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 شكر و تقدير
 يميؽ ال الذيًاهلل الحمد ومانعًا، ومعطياًً ومشفيًا، وممرضاًً ووارثًا، وباعثاًً ومميتًا، محيياًً هلل الحمد

 عمى اهلل وصؿً  الرسالةًىذه بإتماـ كرموًوافر يناعم أغدؽ الذي هلل الحمد ممو،وأك حمد أجؿً  إال بو
ً.كثيراًً تسميماًً وسمـ الصدؽ وألسنة الحؽ دعاة وآلو محمد

 عمى والعرفافًبالشكر تعالى اهلل إلى توجون أف البحث، ىذا قدـن نحفًو ناسروًر دواعي لمف إنو
رشاد ىداية مف اأوالن مف عمى ءوالثنا بالحمد نالسان يميجًو وتيسيره،ًعونو  واعترافاًًً.وعملًً وا 

 لم فإن فكافئوه معروفاً  إليكم صنع من" :وسمـ عميو اهلل صمى لقولو واستجابة ألىمو بالفضؿ
218:2ً) ت،ج.ب داود، أبو) "  كافأتموه قد أنكم تروا حتى لو فادعوا تكافئونو ما تجدوا

 بوأوالتناً ما عمى ،منور نجم /ةالفاضم ةالدكتوًر إلى فاالمتنا وعظيـ والتقدير بالشكر أتوجو فإني
 النصيحة تقديـ في عمماًً أو جيداًً أؿً ت لـ إذ الدراسة،ًىذه عمى اإشرافي خلؿ واىتماـ تشجيع مف

ً.الدراسةًىذه إلتماـ واإلرشاد؛ والتوجيو

 ،............. /الدكتور المناقشة لجنة عضوي الفاضميف األستاذيف إلى بالشكر تقدـنًو كما
 مواطف إلى نابإرشاد وتكرميماًوتدقيقو وومراجعت بحثال مناقشة بقبوؿ لتفضميما ،.…/والدكتور
تمامو تسديده ليتـ والخطأ والنقص الخمؿ ً.وتصويبو وا 

 أتقدـ أف نسىن وال نسىن ولف.الدراسة أداة بتحكيـ قاموا الذيف لألساتذة والتقدير بالشكر تقدـن
 البذرة منذ ترعاناًوقموبيـ ترقبناًأعينيـ زالت ما الذيف آلبائناًوًأمياتنا واالمتناف الشكر بعظيـ
ً.الدراسة ليذه األولى

ذًًًًًًً ًالعوف لنا مد مف وكؿ البحث، ىذا إلتماـ آزرنا مف لكؿ الجزيؿ بالشكر نتقدـ وا   يد
رشادنا توجييناً في وساىـ والمساعدة، ً.وا 

 بو انفعن وأف الكريـ لوجيو خالصاًً ويجعمو المتواضع، يدالج ىذا امن يتقبؿ أف واهللًهًأسأؿً  ًًًًً
ً.السبيؿ سواء إلى ييدينا وأف والمسمميف

ً

ً

 الباحثات
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 الممخص

دورًالمعمـًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًطلبًالمرحمةًاألساسيةًمفً إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 التحميمي الوصفي المنيج اتحثالبا استخدـ الدراسة أسئمة عف ولإلجابةً.وجيةًنظرًأولياءًاألمور

جراءاتوًبخطواتو ًالدراسةًمفًًو .وا  ًمبةطلأولياءًاألمورًوليًامرًمفً ( 150 ) تكونتًعينة
ًشرؽً ًغربًو ًفيًمنطقة ًالدنيا ًاألساسية ًيونالمرحمة  قاـ الدراسة، أىداؼ ولتحقيؽ .سخاف

ًمفً)ًفقرة48 ) )مف مكونة استبانة بتصميـ اتالباحث  عمى وزعتوً ،ـ(ًمحك13تـًتحكيميا
 (.البنائيًدورالعلجي،ًالًدورال,الوقائيًدورىي:ً)الًمجاالت ثلثة

ًوً.الداخمي االتساؽ وصدؽ المحكميف صدؽ اتالباحث استخدـ االستبانة، صدؽ مف ولمتحقؽ
ًالدراسةاستخدم االستبانة، ثبات مف لمتحقؽ ًاالجتماعية لمعمـو اإلحصائية الحزمة برنامج ت

"SPSS"ًالعينة أفراد استجابات وتحميؿ لتفريغ وذلؾ البيانات، معالجة في.ً

 :التالية لمنتائج اتالباحث تتوصم الدراسة عينة أفراد استجابات تحميل خالل ومن

يونسًنلدنياًفيًمحافظةًخالممعمـًدورًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًا .1
ً ًوجاءتًالمجاللتًمرت%78.6حيثًحصؿًعمىًعاليةبدرجة ًالنحوً، ًعمى ًتنازليا بة

%ًوًاخيرا78.8ً%،ًالدورًالعلجيًبوزفًنسبي79.6ًالتالي:الدورًالبنائيًبوزفًنسبيً
 %.77.4ًالدورًالوقائيًبوزفًنسبيً

وبيفً،ً((0.05أظيرتًنتائجًالدراسةًوجودًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىًداللةً .2
دارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًمتوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًم

ىًلالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًيعزىًإ
ًالتابعةًًالمعمـ،ً،لمنطقةًالسكنيةاًلوليًاالمر،ًلمؤىؿًالعممياالجنسً،كؿًمف) المديرية

 .(لياًالمدرسة

 توصي الدراسة بالنقاط التالية :

رحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًتعزيزًدورًالمعمـًفيًمدارسًالم .1
ًالمرحمةًاألساسيةً.ً

ًتجاهً .2 ًاألساسية ًفيًمدارسًالمرحمة ًالمعمـ ًلتعزيزًدور التركيزًعمىًالمناطؽًالميمشة
 .الحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسية

المحمةًاألساسيةًمبةًمدارسًذًبرامجًمفًخلؿًاآلباءًلتعزيزًالسموؾًااليجابيًلمطينفتً .3
 الدنيا.
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Abstract 

 

This study aimed to identify the role of the teacher in reducing the 

violence of students in the basic stage from the point of view of parents. 

In order to answer the study questions, the researcher used the descriptive 

analytical method in his steps and procedures. The study sample 

consisted of (150) guardian parents of students of the lower elementary 

stage in the west and east of Khan Yunis. To achieve the objectives of the 

study, the researcher designed a questionnaire consisting of (48 

paragraphs were arbitrated from (13) arbitrator, and distributed on three 

areas: (preventive role, therapeutic role, structural role.) 

To verify the veracity of the questionnaire, the researcher used the 

sincerity of the arbitrators and established internal consistency. To verify 

the persistence of the questionnaire, the SPSS program was used to 

process the data, in order to unload and analyze responses from the 

sample. 

 

By analyzing the responses of the sample of the study, the researcher 

reached the following results: 

1. The teacher has a role in reducing the violence among the students 

of the basic basic stage in Khan Younis governorate with a good 

score of 78.6%. The fields ranked in descending order are as 

follows: the structural role with a relative weight of 79.6%, the 

therapeutic role with a relative weight of 78.8% Protective role 

with a relative weight of 77.4%. 

2. The results of the study showed that there were statistically 

significant differences at the level of significance (0.05), about the 

average parents' assessment of the role of the teacher in the basic 

stage schools towards reducing violence among the students of the 

basic stage in Khan Yunis Governorate Parent, residential area, 

sex teacher, school affiliated school.) 

 

The study recommends the following points: 

1. The study recommends the importance of strengthening the role of 

the teacher in the primary stage schools towards reducing violence 

among students in the basic stage. 

2. The study recommends the importance of focusing on the 

marginalized areas to enhance the role of the teacher in the basic 
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stage schools towards reducing violence among students in the 

basic stage. 

3. The study recommends the importance of implementing programs 

through parents to promote the positive behavior of students in the 

lower elementary schools of Mahalla. 

4. The study recommends the importance of enhancing the role of the 

teacher in following up students' problems through the complaints 

fund, and the school administration to oblige the teacher to follow 

up the fund. 

5. The study recommends the importance of organizing periodic 

meetings of parents on the problems of students, and involving 

parents in solving the problems of their children to reduce 

violence. 
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ًاألسا ًمدارسًالمرحمة ًفي ًالمعمـ ًلدور ًاألمور ًأولياء ًتقدير ًظاىرةًدرجات ًمف ًالحد ًتجاه سية

76ًً...............ًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًتعزىًإلىًالجنس
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة:

 في أساسية إدارية وحدة وىي أىدافو، المجتمعًلتحقيؽ أوجدىا نظامية تربوية سسةمًؤ المدرسة إف
ًقاعدة التربوية، لمعممية اإلجرائي المستوى تمثؿ التربويًالفمسطيني، النظاـ  النظاـ، ليذا وتعد

ًوممارسات داخميا يجري ما وينعكس ًتفاعلت  معمميف مف فييا العامميف جميع عمى مف
دارييف ًوا  ًلطبيعة يتحدد مناخ مف ذلؾ عف ينشأ وما ومستخدميف، ومتعمميف  العلقات وفًقا

 األسرة بعد االجتماعية التنشئة مؤسسات ثاني تعد المؤسسةًالتربوية فيذه .تسودىا التي التنظيمية
 وفؽ المجتمعية األىداؼ وجدتًلتعديؿ إنيا إذ سميمة؛ سوية اجتماعية تنشئة الفرد فيًتنشئة

ًالمجتمع أوكؿ كما لمفرد، السميـ المتكامؿ النمو تؤمف عاداتًسموكية إلى تربوية فمسفة  إلييا
ً .المستقبؿ صناعة في دورىا تأخذ التي وصياغةًالعقوؿ النشء، تربية إلى الرامية أىدافو تحقيؽ

ًتسترعي المشكلت أكثر مف عاـ بشكؿ العنؼ ظاىرة تعد  الحكومية الجيات اىتماـ التي
 (.2018،ًالمرشدي،ًنصارجتمع)والم واألسرة المختمفة

 فػي نواجػو بػدأنا وقػد واألسػرةًوالمجتمػع، الفػرد فػي تػؤثر التػي العنػؼ أشػكاؿ أحػد المدرسي والعنؼ
نما ونوعيتو، المدارس في العنؼ أعماؿ كمية فقطًفي ليس تطورا األخيرة اآلونة  فيًاألساليب وًا 
 مف الزملء الطمبة ضد المسمح اليجـوًو العنيؼ،ًكالقتؿ السموؾ تنفيذ في الطلب يستخدميا التي

طػلبًالمرحمػةً وخاصػة الطمبػة عنػد سػمبية ظػاىرة فػالعنؼً.أخػرى ناحيػة مػف ناحيػة،ًوالمدرسػيف
 أخطػر إلػى وقدًيمتػد فيًسموكيـ، القسوة ويطبع الفكري مسارىـ ويضمؿ يخدعًعقوليـ األساسية،

 األسػػرة وحتػػى والمدرسػػة عمػػىًالػػزملء والكراىيػػة الحقػػد مػػف يتسػػـ بمػػا ذلػػؾ مػػف
ً(.2017الطيار،(والمجتمع

