخفيف العبء عن أعضاء الهيئة التدريسية،مكانته في المدرسة    

   ويخضعون للمتابعة دون، جميع مديري المدارس الثانوية يتلقون التعليمات والتوجيهات-7

  . الخاصة لتحقيق األهداف المطلوبة بطرقهم؛ استثناء تجعلهم يسعون  

يؤكد على عدم وجود دراسة مطابقـة       ،  لنتائج الدراسات السابقة   الباحث       من خالل استعراض    

  . للدراسة الحالية
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  : الفرض الثالث:ثالثاً

  :الثالثنتائج التحقق من الفرض * 

  )24(جدول رقم 

لدراسـة   لقياس الفروق في آراء افرد عينـة ا One Way ANOVA) تحليل التباين األحادي 

 مديري المدارس تجاه العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة وسبل الحد منـه مـن          دور(حول  

  .المديرية التي تتبع لها المدرسةحسب متغير  )نوجهة نظر المعلمي
  

مجموع مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
F""

مستوى 
 الداللة

بين 
  2.212  4  8.847المجموعات

داخل 
.اهر العنف الطالبيدور المدير تجاه مظ  0.376  280 105.395المجموعات

    284 114.242 المجموع

5.876
  

0.000  
  

بين 
  2.900  4  11.599المجموعات

داخل 
  0.441  280 123.596جموعاتالم

دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من
.خالل توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة

    284 135.196 المجموع

6.569
  

0.000  
  

بين 
  0.815  4  3.259المجموعات

داخل 
  0.551  280 154.209المجموعات

 للحد من ؛دور المدير في حث وتوجيه المعلمين
.ظاهرة العنف الطالبي

    284 157.469 المجموع

1.479
  

0.209  
  

بين 
  3.147  4  12.589المجموعات

داخل 
  0.703  280 196.271المجموعات

درسة دور المدير في تفعيل العالقة بين الم
 للحد من ظاهرة ؛ومؤسسات المجتمع المحلي

.العنف
    284 208.859 المجموع

4.474
  

0.002  
  

بين 
  1.695  4  6.780المجموعات

داخل 
 جميع المجاالت  0.366  280 102.609المجموعات

    284 109.390 المجموع

4.6260.001  

  .2.40)( تساوي "0.05 "و مستوى داللة ) 284 ، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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  )25(جدول رقم 

  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير المديرية التي تتبع لها المدرسة

  المتوسط الحسابي
  المجال

شمال 
  الوسطى  غزة  غزة

خانيون
  رفح  س

  3.3788 3.5747 3.7400 3.2284 3.5213  .ر تجاه مظاهر العنف الطالبيدور المدي

دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي من 
  3.2276 3.4450 3.9299 3.3629 3.6596 .خالل توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة

 للحد ؛دور المدير في حث وتوجيه المعلمين
  3.3201 3.4530 3.6019 3.2846 3.4739 .من ظاهرة العنف الطالبي

دور المدير في تفعيل العالقة بين المدرسة 
 للحد من ؛ومؤسسات المجتمع المحلي

 .ظاهرة العنف
2.9304 2.9473 3.2695 2.8106 2.4634  

  جميع المجاالت
3.4276 3.2118 3.6682 3.3602 3.1401  

  
  )26(جدول رقم 

شمال غزة، غزة، ( التي تتبع لها المدرسةالمديريةاختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات لمتغير  
  )الوسطى، خانيونس، رفح

الفرق بين   المجال
 المتوسطات

خانيونس  الوسطى  غزة  شمال غزة

        0.2929-  غزة
      *0.5116  0.2188  الوسطى
    0.1654-  *0.3463  0.0534  خانيونس

دور المدير تجـاه مظـاهر العنـف        
  .الطالبي

-0.1959  0.3613-  0.1504  0.1425-  رفح
        0.2967-  غزة

      *0.5670  0.27030  الوسطى
    *-0.4849  0.0821  0.2146-  خانيونس

دور المــدير فــي تعزيــز الــسلوك 
االيجابي من خالل توثيق العالقة بين      

  .المدرسة واألسرة
0.2174-  *0.7023-  0.1353-  0.4320-  رفح
        0.0170  غزة

      0.3221  0.3391  الوسطى
    0.4589-  0.1367-  0.1198-  خانيونس

دور المدير في تفعيل العالقـة بـين        
ــسات ال ــة ومؤس ــع المدرس مجتم

  . للحد من ظاهرة العنف؛المحلي
0.3472-  *0.8061-  *-0.4839  0.4669-  رفح
        0.2157-  غزة

      *0.4564  0.2406  الوسطى
    0.3080-  0.1483  0.0674-  خانيونس

  جميع المجاالت

-0.2201  0.5282-  0.0718-  0.2875-  رفح
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  تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الفئات* 
  

  :وقد نص الفرض الثالث على أنه

بين متوسطات تقديرات   ) α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         دال توج "      

للمديرية التي تتبـع    ثانوية بمحافظات غزة تعزى      تجاه العنف لدى طلبة ال     ،المعلمين لدور مديريهم  

  ".لها المدرسة

 تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين متوسـطات            ،الختبار هذه الفرضية  و       

ثالث عينات مستقلة أو أكثر، والمتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير المديرية التي              

 علـى النحـو     ،)25(وجدول رقـم    )  24(النتائج مبينة في كل من جدول رقم         و ،تتبع لها المدرسة  

  :التالي

 المحسوبة تـساوي    F يتبين أن قيمة     ، تجاه مظاهر العنف الطالبي    ،بالنسبة لمجال دور المدير         

، كما بلغت قيمة مـستوى الداللـة      2.40)( الجدولية والتي تساوي     Fكبر من قيمة    أ، وهي   )5.876(

، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور المدير تجـاه             "0.05"قل من   أهي   و ،"0.000"

لمقارنـة   ويبـين اختبـار شـفيه     ،  يعزى للمديرية التي تتبع لها المدرسـة       ؛مظاهر العنف الطالبي  

أن ، )26( كما هو موضح فـي جـدول رقـم           ،المتوسطات لمتغير المديرية التي تتبع لها المدرسة      

كذلك توجد فـروق بـين      ، ة الوسطى ومديرية غزة كانت لصالح مديرية الوسطى       الفروق بين مديري  

  . حيث كانت الفروق لصالح مديرية خانيونس،مديرية خانيونس ومديرية غزة

  من خالل توثيق العالقة بين المدرسـة       ،بالنسبة لمجال دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي             

كبر من قيمـة  أ، وهي )6.569( المحسوبة تساوي Fأن قيمة 24) ( يتبين من خالل جدول ؛واألسرة

F     ؛"0.05"قل من   أ وهي   "0.000"، كما بلغت قيمة مستوى الداللة       2.40)( الجدولية والتي تساوي 

  إحصائية في دور المدير في تعزيز السلوك مما يعني وجود فروق ذات داللة 
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 يعزى لمتغير المديرية التـي تتبـع لهـا           واألسرة ؛بين المدرسة  العالقة  من خالل توثيق   ،االيجابي

، أن الفروق بين مديرية الوسطى ومديرية غـزة       ) 26( ويبين اختبار شفيه في جدول رقم        ،المدرسة

كذلك توجد فروق بين مديرية خانيونس ومديرية الوسـطى لـصالح           ، كانت لصالح مديرية الوسطى   

  .مديرية الوسطى

، يتبـين    من ظاهرة العنف الطالبي    ؛وجيه المعلمين للحد  دور المدير في حث وت    بالنسبة لمجال         

، كمـا   )(2.40 الجدولية والتي تساوي     Fقل من قيمة    أ، وهي   1.479)( المحسوبة تساوي    Fأن قيمة   

 مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة        ؛"0.05"كبر من   أ وهي   ،)0.209(بلغت قيمة مستوى الداللة     

  . للحد من ظاهرة العنف الطالبي؛ المعلمين في حث وتوجيه،المديردور إحصائية في 

 تفعيل العالقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي؛للحـد         بالنسبة لمجال دور المدير في           

كبـر مـن    أ، وهي   )4.474(تساوي  ) 24( المحسوبة في جدول     F يتبين أن قيمة     من ظاهرة العنف؛  

قـل مـن    أ وهـي    0.000""يمة مستوى الداللة    ، كما بلغت ق   2.40)( الجدولية والتي تساوي     Fقيمة  

 في تعزيز السلوك االيجابي مـن       ،لدور المدير ، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية         ""0.05

ويبـين اختبـار    ،  يعزى للمديرية التي تتبع لها المدرسة      ،واألسرة خالل توثيق العالقة بين المدرسة    

كـان لـصالح مديريـة      ، الوسطى ومديرية رفح  أن الفروق بين مديرية     ) 26(شفيه في جدول رقم     

  . كذلك توجد فروق بين مديرية رفح ومديرية غزة لصالح مديرية غزة، الوسطى

 وهـي  ،)4.626(  المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تـساوي      Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة           

ومـستوى داللـة    ) 284،  2( عند درجتي حريـة      )2.40( والتي تساوي    ، الجدولية Fقل من قيمة    أ

   مما يعني قبول؛""0.05قل من أ وهي ،(0.001) كما بلغت قيمة مستوى الداللة ،""0.05
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بـين  ) α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة           د الفرضية العدمية أي ال توج    

وية بمحافظات غزة تعـزى      تجاه العنف لدى طلبة الثان     ،متوسطات تقديرات المعلمين لدور مديريهم    

   .للمديرية التي تتبع لها المدرسة

  :ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي* 

وخصائـصه  ، جميع المدارس الثانوية بمحافظات غزة تخـضع لـنفس الظـروف البيئيـة     -1

  .المجتمعية واحدة

  .جميع المديريات بمحافظات غزة تخضع لسلطة وزارة التربية والتعليم -2 

  .ات التي تصدرها مديريات التربية والتعليم واحدة وتطبق في آن واحد القرار-3

   إلتاحة الفرصة لمديري؛ السياسة الجديدة منحت المديريات الصالحيات الواسعة-4

  .المدارس للحد من ظاهرة العنف الطالبي        

  لى تفعيلساعد ع، وخاصة العائالت الكبيرة، الدور االيجابي لوجهاء ومخاتير العائالت -5

  . في الحد من ظاهرة العنف الطالبي المدارس،     دور مديري المدارس

، فرج( مثل دراسة ،إلى حد ما مع نتائج بعض الدراسات السابقة        وتتفق نتيجة هذه الفرضية 