ًوالمشكلت معالجة في المعمـ دور أف في شؾ وال  في التربوية العممية تعترض التي القضايا
 بما تناوليا يتـ أنوًلـ إال الكثير، عنيا كتب إذ لمنقاش؛ مطروحة قضية زاؿ التربويًما الميداف
 سياؽًثقافة في الطمبة عمى حؽ بغير معمـالتيًيفرضياًال فالعقوبات .العميؽ البحث مف تستحقو
ًنفسية معنوية عقوبات ىي والعقاب، والزجر الردع  وتستيدؼ الصميـ، في الطالب تصيب

 ممارستو في سبًباًرئيًسا تكوف وربما الزمف، يمحوىا ال عميقة ندوًبا فيًنفسيتو وتترؾ كينونتو،
ً(ً.2014وشخصيتوً)السعايدة، ذاتو إلثبات أو نفسوًوحقوقو، عف الدفاع بغية أشد، عنؼ لسموؾ
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ًمفً ًالعديد ًوجود ًلمسف ًغزة ًقطاع ًمدارس ًفي ًلمباحثات ًالميداني ًالتدريب ًفترة ًخلؿ ومف
ًالقياـًبيذهً ًارتأتًالباحثاتًضرورة السموكياتًالعدوانيةًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًالدنيا،ًلذا

ًالدني ًاألساسية ًفيًالمرحمة ًلمتعرؼًالىًدورًالمعمـ ًمفًالعنؼًلدىًالطمبة،ًالدراسة ًفيًالحد ا
ًيؤديًتفعيميا اإلجرائية األساليب مف واقتراحًمجموعة  ممارسة إلىًتقميؿ صحيحة بطريقة قد

 القائميف جميع التربويًوعف النظاـ وعف المدرسة عف رضاىـ مف ويزيد لسموؾًالعنؼ الطمبة
دارييفًومعمميفًوفي مسئوليف مف النظاـ عمى ما بالسؤاؿً الدراسة مشكمة تتمثؿ اإلطار ىذا وا 

ًالمرحمة األساسية من وجية نظر أولياء األمور؟؟؟ مبةدور المعمم في الحد من العنف لدى ط

 مشكمة الدراسة:

 مدارسًالمرحمة في العنؼ سموؾ معالجة المعمـًفي دور تعرؼًالى في الدراسة مشكمة تمثمت
 أشكاؿًالسموكيات مف شكل عنيؼال السموؾ محافظةًخافًيونس.ًويعد في الحكومية األساسية

 المؤسسات في وخاصة االنتشار واسع ىذاًالسموؾ اإلجرامية.ًأصبح أو والجانحة، السوية غير
 مف مختمفة يمارسوفًأشكاال األساسية المرحمة طمبة أف األخيرة اآلونة في إذًلوحظ التربوية؛

ً.المدرسة داخؿ الطمبة يستخدميا التي أساليبًالعنؼ تنوع لوحظ العنؼًكما

 فييا،ًوعميو المرغوب غير السموكيات أشكاؿ مف شكؿ العنيؼ السموؾ يعد سبؽ، ما ضوء في
 حيثًيلحظ أىمية، المواضيع أكثر مف موضوع عمى الضوء تسميط ىي الدراسة ىذه مشكمة فإف

 تالتيًوزع النشرات وفؽ الثانوية، المرحمة طمبة بيف خاصة األخيرة الفترة في معدالتو ازدياد
 الركيزةًاألساسية باعتبارىـ بغزة، العالي والتعميـ التربية وزارة قبؿ مف الحكومية المدارس عمى

2006ً )العالي، والتعميـ التربية وزارة( المستقبؿ في األمة ورجاؿ مجتمع، ألي الميمة

 التالية: األسئمة في تتحدد الدراسة فإن مشكمة  ذلك عمى وبناًءا

 نظر وجيو مف المرحمةًاألساسيةًالدنياًلدىًطمبة العنؼ مفًالحد دورًالمعمـًفيً ما .1
 أولياءًاألمور؟

ًبيفًمتوسطاتً≥0.05αداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ .2 ) 
ًاألمور تقديرات ًمف فيًًالمعمـًلدور أولياء ًاألساسيةًًلدىًطمبة العنؼ الحد المرحمة
ً ًمتغيراتالدنيا ً،) :الدراسة باختلؼ ًمكافًالجنس ًالطالب، ًأمر ًلولي ًالعممي المؤىؿ

 المدرسة(؟ ليا تتبع التي السكف،ًوًالمديرية
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 :الدراسة فروض

 درجات متوسطات (ًبيف≥0.05αداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .1
ًاألمور تقدير ًتجاه لدور أولياء ًاألساسية ًفيًمدارسًالمرحمة  ظاىرة مف الحد المعمـ
المؤىؿًالعمميً تعزىًلمتغير المرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونس ةطمب لدى العنؼ

 بكالوريوس،ًماجستيرًفأعمى(.ً-توجييي،ًدبمـو-ابتدائيً( لوليًأمرًالطالب

 درجات متوسطات (ًبيف≥0.05αداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .2
ًاألمور تقدير ًفيًمدارسًالمرحمة لدور أولياء  ظاىرة مف الحد تجاه ساسيةاأل المعمـ
 مكافًالسكف تعزىًلمتغيرًخافًيونس المرحمةًاألساسيةًفيًمحافظة طمبة لدى العنؼ

 مدينة،قرية،ًمخيـ،ًمنطقةًميمشة(.(

 درجات متوسطات (ًبيف≥0.05αداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .3
ًاألمور تقدير ًفيًمدارسًالمرحمة لدور أولياء ًتجاها المعمـ  ظاىرة مف الحد ألساسية
ًيونس طمبة لدى العنؼ ًخاف ًمحافظة ًفي ًاألساسية ًلمتغير المرحمة  لجنسا تعزى

 ذكر،أنثى(.(

 درجات متوسطات (ًبيف≥0.05αداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .4
 ىلد العنؼ ظاىرة مف الحد تجاه األساسية مدارسًالمرحمة لدور أولياءًاألمور تقدير
ًيونسًتعزى طمبة ًخاف ًفيًمحافظة ًاألساسية لياً تتبع التي لممديرية لمتغيرًالمرحمة

 .غربًخافًيونس( خافًيونس، المدرسة)شرؽ

 :الدراسة أىداف

 مفًالعنؼ الحد تجاه المرحمةًاألساسية مدارس المعمـًفي دور إلى التعرؼ  إلى الدراسة  ىدفت
 :التالية األىداؼ ؽتحقي خلؿ مف ، المرحمةًاألساسية بةطم لدى

 نظر وجيو مف المرحمةًاألساسيةًالدنياًلدىًطمبة العنؼ الحدًمف دورًالمعمـًفيً ابراز .1
ً.أولياءًاألمور

ًتوجد .2 ًعف ًبيفً≥0.05αداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ الكشؼ )
ًالمرحمةًلدىًطمبة العنؼ الحدًمف فيًًالمعمـًلدور أولياءًاألمور تقديرات متوسطاتً

ً ًالدنيا ًمكافً :الدراسة باختلؼًمتغيراتاألساسية ًالطالب، ًأمر ًلولي ًالعممي )المؤىؿ
 .المدرسة( ليا تتبع التي السكف،ًالجنسًوًالمديرية
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 :الدراسة أىمية

دورً معرفة في خاصة أىمية وتكتسب تتناوليا التي المشكمة طبيعة في الدراسة أىمية تكمف
 ظؿ في نعيش ونحف خاصة الطلبي، العنؼ مف لحدا في األساسية مدارسًالمرحمة معممي

 دور تناولت التي الدراسات لقمة ونظًرا التعممية، التعميمية العممية عمى أثرت متغيراتًمختمفة،
 لذا غزة، محافظات في وخاصة الطلبي، العنؼ ظاىرة مف الحد في المدارسًالثانوية معممي
ًنتوقع:

 :يمي يماف تبدو التي أىميتيا الدراسة ليذه أف

 المساعدة في وتوصيات نتائج مف إليو تتوصؿ أف يمكف ما خلؿ مف الدراسة تفيد قد .1
 .األساسية المدارس وخاصة التربوية مؤسساتنا في العنؼ مفًظاىرة لمحد

ًالقائميف .2 ًالدراسة ًمف ًيستفيد  معممي مستوىًأداء تحسيف في والتعميـ التربية عمى قد
 .ساسيةالمرحمةًاأل مدارس وخاصة المدارس

فيًالحدًمفًالظواىرًالسمبيةًلدىًالطمبةًًئيـتغذيةًراجعةًلممعمميفًحوؿًأداًقدًتعطي .3
 فيًالمرحمةًاألساسية.

ًتصميـ .4 ًفي ًتساعد ًوخاصة لمعالجة وقائية برامج إيجاد قد ًالعنؼ ًطمبةً سموؾ لدى
 .األساسية المرحمة

 تحسيف أجؿ مف يةالخارج والبيئة المدرسة بيف العلقة توطيد في الدراسة تساىـ قد .5
 .الطمبة تواجو التي المشكلت مف كثير حؿ في والمساىمة التعميمة العمميةًالتعميمية

 :الدراسة حدود

 :التالية بالحدود الدراسة تتحدد

فيًالمجاالتًًالمعمـ دور عمى الموضوعي حدىا في الدراسة اقتصرت: الموضوعي الحد .1
ًالً(البنائيً،العلجيً،الوقائي (التالية: ًفي ًلدى ًالعنؼ ًمف ًالمرحمةًًطمبةحد مدارس

 األساسية.

 .محافظةًخافًيونس عمى الميدانية الدراسةًاقتصرت: المكاني الحد .2

 التربية لوزارة التابعة األساسية مدارسًالمرحمة عمى الدراسةًاقتصرتً: المؤسسي الحد .3
 العالي. والتعميـ
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ًأمور مف عينة عمى الدراسةًاقتصرتً:البشري الحد .4 ًالمرحمةطم أولياء  األساسية بة
 .غزة بمحافظات

 العاـ مف االوؿ الفصؿ خلؿ الميدانية الناحية مف الدراسة ىذه تـًتطبيؽ: الزماني الحد .5
2018/2019ً الدراسي

 مصطمحات الدراسة:

 النشاط اوجو مف الشخصية الخصائص مف مجموعة بو ترتبط اجتماعي وضع ىوً:الدور .1
 في شخص االفعاؿًالمكتسبة،يؤدييا مجموعة جتمع،فيووالم الفرد مستوى عمى لوًقيمة الذي

 (.2011الفردًلمقياـًبيا)اليوسؼ، يسعى دوافع يحدد اجتماعي موقؼًتفاعؿ

ًمفً ًبانو: اصطالحاتعرفو الباحثات و  ًلحمايتيـ ًالطمبة ًتجاه ًالمعمـ ًبيا ًيقـو ًسموكية أنماط
ً.االنحراؼًالسموكيًتجاهًالعنؼًوًيعززًالمناعةًلدييـ

 جاىدا يعمؿ اف مكانتو خلؿ مف الميـ مف والمجتمع،لذلؾ المتعمـ بيف الوصؿ قةحمالمعمم: .2
أفً يجب أىدافيما ولتكامؿ متطمباتيما بيف الملءمة لتحقيؽ معا والجسدية الذىنية بكؿًقدراتو

ً(.2014وأىدافيما)عكيشي،ً أغراضيما تحقيؽ لضماف سويا يعمل

 طرؼ مف المكمؼ الشخص وىو التعميمية العممية أطراؼ أحدًبانو: صطالحاو تعرفو الباحثات ا
ًبميمة التعميمية المنظومة  لتكويف خضوعو بعد وذلؾ ,التعميمية المؤسسة داخؿ التعميـ لمقياـ