القضاء على   المديرين فيعلى رغبة جميع حيث أجمعتا ،)1999، القحاص( ودراسة ،)2004

  . وح األحداثن للحد من ج،وتفعيل دور األنشطة، دى الشبابالسلوك المنحرف ل

  

بـسبل  " المتعلـق    التساؤل المفتوح والمتمثل في   ،  القسم الثالث من االستبانة     عن ةنتائج اإلجاب * 

  ".في الحد من ظاهرة العنف الطالبي، تفعيل دور مديري المدارس الثانوية

فقـد تـم    ،  الدراسة من معلمي المدارس الثانوية     وألخذ آراء عينة  ،       ولإلجابة عن هذا التساؤل   

  : طرح السؤال التالي

  .ما سبل تفعيل دور مديري المدارس الثانوية في الحد من ظاهرة العنف الطالبي؟

وسنورد فيما يلي أهم السبل المقترحة التي اقترحها أفراد عينة الدراسة فـي إجـابتهم علـى                       

  :والمتمثلة في،التساؤل المفتوح

  : تجاه مظاهر العنف الطالبي، السبل المقترحة لتفعيل دور المدير:الًأو

  .وإقامة دورات خاصة بالحد من ظاهرة العنف الطالبي، وضع برامج إرشادية تربوية وقائية  1-

  . استعمال الوسائل السمعية والبصرية في توعية سلوك الطلبة 2-

   ووزارة نسيق بين وزارة التعليم ورجال الدينمن خالل الت، تقوية الوازع الديني لدى الطلبة  3-

  .األوقاف؛ لتوعية وتثقيف الطلبة   
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  وكيفية الحد منه، والتقارير حول موضوع العنف الطالبي، حث الطلبة على إعداد البحوث  4-

    وعرضها من خالل اإلذاعة المدرسية أو مجلة المدرسة أو من خالل المشاركة في المعارض 

  .   المدرسية

  .الذين يبدون تحسن سلوكهم،  منح حوافز مادية ومعنوية للطلبة 5-

  . توعية الطلبة من نتائج العنف وعواقبه من خالل اإلذاعة المدرسية واإلعالنات الداخلية 6-

  . تشجيع الطلبة على االلتزام بالصالة والمحافظة عليها في جماعة داخل وخارج المدرسة 7-

  . التي تساهم في تفريغ طاقات الطلبة توفير اإلمكانات المادية 8-

  . التخفيف من حدة االزدحام الطالبي في الفصول الدراسية 9-

   متابعة الطلبة ذوي السلوك العنيف بشكل فردي والتعرف على مشاكلهم الخاصة 10-

  .    والمساهمة في حلها

  المجال استغالل جميع مرافق المدرسة بشكل فعال؛ لتلبية احتياجات الطلبة في 11-

  ). الفني– العلمي -الرياضي    (

  وخاصة الذين يسببون العنف والعمل على، محاولة اكتشاف مواهب الطلبة وطاقاتهم  12-

  .     إشباعها في المدرسة أو خارجها

  . تفعيل دور المرشد الطالبي؛ لمتابعة مشاكل الطلبة باستمرار13-
   

 مـن خـالل توثيـق       ،ي تعزيز السلوك االيجابي للطلبة     السبل المقترحة لتفعيل دور المدير ف      :ثانياً

  :العالقة بين المدرسة واألسرة

   من خالل استضافة عناصر مؤثرة في،قاءات مختلفة ألولياء األمورل ندوات وعقد  1-

  .همئ لتوعية أولياء األمور في كيفية التعامل مع أبنا؛ المجتمع المحلي   

  .م؛ لمساعدة المدرسة في تحقيق رسالتهاإشراك أولياء األمور في أخذ دوره  2-

   لمناقشة مقترحاتهم بشأن القضايا؛ دعوة جميع أولياء األمور مع بداية كل فصل دراسي 3-

  .  أبنائهم على معالجة مشاكلم التي تعرضها عليهم اإلدارة المدرسية أو حثه   

  ي وسلوكه أو تسربه تكثيف االتصال المباشر بأسرة الطالب وإبالغها عن تحصيله العلم 4-

   مع األخذ بعين، وذلك عبر تكوين جهاز متابعة من المشرفين واإلداريين واالجتماعيين   

  . ليتناسب مع العدد الكبير للطلبة؛ة عددهمد االعتبار ضرورة زيا   

  .  مراعاة كبار السن من المعلمين عند توزيع جدول الحصص 5-

  .لتخفيف العبء الملقى عليهمة كبار السن؛  تقليص عدد نصاب حصص المعلمين وخاص 5-

   عبر توجيهات، حث أولياء األمور على التفاعل اإليجابي مع األجواء التربوية و التعليمية 6-

  . مطبوعة توجه إليهم من خالل أبنائهم في المدرسة   
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   عن كثب على الواقعلالطالع،  تخصيص وقت محدد لزيارة أولياء األمور للمدرسة7-  

  .ألبنائهم التحصيلي و السلوكي     

  .حض وسائل اإلعالم المختلفة على إثارة موضوع التواصل بين البيت والمدرسة   8-

  .ينعكس ذلك على سلوك أبنائهم،  تقديم المساعدات لألسر المحتاجة  9-

   تكليف بعض المعلمين؛ للتواصل مع أولياء األمور خارج المدرسة؛ للمساعدة في حل 10-

  .مشكالت أبناءهم      

  . حث اآلباء على إتباع أساليب الثواب والعقاب مع أبنائهم دون تمييز 11-

  بما يتوافق واحتياجاتهم دون،  مناشدة أولياء األمور بتقنين المصروف اليومي ألبنائهم 12-

  .      تقتير أو إسراف

  .حث اآلباء على عدم إشراك األبناء في مشاكلهم الداخلية 13- 

  : لتفعيل دور المعلمين في الحد من ظاهرة العنف؛ السبل المقترحة:ثالثاً

  ،بأن الطلبة أمانة في أعناقهم سيسألون عنها أمام اهللا يوم القيامة،  تذكير المعلمين باستمرار1-

  .   وحثهم على القيام بواجبهم نحوهم طلبتهم وجه

  واللجوء إليه في الحاالت، م حث المعلمين على تولي معالجة كافة مشكالت الطلبة بأنفسه2-

  .   الشديدة والمستعصية

   مساندة المعلمين فيما يتخذونه من إجراءات؛ لحل المشكالت الطالبية بما يتالءم مع أنظمة3-

  .وفي حدود ما تقتضيه المصلحة العامة،    وقوانين المدرسة

  .الطلبة فترة طويلةوتحسين سلوكهم بإتاحة الفرصة للمعلمين مالحظة ،  توجيه نمو الطلبة4-

  يصادفونها وعدم إخفاءهم للمشكالت السلوكية الهامة التي، تشجيع المعلمين على المصارحة 5-

  . أثناء تعاملهم مع الطلبة   

  . السلوك العنيف؛ ليسهل متابعة أمورهمخاصة للطلبة ذوي تشجيع المعلمين على عمل سجالت 6-

  لجدد؛ لمتابعة آخر التطورات بخصوص مشاكل عقد دورات مستمرة للمعلمين القدامى وا7-

  .وكيفية االستفادة منها في عالج تلك الظاهرة،     الطلبة

  . تكريم المعلمين الذين يّعدلون من سلوك الطلبة ذوي النزعة العنيفة8-

  واتخاذ اإلجراءات القانونية،  لفت نظر المعلمين عند تجاوز الحدود في معاملتهم للطلبة9-

  .د مخالفة التعليمات    ضدهم عن

  سواء على نطاق المدرسة أو خارجها؛ لتبادل،  تشجيع المعلمين على التواصل فيما بينهم10-

  .وخاصة فيما يتعلق بمشكالت العنف الطالبية،      الخبرات

   تفعيل دور العمل لجان النظام واالنضباط من المعلمين ذوي الخبرة والدراية في الجانب11-

  .السلوكي     التربوي و



 
 
 

  
  

150  

   

 للحد من العنف ؛ السبل المقترحة لتفعيل العالقة بين المدير ومؤسسات المجتمع المحلي:رابعاً

  .الطالبي

  ومع قادة هذا المجتمع،  العمل على إقامة عالقات حسنة مع المنظمات األهلية والحكومية1-

  .    الذين لهم تأثير كبير في األمور التربوية والسلوكية

  لدورات التدريب على المرور والنظام المروري، لمدرسة في نشاطات الحياة العامةمساهمة ا 2-

  لتفرغ طاقات الطلبة وخاصة ذوي السلوك، والتوعية الصحية وحمالت الدفاع المدني والكشافة   

  .العنيف   

   ومبادئتبادل الخبرات مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ للحد من ظاهرة التسيب المخالفة لقيم  3-

  .حتى ال تنتقل عدواها للمجتمع المدرسي،    المجتمع

   التعاون مع الجهات المختصة؛ لتكثيف الحراسات الليلية حول المؤسسات التربوية ومن4-

  .    ضمنها المدارس بكافة مراحلها

   التعاون مع أئمة وخطباء المساجد والدعاة؛ لتناول قضايا ومشكالت الطلبة من خالل خطب5-

  . الندوات وحلقات العلم   الجمع و

   حث وسائل اإلعالم المختلفة على استضافة الطلبة وأسرهم؛ للتعرف على مشاكلهم والعمل6-

  .من خالل األخذ بآراء ذوي الخبرة واالختصاص،    على إيجاد الحلول المناسبة

  قاتهم التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ الستقطاب الطلبة لتنمية مواهبهم واستثمار طا7-

  .   خاصة في اإلجازات

  . حث الجهات المختصة على زيادة عدد المكتبات العامة؛ الستغالل أوقات فراغ الطلبة8-

   تفعيل العالقة مع المدارس األخرى؛ لتشمل الزيارات التبادلية والتعاون الثقافي والرياضي9-

  .   والمسابقات الثقافية

  على االهتمام بظاهرة العنف الطالبي،  األخرى حث الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي10-

  والمحاضراتمن خالل إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات ،     وجعلها على سلم أولوياتهم

      من خالل استعراض السبل المقترحة؛ لتفعيل دور المدير في الحد من ظاهرة العنف الطالبي 

يرى الباحث ضرورة تعميق العالقة بين مدير ، لذكركما ورد ذكرها في المجاالت األربعة سابقة ا

 بمن خالل اختيار األسالي، المدرسة وكل من المعلمين وأولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي

فعلى الصعيد الداخلي للمجتمع ،  التي تساهم في تسهيل أعمال المدرسة وتحقيق أهدافها، المناسبة

 المشكالت الطالبية إال بتضافر الجهود بين كل من مدير ال يتحقق النظام والتحد من، المدرسي

المدرسة والمعلمين والطلبة وأولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي بناء على قناعات داخلية 

  .دون أن تفرض عليهم
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كون المدرسة هي المحضن الثاني بعد      ،        كما البد من االنفتاح على المجتمع المحيط بالمدرسة       

، فهي بدون البيت ال يمكن أن تحقق أهدافها كاملـة         ، في تنشئة وتوعية وتهذيب سلوك الطلبة     ، البيت

كما يجب تعديل المفهوم الخاطئ لدى      ، والبيت بدون المدرسة ال يستطيع تربية أبنائه التربية السليمة        

مـن أن   فرسالة المدرسة أسمى    ، الكثير من أفراد المجتمع المحلي حول طبيعة العالقة مع المدرسة         

مـصداقاً  ، وال يتحقق ذلك إال بالتعاون المـشترك      ،  األمة بعلمها  ةتبنى على أساس تبادل المنفعة فعز     

א﴿:لقوله تعالى  מ א מ א א א
  .)105: التوبة(﴾ממא
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  توصيات الدراسة
م الباحث عدداً من التوصيات التي يقد، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة      

  :  كما يلي، يأمل أن تفيد المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة

  من خالل فتح قنوات، ينية واألخالقية في نفوس الطلبةغرس وتدعيم القيم والمبادئ الد*  •

 الطالعهم على مستجدات األحداث     ؛ اتصال فعالة مع خطباء المساجد ورجال الدين والدعاة         •

 .المتعلقة بالعنف الطالبي داخل المدارس

   مديريوخاصة، ري المدارس لمدي، وورش العمل، الدورات التدريبيةتخصيص جزء من* 

   . على كيفية الحد من انتشار ظاهرة العنف الطالبيللتركيز، انوية المدارس الث 

   الخطط ووضع نظر العاملين والمهتمين عند صياغةواألخذ بوجهات تعزيز مبدأ المشاركة*  •

بصورة مستمرة وليس بشكل موسـمي أو       ، البرامج االرشاديه؛ للحد من ظاهرة العنف الطالبي       •

 . واالجتماعات الدورية التي يتم عقدهامن خالل اللقاءات، عند وجود أزمة ما

   كونه العنصر الفعال في عملية تنشئة،ضرورة االهتمام بإعداد المعلم اإلعداد المناسب*  •

 وذلك من خالل اللقاءات واالجتماعات الدوريـة        ، على تفهمهم وتقبلهم   اًيكون قادر ل ، الطلبة •

من خالل خلـق المنـاخ      ،  المناسبة والتي تتيح للمعلمين تبادل مشكالت الطلبة وتقديم الحلول       

  . المشجع لإلدالء بآرائهم وأفكارهم

   للحد من ظاهرة العنف الطالبي سواء كانت في صورة؛تنظيم برامج تربوية وإرشادية*  •

 بغيـة تـوجيههم إلـى       ، محاضرات وندوات أو نشرات دورية توزع على أولياء األمور             •

 . جيداًاًعداد وإعداده إ،أفضل األساليب في تربية النشء

 للمحافظـة   ؛ زيادة صالحيات مديري المدارس ومنحهم مزيد من الثقة واألمان          العمل على  * •

وخاصة فيما يتعلق بنشر أحداث العنف وخاصة األحداث        ، على نجاح العملية التعليمية التعلمية    

ـ      ؛عبر وسائل اإلعالم المختلفة   ، الخارجة عن سيطرة إدارة المدرسة     ان  لتكون رادعاً لمـن ك

  . في افتعالها وعبرة لمن تسول له نفسه افتعال هذه المشاكلاًسبب

  . حول مخاطر العنف،من قبل مدير المدرسة،  إجراء مسابقات لبحوث ثقافيةضرورة*  •

مما ،  لمتابعة مشاكل الطلبة عبر صندوق الشكاوى      ؛تخصيص جزء من وقت مدير المدرسة     *  •

  .أريحيةيتيح للطلبة اطالع المدير على مشاكلهم بكل 

وخاصة المتعلقة بحـوادث    ، ضرورة مساهمة مدير المدرسة في إقامة المعارض المصغرة        * •

  . سلوك الطلبةمما يساهم في تعديل، العنف المدرسي؛ لتوضيح أسبابه ومخاطره

  ،من خالل الزيارات البيتية، وخاصة ذوي السلوك العنيف، ضرورة التواصل مع الطلبة*  •

 . الثقة بأنفسهم   لرفع معنوياتهم وتعزيز •
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   لمتابعة مشكالت المجالة إلتاح؛ على مراعاة التوزيع العادل لحصص المعلمينالعمل*  •

  . وتقديم الحلول المناسبة لهم، الطلبة  •

  سواء،  بقضايا العنف الطالبيالمهتمين وخاصة ،ضرورة تكريم المعلمين المتميزين*  •

   أو من خالل وسائل،ربية والتعليم على نطاق المدرسة أومن خالل التعاون مع وزارة الت •

  . اإلعالم المختلفة     •

  

  

  دراسات مستقبلية مقترحة
  

  :حول    يمكن للدراسة الحالية أن تقترح التوجهات التالية لبحوث مستقبلية 

   إجراء دراسة مشابهه للدراسة الحالية مع اختالف حجم عينة الدراسة؛ للوقوف على*

 . ت إليها الدراسة الحالية   مصداقية النتائج التي توصل

  تجاه الحد من ظاهرة العنف الطالبي وسبل الحد منه من،  دور مديري المدارس الثانوية*

 .  وجهه نظر المرشدين التربويين

  .للحد من ظاهرة العنف المتبادل بين الطلبة والمعلمينلوضع خطة إستراتيجية؛ ، تصور مقترح *

 . األمن الفكري لدى طلبة الثانوية دور اإلدارات المدرسية في تعزيز*

 .  دور اإلدارات المدرسية قي الوقاية من الممارسات غير المرغوب فيها لدى طلبة الثانوية*
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  ع والمصادرقائمة المراج
 

  :القرآن الكريم :أوالً
  :المراجع والمصادر العربية: ثانياً

    ، )محمـد عبـد البـاقي   (تحقيق ، سنن ابن ماجه): ت.د(أبو عبد اهللا محمد بن يزيد ، ابن ماجه     1-

  .لبنان، بيروت، مطبعة دار إحياء الكتب العربية

  .تفسير القرآن العظيم،مكتبة النور العلمية، بيروت، لبنان): ت.د(كثير، أبي الفداء الحافظابن       2-

  مؤسسة ،جتماعيالدراسة العلمية للسلوك اال :)1961(إبراهيم بخيت وآخرون ، اسكندر    3-

                                                                                      . القاهرة، المطبوعات الحديثة

، المكتـب اإلسـالمي   ، )5ط  (، مختصر صحيح البخاري  ): 1985(محمد ناصر الدين    ، لبانى األ 4-

  . لبنان، بيروت

دار المعارف للنـشر    ، 1)مجلد(، مختصر صحيح البخاري  ): ت.د(محمد ناصر الدين    ، أللباني ا 5-

  . الرياض، والتوزيع

 - أسـاليب اختيـاره      - مهامـه  -صفاته(مدير المدرسة الثانوية     :)1988(عرفان   ،يادع البر 6-

  .سوريا، دمشق، دار الفكر، 1)ط(، )إعداده

 الـدورة التدريبيـة     ،رة بعنوان القيادة التربويـة    محاض. )2006 -2005(علي محمد   ،  البراك 7-

  .الكويت، الجهراء، أهيلية للترقي لوظيفة مدير مدرسةالت

 أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة       مطابع  ، يالعنف العائل  :)1997(مصطفى عمر   ،  التير 8-

  .الرياض، مركز الدراسات واألبحاث

 دار  ،دليل البحث والتقويم التربـوي    ): 1985(ال  كم، ووجيه أبو سماحة  ، أحمد فرج ،  الخطيب 9-

  .األردن، عمان ،المستقبل للنشر

، )ط (،تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلداريـة      :)2004(عبد الفتاح محمد سعيد      ،الخواجا 10-

  .األردن، عمان ، للنشر والتوزيعةلثقافا دار

  .غزة، 2007)– 5 -(28 بتاريخ مقابلة شخصية): 2007(الدريملي حسني 11- 

  .غزة، 2007)- 9-(3 بتاريخ مقابلة شخصية): 2007( الدريملي حسني 12-

   .لبنان، دار الفكر للطباعة، مختار الصحاح :)1973( محمد بن أبي بكر،  الرازي13-

  .غزة، )(25-6 -2007بتاريخ مقابلة شخصية  :)2007(عدلي ،  الشاعر14-

  .غزة، )8-7-2007(بتاريخ ة مقابلة شخصي :)2007(عدلي ، الشاعر 15-

منشأه  ،أساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمـة  :)1999(قدري عبد الفتاح    ،  الشاوي 16-

  .اإلسكندرية، المعارف
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  .القاهرة، دار الفكر العربي، المشكالت النفسية عند األطفال :)1994(زكريا ، يبين الشر17-

دار الكتب للطباعة والنـشر  ، حات العلوم االجتماعيةقاموس مصطل :)1999(مصلح  ،  الصالح 18-

  . الرياض، والتوزيع

  .غزة، الجامعة اإلسالمية، محاضرات في اقتصاديات التعليم): 2006(فؤاد علي ،  العاجز19-

  .القاهرة، دار الفكر العربي، 1)ط(، اإلدارة المدرسية :)2000(محمد حسنين  ،العجمي 20-

، مؤسسة زهـران ، الهياكل واألساليب -تطوير المنظمات ):1992(لحافظ نائل عبد ا   ، العواملة 21-

  . عمان

):  2005(وتحقيق إحسان عبـد المنـان       ، ترجمة،  مجد الدين محمد بن يعقوب     ،ي آباد الفيروز22- 

   .السعودية، الرياض، بيت األفكار الدولية، القاموس المحيط

الجـزء  ، الجامع ألحكام القـرآن    :)2002 (أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري      ،  القرطبي 23-

   .القاهرة، دار الحديث، المجلد األول، األول

دار ، )1ط(، الجوانب السلوكية فـي اإلدارة المدرسـية       :)2005(ندى عبد الرحيم    ، ةمدالمحا 24-