ًالمعمميف. تكويف كزارًم إطار في وًتربوي ميني

ًالمدارس. لدىًطمبة العنؼ استخداـ مف المستطاع قدر والتقميؿ التخفيؼ محاولةًالحد: .3

 مف مجموعة أو طالب مف يصدر غير،مباشر أو مباشر مادي أو لفظي، سموؾ أيً:العنف .4
 نتيجةًوخارجيا المدرسة داخؿ عامة أو خاصة ممتمكات أو آخريفًأو أنفسيـ نحو الطمبة،
 أو الممتمكات، أو النفس عف الدفاعًأو اإلحباط، أو بالغضب، الشعور أو الظيور،ًحب

 أذىًإلحاؽ عميو ويترتب معينة، مكاسب عمى الحصوؿ وأ اآلخريف،ًمف االنتقاـًفي الرغبة
 (2014)حمادنة،اآلخر بالطرؼ متعمدة بصورة نفسي أو مادي أو بدني

فيً تؤثر التي اجتماعياًً المقبولة غير السموكيات مجموعةًبانو: اصطالحا تعرفو الباحثاتو 
ًبخصوصًالتحصيؿ نتائج إلى وتؤدي لممدرسة، العاـ النظاـ  مع والعلقات ،الدراسي سمبية

ً.وجسدي ورمزي لفظي بشكؿ ويمارس أوًمعنوية، مادية وأضرار اآلخريف

ً
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ًمف التمميذ التحاؽ مف تبدأ التي المرحمة ىي :األساسية المرحمة  األوؿ الصؼ بالمدرسة
ًوًتتراوحً التربية لوزارة األساسيًفيًالمدارسًالتابعةًوا الرابع الصؼ وحتى األساسي والتعميـ،
ً(.2017:18(ًسنوات)دائرةًاالحصاءًالمركزية،9ً-6فيياًماًبيفً)ًتلميذرًالفيياًاعما

ًاألساسية طمبة أميات أو آباء وىـ :الطمبة أمور أولياء ً المدارس في المرحمة  وزارة التابعة
ًوالتعميـ. التربية

محافظةًالتابعةًلمسمطةًالوطنيةًالفمسطينية،ًوتقعًفي16ًًىيًواحدةًمفًًمحافظة خان يونس: 
نسمة.ًمف315,934ًًسكانياًحواليً.ًيبمغًعددًخافًيونسوعاصمتياًمدينةًًقطاعًغزةجنوبً

17.57ً٪ًمناطؽًريفيةًوً%12.8ً،ًمنطقةًحضرية٪ًتعتبر69.61ًًمجموعًمساحةًأراضيياً
ً(.2017:22 السنوي، اإلحصائي فمسطيف كتابللجئيف)ًمخيـًخافًيونستضـً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
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ً
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 انفصم انثاني
 اإلطار اننظري
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

ًتقسيمو ًتـ ًالدراسة ًبموضوع ًالمتعمقة ًالتعريفات ًالجزء ًىذا ًتتضمفًًيتناوؿ ًعناويف ًثلثة إلى
ًيمكفًتفصيمياًعمىًالنحوًالتالي:ًالموضوعاتًالتاليةًالمعمـ،ًالعنؼًوًمدارسًالمرحمةًاألساسية

 حور األول: المعممالم

 إلى بيـ الجيؿًعابر الظممات مف البشرية منقذ ىدفو،فيو لبموغ وأداتو المجتمع وسيمة ىو المعمـ
 أساسيا التعميمية،ويمثؿًمحورا العممية في المؤثرة العوامؿ أىـ مف والمعرفة،وىو العمـ مياديف
 يتوقؼ نجاحيا عميميةًومدىالت المؤسسات تعميمية،فمستوى مرحمة ألي التعميـ منظومة في ميما
ً 2015)،حمبيالمعمـً) عمى

 المعمـًفي يؤديو الذي الدور أىمية مدى جيداًً يدرؾ يؤدييا التي وميامو المعمـ دور في الناظر
ذا , ًاً وعممي عممياًً متطور و ومتماسؾ ,قوي مجتمع بناء  ىذهًالرسالة معاني في النظر أمعنا وا 

 ىي إليياًإنما وانتمى المعمـ اختارىا الذي التعميـ مينة أف لىإ خمصنا الشريفة والمينة المقدسة
 في نجاحيا فشمياًأو األمـ بعض وتعزي , األمـًوسيادتيا تقدـ في ىامة وركيزة أساسية مينة

 إلى والرقيً  مجاالتًالحضارة في تقدميا تعزي أنيا كما التعميـ وسياسة المعمـ إلى الحروب
 معرفة في التعميـ لممعمميفًتوفير يمكف .الثقافات بيف تختمؼ عمـالم فدور أيضاًً التعميـ سياسة
 أو المجتمع ودور التربيةًالمدنية ,الديف و والفنوف الميني التدريب أو والحساب والكتابة القراءة

 ليحقؽ والتجددًباستمرار التطور يحتاجًإلى المجاؿ ىذا في المعمـ فإف لذا .الحياتية الميارات
ً. (2014ية)عكيشي،التعميم األىداؼ

 المعمم أوال: تعريف

ًوً العممية المدخلت اكبر ألنو تربوي تجديد اي في األساسي العنصر ىو المعمـ  لتربوية
 مشارؾًرئيسي انو حيث مف أىميتو تتحدد التعميمي النظاـ في المعمـ وموقع التلميذ بعد أخطرىا

 المعمـ األمة،ًويعتبر حياة و األجياؿ قبؿمست نوعية وبالتالي. اتجاىو و التعميـ نوعية تحديد في
ً(.2015اب،شالخ(  التعمـ و التعميـ فاعمية لتعزيز ميما وسيطا عادة

ًالتعريؼ ويقارب . المدارس في التلميذ بتربية المكمؼ الفرد ىو " ويعرف بانو  مفيـو ىذا
ًال القاصريف التوجيو و التربية عمى يشرؼ الذي , المربي بمفيـو المدرس  القيـ و مثؿنحو

 وال محدود تعريؼ ىوًو التربية في المدرس ميمة حصر قد التعريؼ ىذا كاف ولئف ،ً"االجتماعية
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عدةً منو وتتطمب وصعبة معقدة عممية ميمة يحمؿ الذي لممدرس الحقيقي التكميؼ يعبرًعف
ً(.2016،شولي ( مينية وصفات تأىيلت

 فيو .متناسؽ عمموًمستمرًو. لممتعمـ ديالفًر التعمـ لنشطات منظـ ىو كما يعرف المعمم انو
ً(2015،ًحمبينتائجو) مف يتحقؽ إف و التعمـ عممية تطور و سير بإدارة مكمؼ

 و أكاديميا مينياًو إعدادا خصيصا وأعد التعميمية العممية في الزاوية حجر :أنو وعرف ايضا
 الشخصيةًيربي فيو تحسينو و سموكيـ تعديؿ و التلميذ نمو زيادة في دوره يتمثؿ

ً(.2016 ،الصالحاإلنسانية)

   الفعال المعمم ثانيا: خصائص

يمكفًً)والخصائصًالشخصية المعرفية الخصائص( فئتيف في الخصائص ىذه تصنيؼ يمكف
 الشخصيةًوتتناوؿ الخصائص فئة و المعرفية الخصائص فئة فئتيف في الخصائص ىذه تصنيؼ
ً:يمي فيما الخصائص مف النوعيف ىذيف

 معرفيةال خصائص .1

مفً ىي طلبو استشارة في يتبعيا التي واألساليب العقمية وقدراتو المعرفية المعمـ حصيمة إف
 لممعمـًالفعاؿ المعرفية فيًالخصائص البحث عند الحسباف في أخذىا يجب التي اليامة العوامؿ
 ألف ,فعاليةًالتعميـ في الخصائص ىذه مثؿ تمعبو الذي الدور تقدير أو قياس يصعب أنو غير
 التي اإلستراتيجية أيضاًعمى تعتمد بؿ فقط وقدراتو المعمـ معارؼ عمى تعتمد ال الفعالية ىذه

ً(.2015يعقوب،(ألييـ يعرؼ ما إيصاؿ و طلبو مع التواصؿ عممية في يتبعيا

 الشخصية خصائص .2

مفً مدى أكبر الشخصية والسمات القيـ و االتجاىات حيث مف المعمميف مع التبايف أف يبدو
ىذهً كوف إلى ذلؾ يعود وقد. األخرى المعرفية المتغيرات و العامة العقمية القدرة في باينيـت

 الجانبًاالنفعالي عمى اعتمادىا مف أكثر المعرفي الجانب عمى منيا كبير جزء في المتغيرات
 ليةفعا تبايف فيًتحديد أىمية أكثر والشخصية االنفعالية تكوفًالمتغيرات فقد ذلؾ ومع , العاطفي
ً(.2015يعقوب،(المعرفية المتغيرات مف التعميمية المعمميف

 و المعمـًالناجح بيا يتسـ التي لممعمـ االيجابية الصفات بعض نذكر لممعمـ عديدة صفات وىناؾ
 :(2015التعميمية)نورًالديف، بالعممية لمقياـ المؤىؿ

 الطمبة تقدـ نحو و الصؼ غرفة في الشخصية المسؤولية يتحمؿ . 
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 التعميـ في األمثمة وتقديـ الشخصية الخبرات دـيستخ . 

 الطمبة مشاعر يتفيـ .ً

 بوضوح اآلخريف مع يتواصؿ. 

 فورا صوبيا و يرتكبيا التي باألخطاء يعترؼ . 

 فييا يتأمؿ و بالممارسة يفكر . 