  .األردن، عمان، صفاء للنشر والتوزيع

  .لبنان، للطباعة والنشربيروت ، لسان العرب :)1956(  ابن منظور،أبو الفضل جمال 25-

حقوق الطبـع   ، )1ط(، دراسات في الفكر التربوي اإلسالمي    ): 2006(محمود خليل   ،  أبو دف  26-

  .غزة، محفوظة لدى المؤلف

، )دراسـات نظريـة وميدانيـة     (المدرسية  تطوير اإلدارة   نحو   ):1991(أحمد إبراهيم    ،أحمد 27-

   .مصر، دار المطبوعات الجديدة، )2ط(

 االنجلـو    مكتبـة  ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية      :)1990(توفيق حسنين   ، يمراه إب 28-

  .  القاهرة ،المصرية

  .غزة، )2007-6-14( بتاريخ مقابلة شخصية): 2007(محمد ،  إسماعيل29-

  . غزة، )2007-7-12(مقابلة شخصية بتاريخ : )2007 ( وآخرونمحمود، برغوث30- 
، العنف المدرسي بين األسرة والمدرسة والمجتمـع      ): 2005(الحميد  أميمه منير عبد    ،  جادو 31-

  .القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع

  .القاهرة،  دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،العنف األسري ):1999(إجالل إسماعيل ، حلمي 32-

  .هرةالقا، معارفدار ال، مقدمة في السلوك اإلجرامي): 1963(أحمد محمد ،  خليفة33-

  .لبنان، بيروت،  دار الفكر اللبناني،)1ط(، معجم المصطلحات األجنبية): 1995(خليل ، خليل 34-

مطبعة جامعة  ، )3ط(، لم النفس االجتماعي أسسه وتطبيقه    ع :)1994(زين العابدين   ،  درويش 35-

   .القاهرة ،األزهر
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   .اإلسكندرية،  للنشرالجديدةدار الجامعة ، اإلدارة المدرسية): 2001(إسماعيل محمد ،  دياب36-

 مكتبة االنجلـو  ،)2ط  (،إستراتيجية اإلدارة في التعليم  :)1988(عرفات عبد العزيز    ،  سليمان 37-

  .القاهرة، المصرية

ة في صدر الفكـر اإلداري اإلسـالمي        اإلدارة اإلسالمي ): 1987(عرفات عبد العزيز    ،  سليمان 38-

  . هرةالقا، مكتبة االنجلو المصرية، المعاصر

عـالم      ،)1ط (،اإلدارة المدرسية الحديثة  ): م(1975 منير   محمد، ومرسي، وهيب،  سمعان 39-

   . القاهرة،الكتب

  .فلسطين،  القدسةجامع،  المدرسية الحديثةةاإلدار، )2001( عبد القادردمحم،  عابدين40-

األمانـة  ، نتـشارها جرائم العنف وأنماطها ووسائلها والحد من ا       :)1993(عادل  ،  عبد العال  41-

  .تونس، العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

المركز القـومي للبحـوث     ، العنف في المجتمع المصري   ): 1994(سميحة نصر   ، عبد الغنى 42- 

  .القاهرة، جتماعية والجنائيةاال

  .القاهرة، دار غريب، دراسة نفسية اجتماعية): 1997(معتز سيد ،  عبد اهللا43-

 ، العربية  في الدول  جرائم العنف وأساليب مواجهتها      :)2003(أبو شامة    عباس   ، عبد المحمود  44-

  . الرياض،  للعلوم األمنيةمطابع أكاديمية نايف العربية، 1)ط(

  اإلدارة المدرسية الحديثـة مفاهيمهـا النظريـة وتطبيقاتهـا          ): 2001(جودت عزت   ، عطيوي 45-

  .األردن، عمان، لثقافة للنشر والتوزيعالدار العلمية الدولية ودار ا، 1)ط(، العملية

دار المقداد  ، الطبعة األولى ،  الجزء األول  ،اإلحصاء التربوي ): 1997 (عزو إسماعيل ، عفانة 46-

  .فلسطين، غزة، للنشر والتوزيع

  .غزة، ) (1-7-2007  بتاريخمقابلة شخصية :)2007(عدنان ،  علي47-

    ،القرارات اإلداريـة فـي اإلدارة التربويـة        :)ت0د( هشام موسى ، نعلي وحجازيي  ،ةصرعيا48-   

   .األردن، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع

أكاديمية نـايف العربيـة       مطابع ،االنترنت ودوره في انتشار المخدرات     :)2003(محمد   ،عيد 49-

  . الرياض،للعلوم األمنية

،   للعلـوم األمنيـة   العربيةنايفأكاديمية مطابع ، اإلجرام المعاصر  :)1998(عيد محمد    ، فتحي 50-

  .الرياض

ـ    ): 1993(حسن عبد المالك     ،ومحمود، محمد سيف الدين  ، فهمي 51-  يتطوير اإلدارة المدرسية ف

  .الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، خليجدول ال
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 سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني     ، اإلسالم وحقوق اإلنسان  ): 1985(عزت  ،  قرني 52-

  . الكويت، للثقافة والفنون واآلداب

  .القاهرة،  دار الشروق،)1ط(، الطفل تنشئته وحاجاته): 1993(هدى محمد ،  قناوي53-

دار المجـدالوي    ،)األسس والنظريـات والوظـائف    (اإلدارة   :)1983(فيصل فخري   ،  مرار 54-

  .األردن، عمان، للنشر

  . غزة، جامعة القدس المفتوحة، )1ط(، وتنظيمه إدارة الصف ):1986(توفيق وآخرون ، مرعي   55-

، مركز شؤون المرأة  ، العنف العائلي ضد النساء في قطاع غزة       ):2001( مركز شؤون المرأة     56-

  .غزة

 ، اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصـر        ):1987 (صالح عبد الحميد  ، مصطفى57- 

  .الرياض،  للنشردار المريخ

، 1)ط(، مداخل جديدة لعالم جديـد     اإلدارة التربوية  :)2005(عبد المعطي   يوسف  ،  مصطفى 58-

        .القاهرة، دار الفكر العربي

ديـوان المطبوعـات   ، اإلحصاء والقيـاس التربـوي  ): 1984(محمد جميل يوسف  ، منصور 59-

   .الجزائر، الجامعية

   المكتـب  ، عنـف والـصحة  التقرير العـالمي حـول ال   :)2002( منظمة الصحة العالمية جنيف  60-

  . القاهرة،اإلقليمي للشرق األوسط

  .غزة، )2007- 7 -27( بتاريخ مقابلة شخصية ):2007(سميرة ،  هارون61-

  .الكويت، وكالة المطبوعات، )1ط(، الجوانب السلوكية في اإلدارة: )1978(ذكي محمود ، هاشم 62-

  

  :الرسائل الجامعية العربية :ِثالثاً

دور المرشد الطالبي فـي الحـد مـن العنـف           " :)2004(،  بن شايع بن محمد    رمعا، البشري 1-

، رسـالة ماجـستير    ،"المدرسي من وجهه نظر المرشدين الطالبيين تطبيقاً على منطقة عسير         

 .الرياض،  نايف العربية للعلوم األمنيةة جامع،كلية التربية ،)غير منشورة(

القيادي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في       النمط  : ")2000(هاني محمد أحمد    ، وج الجو 2-

 ،)غير منـشورة  ( ،رسالة ماجستير ، "محافظات غزة من المنظور اإلنساني والمنظور الوظيفي      

  . القاهرة،جامعة عين شمس ،كلية التربية

العالقة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لـدى        : ")2003(عوض بن محمد عويض     ،  الحربي 3-

جامعة نايف العربيـة للعلـوم      ، كلية التربية ، )غير منشورة ( ،ررسالة ماجستي  ،"صمالطالب ال 

  . الرياض،األمنية
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العالقة بين أولياء األمور ومديري المدارس األساسـية فـي           ":)1992(محمد شحادة   ،  الخشيني 4-

ـ ، )غير منشورة (، رسالة ماجستير ، "لواء عجلون ودورها في معالجة المشكالت الطالبية       ة كلي

  .عمان، جامعة اليرموك، التربية

دور التلفزيون السعودي  في معالجـة ظـاهرة اإلرهـاب           : ")2006(خالد بن عبد اهللا     ،  الزاحم 5-

رسـالة   ،"دراسة مسحية على عينة من أساتذة وطالب جامعة الملك سعود في مدينة الريـاض             

  .الرياض،  األمنيةمعة نايف العربية للعلومجا، كلية التربية ،)غير منشورة( ،ماجستير

العمليات اإلرهابية وموقف الشريعة اإلسالمية منها دراسة       : ")2006(  منصور سلطان  ، السبيعي 6-

غيـر  ( ،رسـالة ماجـستير   ، "تطبيقية على العمليات اإلرهابية في المملكة العربية الـسعودية        

  . الرياض،جامعة نايف للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية، )منشورة

مدى رضا طالب المرحلـة الثانويـة عـن دور المرشـد            : ")2005( خالد بن محمد  ، لسعودي ا 7-

معـة  جا، كلية التربيـة  ، )غير منشورة ( ،رسالة ماجستير ، "الطالبي وعالقته بالسلوك العدواني   

  .الرياض، نايف العربية للعلوم األمنية

 في تعزيـز األمـن الفكـري        دور اإلدارات المدرسية   "):2006(إبراهيم بن سليمان    ، السليمان 8-

غيـر  (،  ماجـستير  ةرسـال ، "للطالب دراسة ميدانية على مدارس التعليم العام بمدينة الرياض        

 .ضالريا،  نايف العربية للعلوم األمنيةةجامع، كلية التربية ،)منشورة

العنف في المدارس الثانوية من وجهه نظر المعلمين        " ):2003( بن عبد الرحمن     يعل،  الشهري 9-

، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية    ، كلية التربية ، )غير منشورة ( ،رسالة ماجستير ، "الطالبو

  .الرياض

تطوير التخطيط اإلداري المدرسي بوكالة الغوث بمحافظات       ): "1999( الصالحي، نبيل محمود   10-

  .، كلية التربية، جامعة األقصى، غزة)غير منشورة (، رسالة ماجستير ،"غزة

 ، "مظاهر العدوان لدى األطفال الـذكور وعالقتهـا بعمـل األم           "1990):(إيمان سعيد   ، يرفيالص 11-

  . القاهرة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، ) منشورةرغي(، رسالة ماجستير

تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبـة        ): "2003(الحمدي محمد ضيدان    ، الضيدان12- 

جامعـة  ، كلية التربية ، )غير منشورة (، رسالة ماجستير ، "لة المتوسطة بمدينة الرياض   المرح

  .الرياض، نايف العربية للعلوم األمنية

العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لـدى طـالب        : ")2005( فهد بن علي عبد العزيز    ،  الطيار 13-

 ،)غير منـشورة  ( ،ماجستيررسالة  ، "المرحلة الثانوية دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض      

   .الرياض ،معة نايف العربية للعلوم األمنيةجا، كلية التربية

  دور مدير المدرسة في الحد من عنف الطالب في المدارس"(2003): محمد الصالح ، العريني 14-
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، رسالة دكتـوراه  ، "بالمملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية على مديري المدارس بمدينة الرياض             

  .الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية، )غير منشورة(

السلوك العدواني لدى أطفال ما قبـل المدرسـة وعالقتـه           : ")1991(منيرة صالح   ،  الغصون 15-

 كلية التربيـة    ،)غير منشورة ( ،رسالة ماجستير  ،"بأساليب المعاملة الوالدية في منطقة الرياض     

  . الرياض،للبنات بالرياض

إسهام اإلدارة المدرسية في الحد من جنوح األحـداث          "):1999(إبراهيم بن إبراهيم    ،  القحاص 16-

 ةرسـال ، "من وجهه نظر مديري ومعلمي ومرشدي طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الريـاض           

  .مكة، جامعة أم القرى، كلية التربية، )غير منشورة(، ماجستير

العالقة بين السلوك العدواني والقيم ومدى تأثيرها بعدد من         ): "1998(ده  نبيل احمد عب  ، المخالفي 17-

 .عمان، جامعة اليرموك، )غير منشورة(، رسالة ماجستير، "المتغيرات الديموغرافية

فاعلية التعزيز االيجابي واإلقصاء في خفـض الـسلوك         : ")1978(  محمد محمود  ،يود المطر 18-

جامعـة  ، كلية التربيـة  ، )غير منشورة ( ،رسالة ماجستير  ،"العدواني لدى األطفال المتخلفين   

   .الرياض، الملك سعود

العنف األسري وعالقته بانحراف األحداث لـدى       : ")2006(عبد المحسن بن عمار     ،  المطيري 19-

كليـة  ، )غير منـشورة  ( ،رسالة ماجستير ، "نزالء دار المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض     

  .الرياض، ربية للعلوم األمنيةمعة نايف العجا، التربية

مقاهي االنترنت واالنحراف إلى الجريمة بين مرتاديها  : ")2002(مزيد بن مزيد ،  النفيعي20-

غير (، رسالة ماجستير، "دراسة تطبيقية على مقاهي االنترنت بالمنطقة الشرقية من السعودية

  .الرياض، جامعة الملك سعود، كلية التربية، )منشورة

 ةرسـال ، "اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو العنـف "): 2004( محمد سعد يسعدن، رشودآل   21-

  .ضالريا،  نايف العربية للعلوم األمنيةةجامع، كلية التربية، )غير منشورة(، ماجستير

واقع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المـدارس       : ")1998( فوزي حرب رشيد     ،أبو عودة 22-  

  . غزة، جامعة األزهر، كلية التربية، )غير منشورة( ،رسالة ماجستير، "واء غزةالثانوية في ل

مشكالت طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غـزة وسـبل          ":)2003( سليم خالد    لدانيا،  إسعيد 23-

 كليـة التربيـة   ، )غير منشورة (، رسالة ماجستير  ،"عالجها في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي     

  .غزة ،الجامعة اإلسالمية
، "العنف لدى التالميذ في المـدارس الثانويـة الجزائريـة         : ")2007(حمد  أ فوزي   ، بن دريدي  24-

  الرياض، جامعة الملك سعود، كلية التربية ،)غير منشورة( ،رسالة ماجستير
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رسالة ، "دراسة عامليه للسلوك العدواني في مرحلة الطفولة المتأخرة       ): "1987( نجوى ، صوان 25-

 .القاهرة، جامعة الزقازيق، كلية التربية، )ير منشورةغ( ،دكتوراه

مظاهر العدوان لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غـزة         " ):1999(عون عوض   ،  محيسن 26-

ـ ، كليـة التربيـة   ، )غيـر منـشورة   ( ،رسالة ماجستير ، "وعالقته باالكتئاب النفسي    ةالجامع

  .غزة، اإلسالمية

  

  :التـ والمجتاـ الدوري:رابعاً
عنف في بعـض مـدارس       العوامل االجتماعية المؤدية لل    :)1996(مجدي أحمد محمود     ، إبراهيم 1-

  ).3-4(العدد ، المجلد الثاني، مجلة الدراسات التربوية واالجتماعية، القاهرة الكبرى

ورقة عمل قدمت في الـدورة التدريبيـة        ، التطبيقات االجتماعية لالنترنت  ): 1999(دياب  ، البداينة2-  

  .لبنان، بيروت، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ل شبكة االنترنت من منظور أمنيحو

مجلـة  ، )التطـرف ( التداعيات النفسية واالجتماعية لظاهرة التعصب       :)2001(سعد  ،  البصري 3-

  .12)(ص ، العراق، )56(العدد ، النبأ

رشادية لسلوك العنف لدى تالميـذ      دراسة تحليلية إ   :)1999( السيد محمد عبد الرحمن   ،  الجندي 4-

جامعة عين  ، كلية التربية ، السنة السابعة ، )11(العدد  ، مجلة اإلرشاد النفسي  ، المدارس الثانوية 
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  )1 ( لحق رقم م
  

  االستبانة في صورتها األولية
  
  

  ــــــــزةــالجامعة اإلسالمية ــ غــــــ
  ــــــا                                                                 ــعمادة الدراســــــــات العليـــــ

  ــــــــــــــةــــــة التربيــــــــــآليــــــ
  لتربويةاإلدارة ا/ قسم أصول التربية

  
   الرحيمنبسم اهللا الرحم

  

      حفظه اهللا----------------------------:الدكتور/ السيد

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  حتكيم استبانة/ املوضوع
  

ة          ول التربي ي أص ستير ف ة الماج ى درج صول عل ة للح داد دراس ث بإع وم الباح ة / يق اإلدارة التربوي
  : بعنوان

دارس جتاه احلد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية مبحافظات غزة دور مديري امل
  وسبل تفعيله من وجهة نظر املعلمني

  
تبانة   ذه االس ين له اتذة المحكم د األس ون أح شرفني أن تك سعدني وي ث ي دادها ،        حي وم بإع ي أق والت

لبة الثانوية بمحافظات   تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى ط      ، للتعرف من خاللها على دور مديري المداس      
شرفني أن أضع           . وسبل تفعيله من وجهة نظر المعلمين     ، غزة ونظرًا لخبرتكم الواسعة في هذا المجال، ي

تبانة     ل                     ، بين أيديكم هذه االس ا قب ة، بهدف تحكيمه ة في صورتها األولي شكل أداة الدراسة الميداني التي ت
  .تطبيقها ميدانيا

ا من حيث                          لذلك نرجو من سيادتكم الت     م فيه داء رأيك تبانة، وإب ذه االس رات ه كرم باإلطالع على فق
ه    ا لموضوع الدراسة من عدم ارات ومالءمته ة العب ي وردت  ، دق ا لمجاالت الدراسة الت ومدى انتمائه

ديل               ) X(فيها، وذلك بوضع عالمة      ا من تع ه عليه أمام االختيار المناسب، وإن آان لسيادتكم ما تقترحون
  .وأخذ ذلك بعين االعتبار. مفهذا أملي فيك

ة، ويتكون                  ات عام ة أجزاء، حيث يتكون الجزء األول من بيان        علمًا بأن االستبانة مكونة من ثالث
ة؛  ) 66(الجزء الثاني من     اه الحد من ظاهرة العنف                    فقرة موجه داس تج ديري الم ى دور م للتعرف عل

  .ة نظر المعلمينلدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله من وجه
  . أما الجزء الثالث فهو عبارة عن سؤال مفتوح

  

   الصادق وتقبلوا خالص التحية لكم تعاونكمًاشاكر
  
  

  الباحث                                                                                             
  أسامة محمد العدوي
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  م اهللا الرحمن الرحيمبس
  ة/المحترم........................................................ ة/ المعلمة/السيد

  وبعد. . . . . . . . .       السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  تعبئة استبانه/ الموضوع 
  

، التربيـة   وتراكم خبراتكم العلمية والعملية في مجـال       ،نظراً ألهمية رأيكم وعمق تجربتكم    

ومن منطلق النصح والمشورة لما فيه المصلحة وتحقيق        ، د في تنشئة وتخريج األجيال     الرائ ودوركم

هـذه  فانه يسعدني ويـشرفني أن أضـع بـين أيـديكم      ،  األهداف التربوية والتعليمية   المنفعة لخدمة 

ة الماجـستير فـي      كأداة رئيسة لجمع البيانات المتعلقة بدراسة ميدانية للحصول على درج          ،االستبانة

  .ة التربويةاإلدار

  :وهي بعنوان

  دور مديري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة "

  ."وسبل تفعيله من وجهه نظر المعلمين

 مفتـوح  وسـؤال إلى أربعة مجـاالت     ، فقرة) 66(وقد تم تصنيف هذه االستبانة والمكونة من             

 مـوافقتكم أو تأييـدكم    يرجى تكرمكم بتحديد درجة     ، المجالورغبة في االستفادة من خبراتكم في هذا        

  .ثم اإلجابة عن السؤال المفتوح، في العمود المناسب أمامها) ×(لكل فقرة بوضع إشارة 

للباحث  وإعادتها، وصراحة ووضوح ، ستبانة بدقة وعناية  اال فقراتآمل التكرم باإلجابة على جميع      

تستخدم إال ألغراض     به من إجابات ستحظى بالسرية ولن      علماً بأن ما تدلون   ، في أقرب وقت ممكن   

  .البحث العلمي

  ،،، تعاونكمونشكركم على حسن 

  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  :عبارةأمام اإلجابة المناسبة لكل ) ×(ضع إشارة : بيانات عامة: أوال

  (    ). أنثى ،        )(ذكر :  الجنس-1    

  ،)    (سنوات   10إلى5 من، (    )أقل من خمس سنوات : عدد سنوات الخدمة -2    

  .(    ) سنوات10ر من أكث          

  : المديرية التي تتبع لها المدرسة-3    

  (    ). رفح ،  (    )سخان يون، (    )الوسطى ،   (    )غزة ،   (    )      شمال غزة 

  (    ).  ماجستير           (    )س   بكالوريو)         (دبلوم : لمؤهل العلمي ا-4    
  

الباحث                                                                
 سامة محمد العدويأ
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    المناسبة  االنتماء
  م

  
غير   منتمية  ارةــــــالعب

غير  مناسبة  منتمية
 مناسبة

 
 دور المدير تجاه مظـاهر العنـف      : المجال األول 

  .الطالبي
        

ى  1 ة إل ل الطلب د يحي د  المرش ي عن ة  المدرس مالحظ
          .م مظاهر العنف لديه

          .يعزز لغة الحوار الديمقراطي والنقاش بين الطلبة 2

          .ولي األمر في الحاالت المستعصيةيستدعي     3

          .يقلل من تعامل الطلبة بصاحب السلوك العنفي 4

رات       5 ة تغي د مالحظ صحهم عن ة وين اقش الطلب ين
          .سلوآية غير عادية لديهم

          .يحذر من اصطحاب آالت حادة من قبل الطلبة  6

          .يشجع النقد الهادف ال االنتقاد الهادم 7

زز أ  8 رأي     يع رام ال اع واحت وار واإلقن اليب الح س
          .اآلخر

رح        9 ين لط ع المعلم ل م ى التواص ة عل شجع الطلب ي
          مشكالتهم السلوآية

           .يوجه األنشطة لغرس ثقافة التسامح بين الطلبة  10

          .يجري مسابقات لبحوث ثقافية حول مخاطر العنف  11

          .يشجع حب العمل آفريق بين الطلبة  12

الج     13 صفية لع شطة ال ية واألن ة المدرس ه اإلذاع يوج
          .حاالت العنف الطالبي

شارآة   14 ى الم سلوك العنيف عل ة ذوي ال شجع الطلب ي
          .في النشاط والحوار

          .يهتم بالطلبة ذوي النزعة العنيفة 15

16 
ة م  ة المتبادل ارات البيتي تم بالزي ة ذوي عيه  الطلب

  .النزعة العنيفة
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    المناسبة  االنتماء
  م

  
غير   منتمية  ارةــــــالعب

غير  مناسبة  منتمية
 مناسبة

ة     17 شاطات؛ لتوعي دار ن ى إص ين عل شجع المعلم ي
          .الطلبة من أخطار العنف المدرسي

          .يحث الطلبة على التعامل الحسن مع اآلخرين  18

ف       19 وادث العن صغر لح رض م ة مع ي إقام ساهم ف ي
          . المدرسيوخاصة العنف

يحذر من وسائل اإلعالم غير المنضبطة التي تؤدي          20
          .إلى العنف

ة من             21 ة الطلب ة؛ لتوعي يتواصل مع المؤسسات األهلي
          .مخاطر العنف

          .يراقب الطلبة ذوي السلوك المنحرف  22

ن      23 الم م ف اإلس ح موق ديني ويوض وعي ال شر ال ين
          .العنف

باب 24 درس األس ي ي سلوك العنف ة لل دم ،  الحقيقي ويق
          .الحلول المناسبة

ة           25 ستثمر  ، يوفر برامج جادة إلشباع حاجات الطلب وي
          .وقت فراغهم

          .يتابع مشاآل الطلبة من خالل صندوق الشكاوى 26

سلوك االيجابي            27 ز ال يستثمر اإلذاعة المدرسية لتعزي
          .للطلبة

          .ينصف الطلبة المظلومين  28

          .يتدخل لحل المشكالت الطالبية فور حدوثها 29

  

  المناسبة  االنتماء
  العبارة  م

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة

دور المدير في تعزيز السلوك االيجابي : المجال الثاني
          .للطالب من خالل توثيق العالقة بين المدرسة والمنزل

          .التصال المستمر بالمدرسةيشجع أولياء األمور على ا 1
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  المناسبة  االنتماء
  العبارة  م

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة

ينظم لقاءات ألولياء األمور يشرح لهم فيها خطورة  3
          .العنف

يستثمر دور المرشد الطالبي في تقوية العالقة بين  4
          .المدرسة والمنزل

ذوي  الخبرة والمعرفة في يستفيد من أولياء األمور  5
          .ي مجال العنف الطالب

يحث اآلباء على معايشة مشكالت األبناء وحاجاتهم   6
          .المتكررة والعمل على إشباعها

          .يحث أولياء األمور على العدل بين األبناء  7

يحث األسرة على مراقبة سلوك األبناء داخل   8
          .المنزل وخارجه

بضرورة توجيه األبناء في اختيار يذآر األسرة   9
          .األصدقاء الصالحين

          .يحث اآلباء على اصطحاب األبناء إلى المساجد 10

ينفذ برامج من خالل اآلباء لتعزيز السلوك االيجابي  11
          .للطالب

د      12 وجيههم عن اء وت ة األبن ى مراقب رة عل ث األس يح
          .مشاهدتهم البرامج التلفازية

          .ر أولياء األمور من مخاطر مقاهي االنترنتيحذ  13

  
  
  

  المناسبة  االنتماء
  العبارة  م

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
ين للحد          : المجال الثالث  ه المعلم دور المدير في حث وتوجي

          .من ظاهرة العنف الطالبي

سلوك العنفي         1 ى طرق معالجة ال ين عل يدرب المعلم
          .بشكل صحيح

شكالت     2 ل م م لح ت المعل ن وق زء م صص ج يخ
          .الطلبة
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  المناسبة  االنتماء
  العبارة  م

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة

          .يحث المعلمين على متابعة سلوك الطلبة العنيفة 3

ة    4 شكالت الطلب تماع لم ى االس ين عل ث المعلم يح
          .ومناقشتهم فيها بكل أريحية

          .افة العمل بروح الفريق بين المعلمينيبث ثق 5

لوك       6 ة س ة ورعاي ان متابع ي لج ين ف شرك المعلم ي
          .الطلبة

شاآل        7 ول م ين ح ة للمعلم ات دوري نظم اجتماع ي
          .الطلبة

وح 8 اب المفت ة الب ع سياس ل آراء واقتراحات ؛يتب  لتقب
          .المعلمين بشأن حل مشكالت الطلبة

ا  9 ين لزي ث المعلم ضايا   يح ي ق ي ف وهم المعرف دة نم
          .تعزيز السلوك االيجابي لدى الطلبة

يكرم المعلمين الذين يهتمون بقضايا العنف الطالبي         10
          .ووضع الحلول لمعالجتها

اوب   11 م المن ل دور المعل ة   ؛يفع لوك الطلب ة س  لمتابع
          .أثناء الدوام الدراسي

  
  

  المناسبة  االنتماء
  العبارة  م

غير  يةمنتم
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
  

ين المدرسة       : المجال الرابع  ة ب ل العالق دور المدير في تفعي
ي  ع المحل سات المجتم ف   ؛ومؤس اهرة العن ن ظ د م  للح

  .الطالبي
  

        

دعاة  1 ساجد وال ة الم صل بأئم ى ؛يت يطلعهم عل  ل
          .المشكالت الخاصة بالطلبة

دعاة          2 دين وال رات رجال ال ه     يستفيد من خب  في توجي
          .الطلبة وإرشادهم من خالل محاضرات مدرسية

3  
يدعو المؤسسات األهلية للمشارآة في ترشيد سلوك        

   .الطلبة
  

        



 
 
 

  
  

173  

  المناسبة  االنتماء
  العبارة  م

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة

 لحماية مرافق المدرسة من       ؛ينسق مع أجهزة األمن    4
          .التخريب

 إلشباع   ؛مؤسسات الرياضية في المجتمع       يستثمر ال  5
          .حاجات الطلبة

الم       6 ائل اإلع ي وس ي ف ف الطالب داث العن شر أح ين
          .الستخالص العبر منها

ع   7 ي المجتم ة ف سات الثقافي ستثمر المؤس ة ؛ي  لتوعي
  .الطلبة من مخاطر العنف

        

ي 8 ع المحل ة للمجتم يح الفرص ي ؛يت شارآة ف  للم
  .يةاألنشطة المدرس

        

          .يتواصل مع الجامعات لتقديم النصح واإلرشاد 9

          ً.يحث الطلبة على المشارآة وإبداء الرأي دائما  10

س  11 دعو الم ةؤي ي المؤسسات األهلي  لحضور ؛ولين ف
  .مجلس اآلباء والمعلمين لتقديم النصح واإلرشاد

        

ة 12 ل إجرائي د خطة عم ة بمؤسسات ؛يع ة العالق  لتنمي
  .جتمع المحليالم

        

 لالطالع على خطة     ؛يدعو عناصر المجتمع المحلي    13
   .المدرسة التطويرية

        

  
  

   :السؤال المفتوح: ثالثاً

  ما سبل تفعيل أخرى لدور مدير المدرسة لم يذكرها الباحث ؟

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

--------------------------------------  
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  ) 2( ملحق رقم 
  

  النهائيةاالستبانة في صورتها   
  

   اهللا الرحمن الرحيمبسم                                            
  ة/المحترم........................................................ ة/ة المعلم/السيد

  وبعد. . . . . . . . . السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  تعبئة استبانه/ الموضوع

  
وتحقيق المنفعة لخدمة األهداف التربويـة      ، لما فيه المصلحة  ، من منطلق النصح والمشورة   

ويشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة كأداة رئيسة لجمـع البيانـات           ، فإنه يسعدني ، والتعليمية  

   . للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية؛تعلقة بدراسة ميدانيةالم

  :وهي بعنوان

  وسبل دور مديري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة"

  ." تفعيله من وجهه نظر المعلمين

  لذا، مفتوح وسؤالت موزعة على أربعة مجاال، فقرة) 54(وقد تم تصنيف االستبانة من      

  ،أمامها في العمود المناسب) ×(بوضع إشارة فقتكم على كل فقرة يرجى تكرمكم بتحديد درجة موا

  .ثم اإلجابة عن السؤال المفتوح

  ).     (أنثى ،    )    (ذكر:  الجنس-    1

  ،)    ( سنوات 10  إلى 5من ، )    (أقل من خمس سنوات : عدد سنوات الخدمة -    2

  .)    (  سنوات10 أكثر من  

  : المديرية التي تتبع لها المدرسة-   3

  ).     ( رفح   ،)     (س خان يون ،)    (الوسطى ،   )    ( غزة ، )    (      شمال غزة 