 ًاالحتراـ. و الثقة تولد التي الخصوصية عمى يحافظ

 التقنيً الجانب ألىمية المعمـ إدراؾ و ميميةالتع العممية في والفني اإلداري الجانب إدراؾ
 تطور ومتابعة, المجاؿًالتعميمي في استخداميا و التكنولوجية بالجوانب يتعمؽ ما خاصة

 التعميمية العممية في المختمفة وتطبيقاتيا ىذهًالتقنيات

 ميـًويجع بيـ اىتمامو ويظير ر ا كثي بطمبتو ييتـ الفعاؿ المعمـ : بالطمبة المعمـ اىتماـ
 .االىتماـ بذلؾ يشعروف

 وتعمميـًأو بتعميميـ يرتبط ما سواء .لطمبتو المعمـ إصغاء يؤدي : لطمبة المعمـ إصغاء 
االحتراـًلمتبادؿً و الود و المحبة أواصر تقوية إلى كبشر ومشكلتيـ بيموميـ يرتبط ما
 رتطوي ىو سموكو في وفعالية تأثير ذات شخصية المعمـ مف ويجعؿ الطرفيف بيف

 .شخصيتو

 لدييـً القمؽ جوانب ويفيـ .بيـ ييتـ الذي المعمـ الطمبة يقدر: لطمبتو المعمـ فيـ
أحواليـً إليو وصمت ما المعرفة عمى ويحرص ليا ويستجيب أسئمتيـ ويتفيـ ومشكلتيـ
 . التعميمية وغير التعميمية

 تتركزً الصفي ـالتعمي في المعمـ لفاعمية اآلخر الوجو :بالطمبة الشخصية المعمـ معرفة
جعؿً عمى ىنا المعمـ يحرص حيث خارجو و الصؼ داخؿ بطمبتو الشخصية معرفتو في

 طمبتوًفي وبيف بينو ومستمرة متصمة اإلنساني و الشخصي التواصؿ و االتصاؿ قنوات
 .حياتوًاليومية الطالب فيو يعيش الذي المجتمع و المدرسة أو الصؼ

 يحتذىًفي نموذجا و لطمبتو قدوة المعمـ يكوف اعندم : بينيـ العدؿ و الطمبة احتراـ 
 فاعميةًفي أكثر يكوف الطالب تحصيؿ تقويـ و قياس دقة في أو معاممة في سواء العدؿ
 .معو التواصؿ عمى وحرصيـ عميو إقباليـ و طمبتو تعمـ في تأثيرا أكثر و الصفي تعميمو
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 طواؿ الوقت مف كثيرال معممييـ مع الطمبة يقضي : الطمبة مع االجتماعي التفاعؿ ً اليـو
المشاركةً خلؿ ومف المنزؿ في ذوييـ مع يقضونو الذي الوقت مف أكثر وربما المدرسي

 . أكاديميا و تربويا طمبتو مع المعمـ يتفاعؿ معا الوقت قضاء في

 ومدىً المعمـ مينية مدى الفعاؿ الصفي لمتعميـ اليامة الوجوه مف: لممعمـ الفكري االتجاه
مفً الكثير عمى االطلع خلؿ فمف .لو بالنسبة أىميتيا ومدى ولمينتو بتولطم إخلصو
 ىو الفعاؿ المعمـ اف اتضح الميدانية األبحاث طريؽ عف ذلؾ حوؿ والبراىيف األدلة

 .الشخصي الصعيد عمى بمينتو المعمـًالممتـز

 وممارساتوً أعمالو في المعمـ تأمؿ يعتبر: ممارساتو و أعمالو في لممعمـ الذاتي التأمؿ
ومدىً المعمـ تعميـ فاعمية وفي الصفي التعميـ في اليامة العوامؿ احد المينية التعميمية
 . طمبتو تحصيؿ عمى انعكاسو

 بشكل الفعال المعمم لدى )الخارجية و الداخمية ( الخصائص وترى الباحثات انو يمكن تمخيص
 :التالي في عام

 .عاـ بشكؿ التربية و الصفي التعميـ في المسبؽ الجيد اإلعداد  .1

 . التعميـ مينة بمزاولة لممعمـ الرسمي الترخيص  .2

 . الصفي التعميـ في الكافية التعميمية الخبرة .3

 . وبينيـ بينو المتبادؿ االحتراـ و, وشخصيا عمميا معاممتيـ في العدؿ و بالطمبة االىتماـ .4

 .الطمبة التحصيؿ وتقويـ الصفي التعميـ يخص فيما طمبتو وعف نفسو عف العالي التوقع .5

ً.عممياًومتابعتيـ ورعايتيـ ولمطمبة الصفي لمتعميـ لإلعداد إضافي وقت تخصيص .6

التنظيـً و لمصؼ الفعالة اإلدارة خلؿ مف األقصى حد إلى الصفي التعميـ وقت تعظيـ .7
 . الصفي

ً.الصفية والمشروعات النشاطات و االستراتيجيات تنويع خلؿ مف الصفي التعميـ دعـ .8

 .تعمميا بأىمية وتشعرىـ فيميـ تعزز بطريقة لمطمبة المحتوى و المعرفة تقديـ .9

 ذلؾ الصفيًو لمتقويـ البعدية و القبمية نتائج مف االستفادة طريؽ عف الطمبة تعمـ مراقبة .10
عداد المناسب الوقت في مرتدة تغذية تقديـ خلؿ مف  لـ الذيف العمميةًلمطمبة المادة التعميـ وا 

ً.يتقنوىا
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 النابييفًمنيـ عمى االقتصار وعدـ قدراتيـ بمختمؼ الطمبة جميع مع بفاعمية التواصؿ .11
 .السابقة الشخصية و المعرفية وخبرتيـ الطمبة تنوع عف النظر وبصرؼ

 المعمم يواجيا ثالثا: مشكالت

 التربوييف عمماءًالنفس اىتماـ إف و الميني أدائو في تؤثر المشكلت مف كثير عادة المعمـ يواجو
ً.عنيا التعميميةًالناجمة العممية بطبيعة ترتبط التي المشكلت نحو االحياف معظـ في يتجو

 مع تتفق أساسية فئات خمسة تصنف في المشكالتان  (2015)يعقوب،عن Keigأورد 
  وجوانبيا المختمفة العممية ىذه طبيعة

واضحةً فكرة بتكويف التعميمي نشاطو يبدأ أف المعمـ عمى : باألىداؼ المتعمقة المشكلت .1
 يتوقعًمف التي األىداؼ عمى يقؼ أف يجب أي التعميـ عممية خلؿ مف إنجازه يريد عما

وطرؽً وصياغتيا األىداؼ اختيار مشكمة سيواجو لذا العممية ىذه نتيجة إنجازىا الطلب
 يا.ب الطلب تزويد

ئصًالخصا مف العديد في عادة الطلب يتبايف : الطلب بخصائص المتعمقة المشكمة .2
 مواجية المعمـ عمى يفرض الذي األمر االجتماعية و والعقمية االنفعالية و الجسدية

 ونقاط نموىـ ومستوى المتنوعة فدارتيـ عمى التعرؼ خلؿ مف وذلؾ الطلب مشكمةًفيـ
ًوقوتيـ  التعميمية األىداؼ انجاز عمى وقدراتيـ استعداداتيـ مدى لتحديد ضعفيـ

 المرغوبة.
 معرفة إلى التعميمية ميمتو أداء أجؿ مف المعمـ يحتاج : بالتعمـ المتعمقة المشكمة .3

 تصورا المعرفة ىذه وتشكؿ الطلب لدى المعمومات اكتساب تحكـ التي المبادئًالمتنوعة
 يمارسيا التي السموؾ أنواع كانت ولما. خلليا مف يؤثر التي الكيفية لديوًمف معينا

 اختيار مشكمة المعمـ فسيواجو مختمفة عميميةت مبادئ وتحكميا عديدةًومتنوعة الطلب
 شروط عميو تفرضيا والتي المتنوعة التعميمية المواقؼ طبيعة مع التيًتتفؽ التعمـ مبادئ
 بيا. الذيًيقـو التعميمي النشاط

أكثرً أو طريقة استخداـ إلى عادة المعمموف يمجأ) :التدريس ( بالتعميـ المتعمقة المشكلت .4
والشروطً والطلب المدرسية المواد باختلؼ الطريقة ىذه ختمؼوت التدريس طرؽ مف

 القرار اتخاذ مشكمة المجاؿ ىذا في المعمـ يواجو أف المألوؼ ومف , األخرى التعميمية



 14 

 لوحات استخداـ إلى مثل يمجأ فيؿ نجاحا األكثر الوسائؿ و الطرؽ باختيار فيماًيتعمؽ
 .تمفزيونيا فيمما إيضاحيةًأـ

 ىو .المعمـ بت يقـو الذي األخير التعميمي النشاط أف : بالتقويـ متعمقةال المشكلت .5
 تحقيؽ مجاؿ في التقدـ مدى عمى التعرؼ مف المعمـ تمكف ىذه التقويـ التقويـًوعممية

 أو اختيار مشكمة التعميمية ميمتو مف المرحمة ىذه في المعمـ ويجابو األىداؼًالتعميمية
 التعميـ كاف إذا ما عمى الوقوؼ و التقدـ ىذا معرفة عمى تساعده التي تطويرًاإلجراءات

 .ال أـ جيد عمىًالنحو يجري

المعمـًتواجيوًالعديدًمفًالمشكلت،ًمنياًماًيتعمؽًبالعمميةًالتعميميةًذاتياًيتبين مما سبق أن 
  كاألىداؼًوًالتقويـًومنياًماًيتعمؽًبخصائصًالطمبةًوًاحتياجاتيـ.

 

 ؟العممية التعميمية اسناد  مور فيأىميو مشاركو أولياء األ

ًاىتماـًجميعًاالظراؼً إليًأولياءًاألمورًالذيفًًةعميياًباالضافًةلقائماتمقيًالعمميةًالتربويةًاليـو
نجاحياًمفًاجؿًخدموًأبنائيـًالتلميذًوالعمؿًعميًخمؽًجيؿً يحاولوفًمساندهًالعمميةًالتعميميةًوا 

ًالع ًيعايشًتطورات ًإف ًيستطيع ًوواعي ًوالسريعًمتعمـ ًاليائؿ ًوالتكنولوجي ًالعممي ًوالتقدـ صر
ولكفًىنالؾًوجياتًنظرًمتعددةًوكثيرةًتدورًحوؿًمشاركوًاألىؿًفيًالعمميةًالتعميميةًكماًيوجدً

ًيا ًيتساءؿ ًوالبعضًىنا ًالمشاركة ًتمؾ ًجوانب ًالتساؤالتًحوؿ ًمف ًالمقصودًًالكثير ًىؿ تري
ًاأل ًأولياء ًقبؿ ًمف ًبالمتابعة ًاالكتفاء ًالدراسيةًبالمشاركة ًمستوياتيـ ًلمتعرؼًعمي ًألبنائيـ مور

ومشاركوًالمدرسةًاجتماعاتياًوأنشطتياًالمختمفةًوكذلؾًمشاركتياًفيًاحتفاالتياًالوطنيةًوالدينيةً
والعمؿًعميًتوفيرًبيئةًمنزليوًأمنوًلمتلميذًلمقياـًبالمذاكرةًوعمؿًالواجباتًالمنزليةًعميًأكمؿً

ًالع ًحؿ ًفي ًالمدرسة ًومساعده ًالسماحًوجو ًتعني ًالمشاركة ًإف ًأـ ًالمشكلتًلمتلميذ ًمف ديد
ًبمعنيًىؿًمفً ًوكذلؾًصنعًالقرارًالتربوي. ًالعميا ًالسياساتًالتعميمية ألولياءًاألمورًفيًرسـ
الممكفًإفًيشارؾًوليًاألمرًفيًرسـًالسياسةًالتربويةًلممدرسةًوالعمؿًعميًتحسيفًمستوياتياً

ًنحوًاألفضؿ.

اًالموضوعًإفًنقوؿًإفًىنالؾًإشكاليوًحوؿًتمؾًالمشاركةًالفًذلؾًومفًالواضحًمفًخلؿًىذ
ًالميدافًالتربويًوالمتتبعً ًفيًىذا ًوالثقافة ًمفًالعمـ ًكبيره ًأمورًعميًدرجو ًأولياء يتطمبًوجود

ًألحواؿًمدارسناًودورًأولياءًاألمورًفيياًيجدًالعجبًالكثيرً

ً
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 نذكر ما يمي :

رًثقافةًاإلنصاتًوًالتواصؿًبيفًالتلميذًفيماًبينيـًوًنشرًثقافةًالتسامحًونبذًالعنؼ،ًوًنشً–
ًبيفًاألساتذةًوًالتلميذًوًتنشئةًاألطفاؿًمنذًالصغرًعمييا.