   

  ،،،تعاونكمونشكركم على حسن 

  

  

  الباحث    

   أسامة محمد العدوي                                                                                     
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  :ةنباستالفقرات ا: أوًال
  

  االستجابة

   أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا  ًدائما
  م

  
  الفقرة

5  4  3  2  1  

  .دور المدير تجاه مظاهر العنف الطالبي:   المجال األول

 ته المدرسي عند مالحظ المرشد يحيل الطلبة إلى 1
            .مظاهر العنفل

            .يعزز لغة الحوار بين الطلبة 2

ينصح الطلبة عند مالحظة تغيرات سلوآيه غير     3
            .ةعادي

            .إلى المدرسة حادة يمنع اصطحاب آالت 4

            . الهادميشجع النقد الهادف ال االنتقاد  5

يشجع الطلبة على التواصل مع المعلمين لطرح   6
            .مشكالتهم السلوآية

            .يجري مسابقات لبحوث ثقافية حول مخاطر العنف 7

يوجه اإلذاعة المدرسية لعالج حاالت العنف   8
            .الطالبي

يشجع الطلبة ذوي السلوك العنيف على المشارآة   9
            . الالصفيةاتفي النشاط

 من أخطار العنف لبةيصدر نشرات لتوعية الط  10
            .المدرسي

 معرض مصغر لحوادث العنف يساهم في إقامة  11
            .المدرسي

تؤدي يحذر من وسائل اإلعالم غير المنضبطة التي   12
            .إلى العنف

            . يراقب الطلبة ذوي السلوك المنحرف  13

            .يوضح موقف اإلسالم من العنف 14

            .يوفر برامج جادة إلشباع حاجات الطلبة 15
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  االستجابة
 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا ئمًادا

  
  م

  
  الفقرة

5  4  3  2  1  

16 
  

  .ىيتابع مشاآل الطلبة من خالل صندوق الشكاو
  

          

17  
  

  .يستثمر وقت فراغ الطلبة
  

          

            .يتدخل لحل المشكالت الطالبية فور حدوثها 18

  

  االستجابة
    م أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا  دائمًا

  الفقرة
5  4  3  2  1  

  

 من خالل توثيق العالقة بين المدرسة ،بةيجابي للطل دور المدير في تعزيز السلوك اإل:المجال الثاني
  .واألسرة

  

1 
يشجع أولياء األمور على االتصال المستمر 

  . بالمدرسة
          

2  
            .  األسريةلبةيحرص على معرفة مشكالت الط

3 
ورة ينظم لقاءات ألولياء األمور يشرح لهم فيها خط

  .العنف
          

4 
يستثمر دور المرشد الطالبي في تقوية العالقة بين 

  .واألسرةالمدرسة 
          

يستفيد من أولياء األمور ذوي  الخبرة والمعرفة في           5
  .مجال العنف الطالبي

  
          

ور يحث   6 اء األم شكالت أولي شة م ى معاي ائهم عل أبن
            .الطلبة

داخل  أبنائهم   سلوك    على مراقبة  أولياء األمور يحث    7
            .المنزل وخارجه

ه     األمور  ءيذّآر أوليا   8 ة     بضرورة توجي ائهم الطلب   أبن
            .في اختيار األصدقاء الصالحين

اء األمور  يحث    9 ى اصطحاب   أولي ة   عل ائهم الطلب  أبن
            .إلى المساجد

            . في الحاالت المستعصيةأولياء األموريستدعي  10
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  تجابةاالس
    م أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا  دائمًا

  الفقرة
5  4  3  2  1  

            .لطلبة ذوي النزعة العنيفةليقوم بالزيارات البيتية  11

وريحث  12 اء األم ةأولي ى مراقب ه  عل ائهم  وتوجي  أبن
            .عند مشاهدتهم البرامج التلفازيةالطلبة 

            .نترنتيحذر أولياء األمور من مخاطر مقاهي اإل 13

 لتعزيز أولياء األمور؛ من خالل ،ينفذ برامج توعية 14
          .لبةيجابي للطك اإلالسلو

  

  االستجابة
 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبًا  دائمًا

  
  م

  
  الفقرة

5  4  3  2  1  

  . للحد من ظاهرة العنف الطالبي؛دور المدير في حث وتوجيه المعلمين: المجال الثالث

 العنيف على طرق معالجة السلوك يدرب المعلمين 1
            . بشكل صحيح

 المعلم لحل مشكالت ؛ من وقتًايخصص جزء 2
            .الطلبة

العنيف لدى سلوك اليحث المعلمين على متابعة   3
            .بعض الطلبة

يحث المعلمين على االستماع لمشكالت الطلبة بكل  4
            .أريحية

            .ن المعلمينيبث ثقافة العمل بروح الفريق بي 5

يشرك المعلمين في لجان متابعة ورعاية سلوك  6
            .الطلبة

شاآل        7 ول م ين ح ة للمعلم ات دوري نظم اجتماع ي
  . الطلبة

          

وح 8 اب المفت ة الب ع سياس ين ؛يتب ل آراء المعلم  لتقب
  .بشأن حل مشكالت الطلبة

          

ضايا      9 ي ق ي ف وهم المعرف ادة نم ين لزي ث المعلم يح
  .يجابي لدى الطلبةيز السلوك اإلتعز

          

ف       10 ضايا العن ون بق ذين يهتم ين ال رم المعلم يك
   .الطالبي

          

ة      ين؛ المناوب مينيفعل دور المعل   11  لمتابعة سلوك الطلب
  .أثناء الدوام 
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  االستجابة

أحيا  غالبًا دائمًا
  أبدًا نادرًا  نًا

  
  م

  
  الفقرة

5  4  3  2  1  
ع   ي للحد من: المجال الراب ين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحل ة ب ل العالق دير في تفعي دور الم
  .الطالبي ظاهرة العنف

اء يتصل   1 ساجد بخطب ى   ؛ الم يطلعهم عل دى    ل العنف ل
            .الطلبة في المدارس

ة    2 ه الطلب ي توجي دين ف ال ال رات رج ن خب ستفيد م ي
            .مدرسيةلقاءات وإرشادهم من خالل 

دعو ا  3 ة ي سات األهلي ي  ؛لمؤس شارآة ف ه للم  توجي
            .سلوك الطلبة

 لحماية مرافق المدرسة من       ؛ينسق مع أجهزة األمن    4
            .التخريب

 إلشباع   ؛يستثمر المؤسسات الرياضية في المجتمع         5
            .حاجات الطلبة

الم       6 ائل اإلع ي وس ي ف ف الطالب داث العن شر أح ين
            .الستخالص العبر منها

عي 7 ي المجتم ة ف سات الثقافي ة ؛ستثمر المؤس  لتوعي
            .الطلبة من مخاطر العنف

ي 8 ع المحل ة للمجتم يح الفرص ي ؛يت شارآة ف  للم
            .األنشطة المدرسية

            . لتقديم النصح واإلرشاد؛يتواصل مع الجامعات 9

س  10 دعو الم ةؤي ي المؤسسات األهلي  لحضور ؛ولين ف
            . لتقديم النصحلس اآلباء والمعلمينامج

ة 11 ل إجرائي د خطة عم ة بمؤسسات ؛يع ة العالق  لتنمي
            .المجتمع المحلي

  

  :السؤال المفتوح: ثانياً

 مـن وجهـه   ، الطالبـي  في الحد من ظاهرة العنـف  الثانويةرسا المد يما سبل تفعيل دور مدير    

  ؟نظركم

---------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------  
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  كشف بأسماء السادة المحكمين
  

  مكان العمل  االسم الرقم
  الجامعة اإلسالمية بغزة  – كلية التربية  د محمود أبو دف. أ  1
   الجامعة اإلسالمية بغزة –كلية التربية   محمد عثمان األغا. د  2
   الجامعة اإلسالمية بغزة –كلية التربية   عليان الحولي . د  3
  الجامعة اإلسالمية بغزة  –كلية التربية   حمدان الصوفي. د  4
  مية بغزة الجامعة اإلسال –كلية التربية   سليمان المزين. د 5
   الجامعة اإلسالمية بغزة  –كلية التربية   عزو عفانة. د  6
  جامعة األقصى  د صالح حماد. أ  7
  جامعة األقصى  عون محيسن. د  8
  جامع األقصى  جمال الزعانين. د  9

  جامعة األقصى  جميل نشوان. د 10
  جامعة األقصى  محمد عسلية. د 11
  جامعة األقصى  تيسير نشوان. د 12
  جامعة القدس المفتوحة   أسعد عطوان. د 13
  ةجامعة القدس المفتوح  أنور نصار. د 14
  جامعة القدس المفتوحة  سهيل دياب. د 15
  جامعة القدس المفتوحة  راشد أبو صواوين. د 16
  مركز القطان للبحث التربوي  محمد أبو ملوح. د 17
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  أسماء المدارس الثانوية التي تمثل مجتمع الدراسة في محافظات غزة
  

 المديرية  اسم المدرسة  م المديرية  اسم المدرسة  م

  غزة  بلقيس اليمن الثانوية للبنات  2  غزة  فلسطين الثانوية للبنين  1
  غزة  تللبنا) ب(بشير الريس الثانوية  4  غزة  خليل الوزير الثانوية للبنين   3
  غزة  معروف الرصافي الثانوية للبنين 6  غزة  للبنين) أ( الثانوية لالكرم  5
  غزة  أحمد شوقي الثانوية للبنات   8  غزة  للبنين) أ(يافا الثانوية   7
  غزة  الجليل الثانوية للبنات 10  غزة  تونس الثانوية للبنين  9
جمال عبد الناصر الثانوية   11

  للبنين

  غزة  نوية للبنات كفر قاسم الثا12  غزة

عبد الفتاح حمود الثانوية   13

  للبنين

  غزة  الشارقة الثانوية للبنين14  غزة

  غزة  شهداء الشاطئ الثانوية للبنين16  غزة  زهير العلمي الثانوية للبنين  15
) ب(زهرة المدائن الثانوية 18  غزة  شهداء الشجاعية الثانوية بنين  17

  للبنات

 غزة

 غزة  أبو ذر الغفاري الثانوية للبنين 20 غزة  للبنات) أ(هاشم عطا الشوا   19
  غزة  جولس الثانوية للبنين  22  غزة  للبنات) أ(بشير الريس الثانوية   21
  غزة  السوافير الثانوية للبنين24  غزة  رامز فاخرة الثانوية للبنات  23
  غزة  الهدى الثانوية للبنات26  غزة  خالد العلمي الثانوية للبنات  25
  غزة  شعبان عبد القادر الريس للبنات28  غزة  للبنات) أ(الزهراء الثانوية   27
  غزة  للبنات) ب(الشجاعية الثانوية 30  غزة  للبنات) ب(الزهراء الثانوية   29
) أ(دالل المغربي الثانوية   31

  للبنات

  المديرية  اسم المدرسة م  غزة

) ب(دالل المغربي الثانوية   32

  للبنات

 بن أبي سفيان الثانوية معاوية33  غزة

   للبنين)أ(

 الشمال

   )أ (زهرة المدائن الثانوية  34

  للبنات

  الشمال  بيت الهيا الثانوية للبنين35  غزة
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 المديرية  اسم المدرسة  مالمديرية  اسم المدرسة  م

فهد األحمد الصباح الثانوية   36

  للبنات

  الشمال  تل الزعتر الثانوية للبنات 37  غزة

  الشمالللبنين) أ( الثانوية الشقيريأحمد 39  غزة  للبنات) أ(ة الثانوية الشجاعي38
  الشمال  للبنين) ب(أحمد الشقيري الثانوية 41  غزة  خليل النوباني الثانوية للبنات40
 )ب(هاشم عطا الشوا الثانوية 42

  للبنات

  الشمال  للبنين) أ(أبو عبيدة الثانوية    43  غزة

) أ(نوية شهداء الزيتون الثا44

  للبنين

  الشمال  للبنين) ب(أبو عبيدة الثانوية 45  غزة

) ب(شهداء الزيتون الثانوية  46

  للبنين

) أ(عثمان بن عفان الثانوية 47  غزة

  للبنين

  الشمال

 )أ(فيصل بن فهد الثانوية 48

  للبنات

 خانيونس  للبنين) أ(كمال ناصر الثانوية 49  الشمال

 )أ(فيصل بن فهد الثانوية 50

  للبنات 

 خانيونس  للبنين) ب(كمال ناصر الثانوية 51  الشمال

) أ(شادية أبو غزالة الثانوية 52

  للبنات

 خانيونس  خالد الحسن الثانوية للبنين 53الشمال

) ب(شادية أبو غزالة الثانوية 54

  للبنات

 خانيونس  جرار القدوة األولى الثانوية بنين55الشمال

 )أ(ثانوية عوني الحرتاني ال56

  للبنات

 خانيونس  عبد الرحمن األغا الثانوية بنات57  الشمال

 خانيونس  عمار بن ياسر الثانوية للبنين59  الشمال  ذات الصواري الثانوية للبنات58

 )ب(عثمان بن عفان الثانوية 60

  للبنين

 خانيونس  شهداء خزاعة الثانوية للبنين61  الشمال

 خانيونس  شهداء خزاعة الثانوية للبنات 63  لمديريةا  اسم المدرسة   م

 خانيونس  القرارة الثانوية للبنين64  رفح  بئر السبع الثانوية أ للبنين62

 خانيونس  للبنين) أ(المتنبي الثانوية 66  رفح  القدس الثانوية أ للبنات65
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 المديرية  اسم المدرسة  مالمديرية  اسم المدرسة  م

 خانيونس  الخنساء الثانوية للبنات68  رفح  القدس الثانوية ب للبنات67

 خانيونس  شهداء بني سهيال الثانوية للبنين70  رفح  القادسية الثانوية للبنات69
 خانيونس  شهداء بني سهيال الثانوية للبنات72  رفح  محمد يوسف النجار الثانوية للبنين 71

 خانيونس  للبنات عيلبون الثانوية 74  رفح  رابعة العدوية الثانوية للبنات73

خانيونس  رأس الناقورة الثانوية للبنين76  رفح  بئر السبع الثانوية ب للبنين75

خانيونس  للبنات ) ب(عكا الثانوية   78  رفح  للبنين) أ(شهداء رفح الثانوية 77

خانيونس  للبنات) أ(عكا الثانوية 80  رفح  للبنين) ب(شهداء رفح الثانوية 79

خانيونس  طبريا الثانوية للبنات82  رفح  للبنين) أ(ثانوية كمال عدوان ال81

خانيونس  للبنات )أ(خانيونس الثانوية 84  رفح  للبنين )ب(كمال عدوان الثانوية83

خانيونس  للبنات )ب(خانيونس الثانوية 86  رفح  للبنات )أ(شفا عمر الثانوية 85

ة األولى الثانوية جرار القدو  88  رفح  للبنات )ب(شفا عمر الثانوية 87

  للبنين

خانيونس

  لمديريةا  اسم المدرسة  م  رفح  آمنة بنت وهب الثانوية للبنات89

الوسطى  العروبة الثانوية للبنات91  رفح  عباس محمود العقاد الثانوية للبنات90

 الوسطى   بنات)ب(ممدوح صيدم الثانوية   93 الوسطى  المنفلوطي الثانوية أ للبنين92

 الوسطى  صبرا وشاتيال الثانوية للبنات95 الوسطى  لوطي الثانوية ب للبنينالمنف94

 الوسطى  بنات )أ(شهداء المغازي الثانوية 97 الوسطى  عين الحلوة الثانوية للبنين96

 )ب(فتحي البلعاوي الثانوية 98

  للبنين

 الوسطى  بنات )ب(شهداء المغازي الثانوية  99 الوسطى

ن الثانوية سكينة بنت الحسيي100

   للبنات)أ(

 الوسطى   للبنين)أ(خالد بن الوليد الثانوية   101 الوسطى

سكينة بنت الحسين الثانوية 102

   للبنات)ب(

 )ب(خالد بن الوليد الثانوية  103 الوسطى

  للبنين

 الوسطى

 )أ(شهداء دير البلح الثانوية 104

  بنات

 )أ(شهداء النصيرات الثانوية  105 الوسطى

  للبنين

 لوسطىا

 الوسطى  عبد الكريم العكلوك الثانوية بنين 107 الوسطى  البريج الثانوية للبنات 106
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  أسماء المدارس الثانوية التي طبقت عليها عينة الدراسة في محافظات غزة

 المديرية  اسم المدرسة  مالمديرية  اسم المدرسة  م

  الشمال  للبنين) أ(فان الثانوية عثمان بن ع  25  غزة  فلسطين الثانوية للبنين  1
  الشمال  تل الزعتر الثانوية للبنات 26  غزة  خليل الوزير الثانوية للبنين   2
  الشمال  للبنات )أ(فيصل بن فهد الثانوية  27  غزة  للبنين) أ( الثانوية لالكرم  3
  الشمال للبنات) أ(شادية أبو غزالة الثانوية  28  غزة  للبنين) أ(يافا الثانوية   4
  الشمال  للبنات )أ(عوني الحرتاني الثانوية  29  غزة  تونس الثانوية للبنين  5
  الشمال  ذات الصواري الثانوية للبنات 30  غزة  معروف الرصافي الثانوية للبنين  6
  رفح  أ للبنين(بئر السبع الثانوية  31  غزة  للبنين) أ(شهداء الزيتون الثانوية   7
  رفح  للبنين) أ(شهداء رفح الثانوية  32  غزة  شهداء الشجاعية الثانوية بنين  8
 رفح  محمد يوسف النجار الثانوية للبنين 33 غزة  السوافير الثانوية للبنين  9

 رفح  للبنين) أ(كمال عدوان الثانوية  34 غزة  الشاطئ الثانوية للبنين  10
  رفح  للبنين) ب(كمال عدوان الثانوية   35  غزة  للبنات) أ(هاشم عطا الشوا   11
  رفح   للبنات)أ(القدس الثانوية  36  غزة  للبنات) أ(بشير الريس الثانوية   12
  رفح  القادسية الثانوية للبنات 37  غزة  أحمد شوقي الثانوية للبنات  13
  رفح  رابعة العدوية الثانوية للبنات 38  غزة  للبنات) أ(الزهراء الثانوية   14
  رفح  للبنات )أ(الثانوية شفا عمر  39  غزة  رامز فاخرة الثانوية للبنات  15
  رفح عباس محمود العقاد الثانوية للبنات 40  غزة  للبنات) أ( دالل المغربي الثانوية  16
خانيونس  للبنين) ا(كمال ناصر الثانوية  41  غزة  للبنات) ب(الشجاعية الثانوية   17

 خانيونس  نينشهداء بني سهيال الثانوية للب 42  غزة  للبنات) ب(زهرة المدائن الثانوية   18

 خانيونس  عمار بن ياسر الثانوية للبنين 43  غزة  الجليل الثانوية للبنات  19

 خانيونس شهداء خزاعة الثانوية للبنين 44  غزة  للبنات) أ(الشجاعية الثانوية 20

 معاوية بن أبي سفيان الثانوية21

  للبنين )أ(

 خانيونس  القرارة الثانوية للبنين 45  الشمال

 خانيونس  شهداء خزاعة الثانوية للبنات  46  الشمال  يا الثانوية للبنينبيت اله22

 خانيونس  الخنساء الثانوية للبنات 47  الشمال  للبنين) أ( الثانوية الشقيريأحمد 23

 خانيونس  للبنات )أ(خانيونس الثانوية   48 الشمال  للبنين) أ(أبو عبيدة الثانوية  24
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 المديرية   المدرسةاسم  مالمديرية  اسم المدرسة  م

  الوسطى   للبنين)أ (المنفلوطي الثانوية  55 خانيونس  شهداء بني سهيال الثانوية للبنات 49
  الوسطى   بنات)أ(ممدوح صيدم الثانوية  56 خانيونس  للبنات) أ(عكا الثانوية  50
سكينة بنت الحسيين الثانوية  57الوسطى  عبد الكريم العكلوك الثانوية بنين 51

  للبنات )أ(

  الوسطى

  الوسطى  شهداء دير البلح الثانوية أ بنات 58الوسطى  للبنين )أ(خالد بن الوليد الثانوية  52
 )أ(شهداء النصيرات الثانوية  53

  للبنين

  الوسطى  البريج الثانوية للبنات 59 الوسطى

 )أ (شهداء المغازي الثانوية  60 الوسطى  للبنين)ب(فتحي البلعاوي الثانوية  54

  بناتلل
  الوسطى
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