ًلمتعبيرًعفًرأيوًً– ًلقاءاتًمعًأولياءًاألمورًلبيافًأساليبًالحوارًومنحًالطفؿًمساحة تنظيـ
ًوبالتاليًاإلنصاتًإليو.

ًةًواعتمادًالتحفيزًالكتشاؼًوتشجيعًالمواىب.إعادةًىيكمةًاألنشطةًالثقافيةًوالرياضيً–

ًإرساءًثقافةًالنجاحًفيًالحياة.ً–

ًالتربيةًعمىًفنوفًالتواصؿ.ً–

الوقايةًاالجتماعيةًبتحسيفًلمظروؼًاالجتماعيةًالقاسيةًالتيًتعيشًفيياًالجماعاتًالمعرضةًً–
ًلمعنؼًوًاالنحراؼ.

ًتعديؿًسمًوً– ًالتأديبًالمدرسيًليصبحًنظاـ ًنظاـ ًوالتكثيؼًمفًمراجعة كيًوقائيًالًعقابي،
ًحصصًاإلصغاء..ًوتعزيزًثقةًالطالبًبنفسوًوتوعيتوًبالجوانبًاإليجابيةًلديو.

ًإدراجًحصصًفيًعمـًالنفسًالتربويًلفائدةًالمدرسيف.ً–

تفعيؿًدورًاألولياءًوالجمعياتًالمختصةًفيًالمجتمعًالمدنيًواالعتناءًبمشروعًالمؤسسةًوًً–
ًة.المؤسساتًذاتًاألولوي

ًالمتكررًً– ًالعدواني ًالسموؾ ًأصحاب ًالتلميذ ًبحصر ًاالجتماعي، ًالمرشد ًلدور ًأكبر تفعيؿ
ًلنتمكفًمفًالتعامؿًمعيـ،ًوًمعرفةًأسبابًسموكاتيـ.

ًندواتًً– ًعفًطريؽًعقد ًوتفعيميا ًالظاىرة ًمفًىذه ًلمحد ًبرامجًوقائية ًبإعداد ًاالىتماـ ضرورة
ًالعنؼًوأش ًكالوًومظاىرهًوكيفيةًالتعامؿًمعو.ومحاضراتًلتعريؼًالتلميذًبمفيـو

ً…تبادؿًالتجاربًالناجعةًمعًبعضًالدوؿًعمىًغرارًاليابافًوالصيفًً–

ًوالممصقاتًً– ًالمدرسية ًالمجلت ًعبر ًالوقائية ًوالتوعية ًاالجتماعي تكثيؼًحصصًاإلرشاد
ًالحائطيةًلتحسيسًالتلميذًوتحصينيـًمفًالميؿًالىًالعنؼ.

ًلمدً ً– ًاألولياء ًمجالس ًالدائمةًًإرساء ًولممتابعة ًالتربوية ًواألسرة ًاآلباء ًبيف ًالتواصؿ جسور
ًالتصديً ًمع ًأبنائيـ ًمستوى ًعف ًواقعية ًبصورة ًاألولياء ًولتزويد ًوالتمارض ًالغياب لحاالت

ً…لمدروسًالخصوصية

ً
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 دور المعمم في الجانب الوقائي ؟ 

 يعززًلغةًالحوارًالديمقراطيًوًالنقاشًبيفًالطمبة-1

 آالتًحادةًمفًقبؿًالطمبةيحذرًمفًاصطحابً-2

 يشجعًالنقدًاليادؼًالًاالنتقادًاليادـ-3

 يعززًأساليبًالحوارًوًاإلقناعًوًاحتراـًالرأيًاألخر-4

 يشجعًالطمبةًعمىًالتواصؿًمعوًلطرحًمشكلتيـًالسموكية-5

 يوجوًاألنشطةًلغرسًثقافةًالتسامحًبيفًالطمبة-6

 يشجعًحبًعمؿًالفريؽًبيفًالطمبة-7

 اتًلتوعيةًالطمبةًمفًأخطارًالعنؼيصدرًنشاط-8

 يحثًالطمبةًعمىًالتعامؿًالحسفًمعًاآلخريف-9

 ؟ًًالبنائيدور المعمم في الجانب 

 يدعـًالقيـًالدينيةًوًاألخلقية-1

 ينميًلدىًالطالبًالشعورًبأىميةًالمجتمع-2

 يعززًاالنتماءًالوطني-3

ًايجابيًعفًذاتو-4  يساعدًالطالبًفيًتكويفًمفيـو

 لطالبًعمىًالتوافؽًمعًالبيئةًالمدرسيةًوًاالجتماعيةيساعدًا-5

 ينميًقدراتًالطالبًوميولو-6

 ينميًاتجاىاتًالطالبًااليجابيةًنحوًالمدرسة-7

 يساعدًالطالبًعمىًكسبًاألصدقاءًوًالمحافظةًعمييـ-8

ًفينميًلدىًالطالبًمشاعرًالعطؼًعمىًاآلخري-9

ً

ً

ً

ً
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 دور المعمم في الجانب العالجي ؟ 

 الطمبةًوًينصحيـًعندًملحظتوًتغيراتًسموكيةًغيرًاعتياديةيناقشً-1

 يشجعًالطمبةًذويًالسموؾًالعنيؼًعمىًالمشاركةًفيًالنشاطًوالحوار-2

 ييتـًبالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفة-3

 ييتـًبالزياراتًالبيتيةًالمتبادلةًمعًالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفة-4

 يراقبًالطمبةًذويًالسموؾًالمنحرؼ-5

 عًمشاكؿًالطمبةًمفًخلؿًصندوؽًالشكاوييتاب-6

 ينصؼًالطمبةًالمظموميف-7

 يتدخؿًلحؿًالمشكلتًالطلبيةًفورًحدوثيا-8

شباعًحاجاتيـًالمتكررةً-9 ًيحثًاآلباءًعمىًمعايشةًمشكلتًأبنائيـًوا 

 

ً

ً
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 العنف المحور الثاني:

ًاآلخر يوًما زدادت ,لمقمؽ مثيرة اجتماعية وظاىرة ,مكتسًبا انحرافي سموؾ العنؼ  وتتعدد ,تمو
 إذا خاصة ,عمييا واآلثارًالمترتبة ,واستفحاليا ظيورىا وراء الكامنة والعوامؿ ,وأشكاليا مظاىرىا

 آثار تحدث فعندئذ ,لفظًيا اإلساءةًإلييـ أو جسدًيا بإىانتيـ ,األطفاؿ ضد العنؼ ممارسة تمت
 عمى الطفؿ عقؿ تشكيؿ إلى العنيفة رسةىذهًالمما تؤدي حيث ,المدى بعيدة تكوف ,سيئة نفسية
 المدمرة اآلثار ىذه تجاوز يصعب بحيثً,المخ خليا تدمير إلى تؤدي كما ,مختمؼ نحو

 (.2017بسلـ)الطيار،

 العنف اوال: تعريف

ْنًفا يعنؼ وعميو بت عنؼ:"لًغة ناهفة ع   الموًبعنؼ :فلًنا وعنَّؼ ,عنيؼ فيو بت يرفؽ لـ :وعه
(2004ًًًًًالوسيط،ً )المعجـ "يع ْنؼ أخذه :األمرًه واْعتهنهؼًه ,عميو عهن ؼًه :أعنفوًو ,عميو وعتب وشدة

 المغوي مفًالتعريؼ ويظير ً"بالمـو التعبير بمعنى والتعنيؼ ,الرفؽ ضد بضـًالنوف والع نؼ"
ًً.الرفؽ ضد وىو ,الشدة في المغاالة ىو العنؼ أف لمعنؼ

ً:اصطالًحا

ًًوًمفًاىميا:تًلدىًالباحثاًالعنؼ تعريفات تعددت

 أو شخصػية غايات والبدنيًابتغاءًتحقيؽ المادي القسر لوسائؿ القانوني غير االستعماؿ 
 تأجيجيػا فػي ت سػيـ ,التػوترًواالنفجػار معنػى يحمػؿ النفسػية جوانبػو في أنو عمى ,جماعية
 والذي نفسو عمى المنقسـ العالـًالحديث ىذا أبرزىا ,كثيرة عوامؿ الجماعة أو الفرد داخؿ
ًوالعقائديػػة السياسػػيةًواالقتصػػادية التناقضػػات عػػالـ ,اليػػـو إنسػػاف فيػػو يعػػيش

ً(2013،العصماني)

 في ويتمثؿ يتضمفًإيذاءًاآلخريف فعؿ أو سموؾ مف الطلب مف يصدر ما كؿ ىو 
 مصحوًبا الفعؿ وىذاً,خاصة أو عامة ممتمكات إتلؼ أو والسب بالضرب االعتداء
 تحقيؽ في يتمثؿ لوًىدؼ يكوف وأف بد ال آخر فعؿ أيوك ,والتوتر االنفجار بانفعاالت
ً(2015مادية)الطيار، أو معنوية مصمحة

 في والتمذذ ,لمتحدي والميؿً,والمعاندة والمشاركة واالنتقاـ والتشاجر االعتداء إلى الميؿ 
ظيارىـ أخطائيـ وكشؼ اآلخريف نقد ًالعجز الضعؼ بمظير وا   نحو واالتجاه ,أو

حداث والتشيير ,الجو تعكيرًو والتنغيص ,التعذيب  بصورىا والنوباتًالغضبية ,الفتف وا 
ً. (2013،العصمانيالمعروفة) المختمفة
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 الباحثات العنف عمى انو: تعرف ,سبق ما عمى وبناءًًًًًً

"    ً تجاهً يمارس ,والخارجية الداخمية العوامؿ مف مجموعة خمفو تكمف ,عدواني فعؿكؿ
ً."لممتمكات تدمير أو قتؿ أو أذى عنو وينتج ,اآلخريف

 العنف تصنيف:ثانًيا

 :إلى عدة اعتبارات خلؿ مف العنؼ يصنؼ

 :وطريقتو العنف أسموب حيث من - أ

 :إلى االعتبار ىذا بحسب العنؼ يقسـ

 :الجسدي أو البدني العنف .1

 أو األذى األلـًأو إلحداث اآلخريف أو الذات نحو الموجو العنفي السموؾ البدني بالعنؼ يقصد
 ,والركؿ ,الدفع أو ,الضرب البدني العنؼ أمثمة (.ًومف2015يعفوب،ً( اآلخر لمشخص اناةالمع
 ويكوفًموجًيا الشديد الغضب مف نوبات غالًبا يرافقو العنؼ مف النوع وىذا ,والعضً,الشعر وشد
 منذ اإلنساف عرفيا التي العنؼ أنواع أقدـ مف البدني العنؼ والعدواف.ًويعد العنؼ مصدر ضد
رادتو المستقؿ فكره لو متميز ككائف حسًبوجودهأ أف  صورة في البدني العنؼ يكوف وقدً.النافذة وا 

ً.(2002باستخداـًالعنؼ)العاجز،ً التيديد

 .بالفعل ال بالمفظ يكون التيديد إذ ,المفظي العنف ضمن تندرج الصورة أن ىذه و ترى الباحثات

 :المفظي العنف .2

  الكلـ ىي العنؼًىنا فوسيمة ,بالمفظ يكوف العنؼ مف وعالن ىذا فإف ,تسميتو مف يتضح وكما
 طريؽ مف بإيذائيـ اآلخريف عمىًحقوؽ التعدي إلى العنؼ مف النوع ىذا ييدؼ  البدني وكالعنؼ
ًالمفظي يسبؽ ما وعادة ,النابية الغميظة واأللفاظ الكلـ  أو الفعمي العنؼ العنؼ

ً(.2016،الصالحالجسدي)

مكانات عن قدرات الكشف الحالة ىذه في منو دترى الباحثات ان القصو   اإلقدام قبل ,اآلخرين وا 
 . ضدىم الجسدي العنف توجيو عمى

 :الرمزي أو الداللي العنف .3

 الفرد ابي يتمتع التي وذلؾًلمقدرة ,التسمطي بالعنؼ النفس عمماء يسميو العنؼ مف النوع وىذا
 نفسية نتائج تحدث تعبيرية طرؽ خداـفيًاست والمتمثمة ,العنؼ مف النوع ىذا مصدر ىو الذي
ً(2009،ًالصرايرةالعنؼ) مف النوع ىذا إليو لدىًالموجو واجتماعية وعقمية



 20 

 ليم اإلىانة توجيو أو اآلخرين كاحتقار لفظية غير بطرق التعبير يشمل ترى الباحثات انوو 
 ازدرائو عمى دلت بطريقة إليو النظر أو ,العداء لو الذي يكن الشخص إلى النظر عن كاالمتناع
ً.وتحقيره

 :المباشر العنف .4

ًأو :مثؿ ,العدوانية للستجابة المثير األصمي الموضوع نحو الموجو العنؼ وىو  المدرس
ًالعدوانيةًاالستجابة يثير أصمًيا مصدًرا يكوف شخص أي أو الطلب أو اإلدارييف
ًىنا2014)حمادنة،  المثير األصمي الموضوع إلى مباشرة عدوانو يوجو العدواني الشخص (،

 .للستجابةًالعدوانية
 :المباشر غير العنف .5

ًالمثيرً الموضوع إلى وليس ,األصمي الموضوع رموز أحد إلى الموجو العنؼ ىو األصمي
 توجيو ىذاًلطالب يستطيع وال ,بالعنؼ يتسـ طالًبا المدرس يثير عندما فمثل ,العدوانية للستجابة

 ذابي خاص إلىًيء عنفو يوجو قد عندئذ ,ألسبابا مف سبب ألي ذاتو المدرس إلى عنفو
ً(.2014المدرسة)حمادنة، ممتمكات إلى حتى أو المدرس

 إلى العنؼ أماًتقسيـ ,الوسيمة بحسب لمعنؼ تقسيـ ىو ,ورمزي ولفظي بدني إلى العنؼ وتقسيـ
ًإذا العنؼ طريقة بحسب تقسيـ فيو ,مباشر غير وعنؼ ,مباشر عنؼ  نحو موجًيا كاف وما
ً.األصمي رموزًالموضوع أحد نحو أو ,العدوانية للستجابة المثير األصمي ضوعالمًو

 إلى االعتبار ىذا بحسب يقسم :العنف مشروعية حيث من

 :المشروع العنف .1

 الذيًيستخدـًلمدفاع كالعنؼ المشروعية مف أساس إلى يستند الذي العنؼ ىو المشروع العنؼ
ًالشرطة يستخدمو قد العنؼ مف النوع وىذا ,والعرض والمحاـر الوطف عف  أدائيـ في رجاؿ

 عمى االعتداء مفًيحاولوف ضد وسلمتيـ أمنيـ وحفظ ,الناس حقوؽ عف الدفاع في لمياميـ
 .(2015والنظاـ)يعقوب، باألمف اإلخلؿ أو الحقوؽ ىذه

 :المشروع غير العنف .2

 واألعػراؼ القػيـًو القػوانيفًوالػنظـ يخػالؼ والػذي مشػروع سػند إلػى يسػتند ال الػذي العنػؼ وىػو
 التسػامح حػدود جػاوز الػذي غيػرًالسػوي العنيػؼ السػموؾ ىػو وبالجممػة ,والتقاليػد والعػادات

نػػورًالعنؼ) أنػػواع جميػػع يشػػمؿ النػػوع وىػػذاً,واإليػػذاء والقتػػؿ الضػػرب :ومثالػػو ,تمعػػيلمجا
ً.(2015،الديف
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 : إلى العنف يقسم ,( جماعية أو فردية العدد) حيث ومن

ً:الفردي العنف .1

 مجاالتًالحياة في الغالب ىو العنؼ مف النوع وىذا ,آخر إلى فرد مف الموجو نؼالع ىو
 :ىي فئات ثلث إلى العنؼ مف النمط ىذا يرتكبوف الذيف األفراد وينقسـ ,اليومية

 ـتيسموكيا مف أساسًيا جزًءا لدييـ العنؼ يمثؿ والذيف المتسمطوف األفراد ىـ :األولى الفئة

ً.ـومطالبي ـتيغايا لتحقيؽ

 بغرض العنؼ يستخدموف حيث ,النقص عقدة مف يعانوف الذيف األفراد وىـ :الثانية الفئة

 التعويضيةًبيف مفًالعلقة نوع أنو عمى الوضع ىذا ويفسر ,بت يشعروف الذي النقص ىذا سد
ً.العنؼ وبيف ,المنخفض الذات تقييـ

 كوسيمة الفئةًالعنؼ ىذه وتستخدـ ,نيةواألنا بالعنؼ أساًسا يتسموف الذيف األفراد ىـ :الثالثة الفئة
ً(.2010لمطالبيـ)شويحات،ًعكروش،ً اآلخريف استجابة عدـ حالة في عقابية

 :الجمعي العنف .2

ًالقائـ برفض ثابت شعور عمى عادة ويقـو ,األفراد مف مجموعة بو تقـو عنؼ ىو  الوضع
 ,األفراد نظرًىؤالء وجية مف اليدؼ إلى المؤدية الوحيدة الوسيمة ىو العنؼ أف وبما ,ومناىضتو

 أفراد بيف المسؤوليةًتضيع ألف نظًرا ,العنؼ أفعاؿ في أكثر بحرية ىنا يتصرؼ فالفرد لذلؾ
 .(2012،فواخرًو ازؽًرالجماعة)

 سواء ,مباشر غير أو مباشًرا كان وسواء جماعة أو فرد ارتكبو سواء العنف الباحثات ان وترى
ً:ىي أنواع ثالثة عن يخرج ال مشروع غير أو مشروًعا كان

 أمثمتو ومف ,العنؼ إليو الموجو الشخص جسـ إلى يوجو الذي :الجسدي العنف:ً
 .ونحوىما ,واإليذاء ,الضرب

 في وتتمثؿً,فييا المبالغ بالشدة تتسـ بألفاظ التمفظ أو بالمساف يتـ والذي :المفظي العنف 
 .ونحوىما ,والشتـ ,كالقذؼ ,اآلخريف عمى االعتداء

 إليوًىذه توجو مف إىانة عمى واضحة داللة ذات بتصرفات يتـ والذي :الرمزي العنف 
 .ذلؾ ونحو ,باحتقار ما شخص إلى النظر أمثمتو ومف التصرفات

ً

ً
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 العنف إلى المؤدية العوامل :ثالثًا

 ىناؾ ولكفً,ومتداخمة متعددة عوامؿ ىي تمعلمجا في العنؼ درجة رفع في تسيـ التي العوامؿ
 المنطمؽ ىذا ومفً,العنفي السموؾ إحداث في غيرىا مف أكبر بدرجة سيـت التي العوامؿ بعض
 المؤسسات مف باعتبارىماً,والمدرسة ,األسرة :مثؿ االجتماعية العوامؿ بعض عمى التركيز جاء

 ىي فاألسرة ,الكبر وحتىًمرحمة ,والدتو منذ الحدث بحياة وثيؽ ارتباط ليا التي االجتماعية
 مف تتشكؿ الذي األوؿ الوعاءًالتربوي وتعد ,الطفؿ تستقبؿ التي ولىاأل االجتماعية المؤسسة
 وانصياره ,الفرد نمو لتحقيؽ ىادفة عممياتًتربوية تمارس ذابي وىي ,االجتماعية شخصيتو خللو
ًاالجتماعية. البوتقة في

 فييا ضييق والتي ,الطفؿ تستقبؿ التي االجتماعيةًالثانية المؤسسة المدرسةًباعتبارىا دور ويأتي 
 شخصيتو تكويف في تسيـ التي التربية وأصوؿ فيياًالمعرفة ويتمقى ,وقتو مف الجزءًاألكبر الطفؿ

ينبغيً أو لو ومدعًما األسرة لدور مكمل المدرسة دور ويأتي ,تمعلمجبا وعلقتو ,وتحديدًاتجاىاتو
 بعدًمجتمعو الطفؿًيمجأًلو الذي األوؿ األكبر تمعلمجا ىي المدرسة وأف السيما ,كذلؾ يكوف أف

 في يبدأ ,أقرانوًوزملئو مع الحدث اندماج خلؿ ومف المدرسة وفي ,األسرة وىو الصغير األوؿ
 استمرار ومع ,ـبي ويتأثرً,واألىداؼ الميوؿ في معو يتفقوف الذيف األشخاص مع علقات تكويف
ماًسمًبا إيجاًبا إما اتجاىاتو وتتكوف ,والمشاركات الروابط تقوى ذلؾ  إما سموكياتو تكوف وبالتالي ,وا 

 العنؼ تعممو :مثؿ .المنحرفة لديوًالسموكيات تتكوف أو سموكياتو مع ومتفقة تمعلمجا مع مندمجة
ً(.2014المكتسب)حمادنة، العنفي بالسموؾ انطباعو أو

ذاً  جيؿ مف انتقاؿًالثقافة طريقيا ومف ابي يتـ التي العممية" :تعني االجتماعية التنشئة كانت وا 
 ذي مجتمع في يمكنيـًالمعيشة حتى طفولتيـ منذ األفراد تشكيؿ ابي يتـ التي والطريقة ,جيؿ إلى
 مف األخرى ومؤسساتو تمعلمجورجاالتًا والمربوف اآلباء يمقنو ما ذلؾ في ويدخؿ ,معينة ثقافة
 (.2011،ًزيادة)ً"وميارات ومعموماتًوخبرات وقيـًوسموكيات وتقاليد وعادات وديف لغة

 إكساب في تأثيرىا ليا األسرةًوالمدرسة غير أخرى اجتماعية مؤسسات ىناؾ أف يعني ذلؾ فإف 
 والحي ,اإلعلـ :المؤسسات ىذه ومفً,إياىا إكسابو عدـ أو عنيفة سموكيات الحدث أو الطفؿ
 .وغيرىما الحدث فيو يتربى الذي

ذا  أو مرض إلى أيًيرجع المرضي النوع مف يكوف قد  مر ما نحو وعمى  العنفي السموؾ كاف وا 
 والحالة العنؼ بيف وجودًعلقة أثبتت قد اإلحصاءات وكانت ,يمارسو الذي الشخص لدى عمة

ًاألفراد. بعض يعيشيا التي االقتصادية
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 ,العنيفة السموكيات إيجاد في تسيم ومتشابكة متعددة عوامل ىناك سبق أن ما كل معنى إن 
ًالباحثات اىميا: تعرض يمي وفيما ,تمعلمجفي ا اتيوتير وارتفاع

 :الذاتية العوامل .1

ً(2009يمي)الصرايرة، الذاتيةًما العوامؿ أىـ ومف ,ذاتو الفرد في مصدرىا تجد التي العوامؿ وىي

 باإلحباط المتزايد الشعور. 

 بالنفس الثقة ضعؼ. 

 والمراىقة البموغ مرحمة طبيعة. 

 االجتماعية لممعايير االستجابة وضعؼ والنفسية االنفعالية االضطرابات.. 

 الفرد منيا يعاني التي المشكلت مواجية عمى المقدرة عدـ. 

 (:2012كذلك)الصالح, العنيفة السموكيات تكوين في تسيم التي الذاتية العوامل ومن

 قبوليا يصعب أشياء أو محرمات أو ممنوعات عمى الحصوؿ في الرغبة. 

 صحية اجتماعية علقات إقامة عف العجز. 

 العطؼ مف الحرماف أو بالفشؿ الشعور. 

 العدوانية دوافعو في التحكـ عمى الفرد قدرة عدـ. 

 بينيماًمطردة العلقة وأف ,الفرد في واألنانية األنا صورة ىو فالعنؼ ,األنا نسبة ارتفاع  
 العنؼ. زاد األنا زادت فكمما

 :األسرية لتنشئةا .2

 األولى المؤسسةًاالجتماعية ىي األسرة أف عمى االجتماعي والنفس االجتماع عمماء يجمع يكاد
ًواألخلقية العقمية النواحي مف الطفؿ شخصية تكويف عف المسؤولة  والجسمانية والوجدانية

ذا ,والنفسية واالجتماعية  التنشئة عممية في دور االجتماعيةًاألخرى المؤسسات لبعض كاف وا 
 األولى التكوينية السنوات عمى زمنيةًالحقة مرحمة في يأتي ألنو ثانوي دور فإنو ,االجتماعية

ً(2011،ًزيادة)ً"أسرتو أحضاف في الطفؿ يعيشيا التي

لى فييا يمارس التي األولى اإلنسانية الجماعة :بأنيا األسرة وتعرف  ,اإلنسانية علقاتو الطفؿًأو 
 سوء أو التوافؽ مظاىر وكثيًراًمف ,االجتماعي السموؾ أنماط إكسابو عف مسؤولة فيي ولذلؾ
ً(.2015)الطيار،.األسرة في اإلنسانية العلقات نوع إلى ترجع التوافؽ
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 المعايير ينقصياًتعمـ" خاطئة تكوف قد األسرية التنشئة عممية أف إلى الدراسات بعض وتشير
 :مثؿ سالبة اتجاىاتًوالديو عمى تقـو أو ,االجتماعية والمسؤولية ,السميمة االجتماعية واألدوار
ًالمعاممة والتفرقة والرفض واإلىماؿ والتدليؿ الزائدة والرعاية والقسوة التسمط  الذكور بيف في
 "المعاممة في والتذبذبً,األشقاء وغير األشقاء وبيف ,والصغار الكبار وبيف ,واإلناث

ً(.2015)الخشاب،

 إقامتيا ورغَّبًفي ,ويتربى الطفؿ فيو يولد الذي الطبيعي المكاف ىي األسرة اإلسلـ اعتبر وقد
ًاألمف جو في وتنشئتيـ الجدد باألعضاء تمعلمجا إمداد مقدمتيا وفي ائفياوظ لتؤدي  مف

 فيًاستقامة الدور ىذا وأثر ,الفرد شخصية تكويف في القوي األسرة دور اإلسلـ والطمأنينةًويقدر
 ينصرانو أو ييودانو فأبواهً,الفطرة عمى يولد إال مولود مف ما: اهلل رسوؿ قاؿ ,اعوجاجو أو سموكو

ً(.2000)البخاري،"يمجسانو أو

ًوًًمما سبق يتبين ان ًالشخصية ًالطفؿ ًاكتساب ًو ًتعميـ ًكبيرا ًدورا ًتمعب ًاألسرية التنشئة
ًالسموكياتًالتيًيبنيًحياتوًعمييا.ً

  يمي ما ,األسرة إلى ترجع التي العنف سموك أسباب ترى الباحثات أن منو 

 األسري التفكؾ.ً

 الوالديف مف الزائد التدليؿ. 

 الوالديف مف لزائدةا القسوة. 

 لألبناء األسرة متابعة عدـ. 

 االقتصادية الضغوط. 

 :المدرسة .3

 التنشئة فيًعممية ميـ دور وليا ,الطفؿ تستقبؿ التي الثانية االجتماعية المؤسسة ىي المدرسة
ًكبارىـ ,زملؤه ىـ صغار مع يومو التمميذ يقضي ففييا ,لو االجتماعية  كالمدرسيف ومع
 يمارس المدرسة وفي ,النفسييفًوغيرىـ واألخصائيف واالجتماعيف والمشرفيف ارييفواإلد والموظفيف
 عمى العمؿ في تسيـ المدرسة نجدًأف ىنا ومف ,التعميـ تمقيو إلى باإلضافة ,عدة أنشطة الصغير
 قد األسوياء الصغار بعض كاف ولما ,واجتماعًياًونفسًيا وتربوًيا تعميمًيا الصغير شخصية تكامؿ

 إدارة مف لمعقاب يتعرضوف وىؤالء ,أسوياء غير أقراٍفًليـ جانب مف عدوانية لتصرفات فيتعرضًو
ًأسوياء أسوياء مف الجميع فإف ,المدرسة  لمضبط قواعد ىناؾ بأف اإلحساس يبدءوف وغير

ًاألمر ,المدرسة داخؿ االجتماعي  المدرسة ارتباط ويتضح) الجميع مف اتيمراعا ويستوجب
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 في تأثيرىا حيث ومف ,جانب مف شخصيةًالحدث في تأثيرىا خلؿ مف ؼالعن ومنو باالنحراؼ
 تربوية اجتماعية كمؤسسة وظائفيا أداء المدرسةًفي تفشؿ وقد ,آخر جانب مف المحيطة البيئة
 ما ومنيا ,بمعممو يتعمؽ ما ومنيا ,بزملئو يتعمؽ ومنياًما ,بالحدث يتعمؽ ما منيا متعددة لعوامؿ
ً(.2012عامة)الصالح، بصفة المدرسي بالنظاـ يتعمؽ أوًما ,اتيوموضوعا سيةالدرا بالمواد يتعمؽ

 ,عمييـ تفرض التي فالقيود ,الشباب مف التمردًوالعصياف أسباب مف سبًبا تكوف قد فالمدرسة
 بالخضوع الشباب شعور ذلؾ شأف ومف ,المدارس المدرسيفًومديري أوامر سمطة في تتمثؿ والتي

 التمرد في والرغبة الذات إثبات فييا يتأكد والتي المراىقة مرحمة اصةًفيوخ ,والنقص واالستسلـ
 لو التيًتسمح المساحة مف وقدر الحرية مف قسط لو يتوفر لـ إف المدرسة في الطالب والعصياف
ًالقمؽ ,والتوتر باإلخفاؽ يصاب قد فإنو ,بالمسؤولية والشعور نفسو عف بالتعبير  وعدـ وربما
ً(.2015)الخشاب، والجنوح االنحراؼ طريؽ إلى لمطالب تحوؿ نقطة لؾذ يعد وقد ,التكيؼ

فيً المدرسة إلى ترجع التي العنؼ سموؾ أسباب (عفًتمخص2015السنوسيًنقلً)الطيار،ً إف 
ًوىي: المدرسيف إلى ترجع أسباب

 الحسنة القدوة غياب. 

 التلميذ بمشكلت االىتماـ عدـ.ً

 واإلرشاد التوجيو غياب. 

 المدرسيف يف الثقة ضعؼ. 

 المدرسيف قبؿ مف المستمر المـو ممارسة. 

 المدرسية الموائح ضعؼ. 

 المدرسية األنشطة كفاية عدـ. 

 الدراسية. الفصوؿ الطلب كثافة زيادة 

من االسباب الداعية الن تكون المدرسة مصدرا من مصادر العنف في  وترى الباحثات ان
 :المجتمع الفمسطيني ما يمي

 التوتر مف الطالبًنوًعا لدى يولد وىذا ,بالطلب الصفوؼ كتظاظوا المدرسة ازدحاـ 
 حريتو. مف يحد ذلؾ ألف والضيؽ
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 مما ,وغيرىا والمكتبات كالمقاصؼ بالمدرسة الطلب التيًيحتاجيا األماكف توفر عدـ 
 عند وعنؼ بعدوانية يتصرفوف يجعميـ ما وىوً,عشوائًيا التحرؾ إلى بالطلب يؤدي

 .ببعض بعضيـ احتكاؾ

 ًالملعب عدـ  الطلب تجعؿ الرياضية األعماؿ لممارسة والمناسبة ىزةلمجا توفر
 بحرية التصرؼ يستطيعوف ال مف سيما ال ,واالضطراب مفًالتوتر حالة في يعيشوف
ًوتعميمات. وأنظمة سمطة وفؽ فييا التيًيتفاعموف المدرسة داخؿ

 ًًالمدرسة داخؿ السيئة الصحبة وجود  في الموجودة نياتاإلمكا في نقص وجودو
ً. بالطلب الفردية فيًالعناية ونقص ,المعمميف أعداد في ونقص ,المدرسة

 والعقابً القير عمى قائمة العلقة ىذه كانت فإذا ,والطالب المعمـ بيف العلقة طبيعة
 دورىا أداء في المدرسة فشؿ سبب يرجع االنحراؼ،ًوقد إلى تؤدي قد فإنياا ,والتسمط

 فإذا ,لمطلب الملئـ الجو توفير عمى قادرة كانتًغير إذا ,اتيذا درسيةالم اإلدارة إلى
ًاإلداري تتسـ المدرسية اإلدارة كانت  وضعؼ ,الطلب تجاه الرقابة وغياب ,بالتعقيد

 شيوع إلى يؤدي قد ذلؾ كؿ فإف ,مشكلتًالطلب بدراسة االىتماـ وعدـ ,المتابعة
 الطلب. بيف العنيفة السموكيات

 :والمسكن حيال حالة .4

 ىذه وخدماتًلتغذية ,مجتمعية قيـ فيو تتوافر الذي فالحي ,االجتماعية التنشئة في ميـ دور لمحي
شباع ,القيـ  النظاـ الشعورًباحتراـ يكسبو جًوا لمفرد ويييء سوًيا حًيا يمثؿ والرغبات الحاجات وا 

 .يالعدوان السموؾ بينيا ومف ,المنحرفة السموكيات عف والبعد والقانوف

 ىذه ومفًأىـ ,فيو المقيميف سموؾ عمى وأثره الحي طبيعة بيف الدراسات مف كثير ربطت وقد
ًدراسة الدراسات

 ,الطويؿ اإلجرامي بتاريخيـ كانواًمعروفيف أشقاء إخوة خمسة عمى الحي تأثير درس الذي) شوً(
نهح بأنو فيو سكنوا الذي الحي ) شو( وصؼ وقد ًج   التنظيـ عدـ أسباب فيو توفرت منطقة

ضفاءلمجا طريؽًاحتراـ عف اإلجرامي السموؾ وتشجيع ,االجتماعي ،ًوا   والبطولة الرجولة طابع ـر
 ما غالًبا التي األحياء صنؼ وقد رميفلمجا انتجتًىؤالء فاسدة بيئة الحي ىذا جعؿ مما ,عميو
 (:2014إلى)السعايدة،ً لمجناح مصدًرا تكوف

 الرذيمة فيو تنتشر والذي ,الفقراء بسكانو المزدحـ الحي. 

 اليومية الحياة مف جزًءا البسيطة السرقات تصبح بحيث ,جًدا الفقير الحي. 
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 طبيعية فوارؽ فيو توجد والذي ,طبيعًيا المغمؽ الحي. 

 المتجانس غير السكاني الخميط سماتو ومف ,المتزوجيف غير فيو يعيش الذي الحي. 

 المتميزة األقميات سكانو عمى يغمب الذي الحي. 

 االبتزاز وطرؽ الجنسية الجرائـ فيو تكثر الذي لحيا. 

 رميفلمجا الختفاء ممجأ ويكوف ,الريؼ إلى أقرب يكوف ما عادة وىذا ,النائي الحي. 

 :الرفاق جماعة .5

ًالنسبية أساس عمى بت نمتقي أف يمكف شخص :"ىو االجتماعي بالمعنى الرفيق  المساواة
ًليس السمبية الناحية مف الرفيؽ يدتحد يمكف لمطفؿ وبالنسبة .صديًقا باعتباره  مف باعتباره
 يعنيًطفلًآخر فيو اإليجابية الناحية ومف ,المعمميف مف وليس ,األبويف أحد وليس ,الراشديف
 (.2004ًًًًالوسيط،ً المعجـ(نفسو"ً النوع نفس مف يكوف معينة حاالت وفي ,السف في منو يقترب

ًجماعة :أنياب الرفاق جماعة (عرف تيرنر ( Turner  إن   الميوؿ في متقاربة اتصاؿ
 وقيـ متبادلة محبة علقة وتربطيـً,مباشًرا اتصاال واالقتصادي االجتماعي والمستوى واألىداؼ
 عمى تأثيرىا ليا التي األولية الجماعات مف الرفاؽ جماعة وتعدً.متوافؽ وسموؾ ةبيمتشا ومعايير

 بيف والتجانس التشابو ,عمىًًلشخصية لجماعةا ىذه تأثير مف يقوي ومما ,بعدًاألسرة الشخصية
اًتيقدر وتعزيز تقوية إلى يؤدي ذلؾ وكؿ  واالتجاىات والميوؿ واألىداؼ العمر حيث أفرادىاًمف
 تكوفًالبديؿ قد الرفاؽ جماعة أف الباحثيف بعض وجد وقد ,الفرد سموؾ تشكيؿ عمى وتأثيرىا
 احتماؿ أف أثبتتًالدراسات إذ ,المنحرفيف فلمجانحي بالنسبة خصوًصا ,األحياف بعض في لألسرة
 ,األسرة مع يقضيو الذي مفًالوقت أطوؿ وقًتا الجماعة مع يقضي حدثًا أف لو يتضاعؼ الجنوح
ًذلؾ والعكس  الضبط عممية وتضعؼ المنطقي يقؿًالتفكير الجماعة تأثير تحت أنو صحيح،
 اتيباتجاىا المكبوتة العدوانية عاتجميعًاالندفا تظير ثـ ومف ,العدواف في تتحكـ التي الذاتي

 (.2015نورًالديف،(المختمفة

 أف إلى وعلقتيـًباالنحراؼ الرفاؽ موضوع تناولت التي واألبحاث الدراسات معظـ أشارت وقد
ًكانوا المؤسسات في والمودوعيف عمييـ المقبوض المنحرفيف معظـ  علقة عمى اإلصلحية

 .منحرفيف آخريف بأصدقاء

 في: الرفاق إلى ترجع التي العنف سموك أسباب حثاتوتمخص البا 

 اآلخريف عمى السيطرةب الرغبة. 

 الرفاؽ مسايرة في بالفشؿ الشعور. 
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 المدرسة مف المتكرر اليروب. 

 الرفاؽ قبؿ مف بالرفض الشعور. 

 :اإلعالم وسائل .6

 أشكالولمعنؼًب المسمـو ببثيا عنيا رغًما اآلمنة الجدراف تخترؽ التي الفضائيات ظيور بعد
ًوانتشارىا السموكيات تعميـ في اإلعلـ وسائؿ تأثير زاد ,المختمفة ومظاىره  في العنيفة

 التي العمرية طبيعةًالمرحمة بحكـ والمراىقيف األطفاؿ عمى أشده التأثير ىذا ويبمغ ,تمعاتلمجا
ً.يعيشوا

 تأثير عمى تعرؼمنظمةًاليونسكوًلم ابي قامت التي الميدانية األبحاث نتائج أشارتًبعض وقدً
 : في تمثمت والتي ,والمراىقيف األطفاؿ عمى السينما

 إخراجياً عمى وحرضتيـ األطفاؿ لدى العنؼ نزعة قوَّت المتمفز العنؼ مشاىدة أف
 .العنيفة البرامج إلى ينجذبوف األطفاؿ مف العدواني المزاج ذوي وأف ,وتجميتيا

 إثراءًبرامج فعمو ردود تحديد في ابدورى تسيـ أصدقائو مف جماعة مع الطفؿ علقة أف 
 سنو في الذيفًىـ أصدقائو مع علقتو تكوف الذي فالطفؿ ,العنؼ تصور التي التمفزيوف

 معيا يتفاعؿ الحادًالذي والتييج العنؼ بيئة فييا تساعده خيالية بحياة يعوضيا ما كثيًرا
 ويخمط ,الواقعية حياتو واجيوًفي الذي الفشؿ مف المختمفة األلواف نسياف عمى التمفاز في
 حًبا التمفاز مف تعمميا التي استعماؿًالطرؽ إلى ويترع ,واقعي ىو وما خيالي ىو ما بيف
 (.2015زملئو)نصور،ً أماـ الظيور في

  المدرسي العنف :رابعا 

 التيًيمارسًفي االجتماعية المؤسسة ليذه تعريؼ نعطي اف نحاوؿ البحث مف النقطة ىذه في
ً.العنؼًالمدرسي وىو السموؾ ىذا إلى تعريؼ إلى التطرؽ كذلؾ و العنيؼ موؾالس ىذا وسطيا

 لتنشئة , قصد عف المجتمع أنشأىا تربوية اجتماعية مؤسسة :انيامدرسةويمكننا تعريف ال
ًو األجياؿ  عمى قادريف , مجتمعيـ ثقافة في مندمجيف أعضاء يجعميـ بما تربيتيـ الجديدة

 (.2010وىمومو)الصرايرة، و قضاياه تبني و المجتمع مناشط االنخراطًفي

ًالسموؾً أنماطا ىناؾ ألف .الطفؿ ثقافة الدارسوف عميو يبني الذي األساس ىي وكذلؾ في
 المدرسةًيخضع وفي شخصيتو مف جزء تمثؿ ألنيا , المدرسة بيا يدخؿ و األسرة في يكتسبيا
 يؤدي مما التربويةًالحديثة طرؽ تطبيؽ خلؿ مف وىذا أكاديمية و اجتماعية جديدة لحياة الطفؿ
ً(.2014مجتمعو)السعايدة، نافعاًفي عنصرا ليكوف ومستقبمو لحاضره الطفؿ توجيو في إسياـ إلى
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بحيثً اجتماعيا مقبولة الغير السموكيات مجموعة" بأنو المدرسي العنفومن ثم يمكن تعريف 
 المؤسسةًو داخؿ لعلقاتا بخصوص سمبية نتائج إلى ويؤدي لممدرسة العاـ النظاـ عمى يؤثر

 المدرسةًو ممتمكات عمى السطو و المشاجرة و كالضرب المادي بالعنؼ ونحدده " التحصيؿ
 وحمؿًالسلح واالنتحار الجنسي وًاالعتداء رف ا الجد داخؿ الكتابة و المدارس داخؿ التخريب

 بأقساـ ةًالفوضىإثاًر و العصياف و االستيزاء و السخرية و الشتـ و كالسب المعنوي العنؼ و
 (.2014الدراسةً)السعايدة،

فعؿً أو , سموؾ مف التلميذ مف يصدر ما كؿ بكونو المدرسي العنؼ "ًبأنو ) العريني( يعرف
ًالممتمكات و السب أو بالضرب االعتداء في ويتمثؿ األخرييف إيذاء يتضمف العامةً إتلؼ
ً(.2015)الطيار،" مصمحة تحقيؽ ىو الفعؿ ويكوف . والخاصة

 التلميذ و المدرسيف بيف أو ,أنفسيـ التلميذ بيف العنؼ و ترى الباحثات أن العنف المدرسي ىو
 , االستقرار عدـ حالة تسوده الذي الشامؿ المدرسي العنؼ بيف الحاالتًمجتمعةًتشير وىذه

 بيف المنتشرة المدرسي العنؼ ظاىرة عمى السيطرة عمى القدرة وضوحًعدـ بكؿ فيو وتظير
 حيث , لمممتمكات المتعمد تخريب إلى المفيـو ىذا يشير كما, بيفًالمدرسيف أو أنفسيـ ميذالتل
المدرسةً أنظمة مواجية وصعوبة التلميذ فشؿ مف ينبع والذي الفردي تسميةًالعنؼ عميو يطمؽ

 الطلب تنعكسًعمى كبيرة سمبية تأثيرات العنؼًالمدرسي أف فيو الشؾ ومما , معيا التأقمـ و
ً.االنفعالي و االجتماعي و السموكي مجاؿ في ىذا رويظي

 : المدرسي العنف أنواعخامسًا: 

ًكتالي وىي المدرسة داخؿ المتفاعميف االفراد تصادـ لنتيجة نظرا المدرسي العنؼ أنواع تتعدد

 :المدرسة خارج من العنف .1

 لبالغيفا مف مجموعة أيدي عمى المدرسة داخؿ إلى يمتد الذي العنؼ ىوً:االحداث جنوح 
 و االزعاج أجؿ مف الظير بعد ما الدواـ ساعات في يأتوف حيث أىالي ال وًليسوًتلميذ

 .الدروس سير عمى يسيطروف أحيانا وًالتخريب

 عف دفاعا االولياء بمجيء يتـ , جماعي أو فردي بشكؿ يحدث :االولياء قبؿ مف عنؼ 
 العنؼ أشكاؿ مستخدميف ,المعمميف و اإلدارة و المدرسة نظاـ فيقوموفًباالعتداءًعمى أبنائيـ

 (.2004،عريشي) المختمفة

ً
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 المدرسة: داخل من العنف .2

ً.لمممتمكات المتعمد التخريب و المعمميف و التلميذ بيف العنؼ. أنفسيـ التلميذ بيف لعنؼ

 العنف ظاىرة من اإلسالمية الشريعة موقف: خامسا

 كما ,وعمىًاآلخريف النفس عمى التعدي وعدـ ,اآلخريف حقوؽ عمى االعتداء عف اإلسلـإفً
 ,اآلخريف حقوؽ الحفاظًعمى إلى تدعو التي األخلقية والقواعد العميا القيـ مف مجموعة أرسى

 )الكريـ القرآف( الخالد اهلل كتاب في ورد وقد > سواء حد عمى والجماعة لمفرد الخير وتحقيؽ
 ومف األخلؽ مكاـر إلى وتدعو ,اآلخريف أو النفس االعتداءًعمى تحـر التي اآليات مف العديد

 :األنعام :تعالى قولوً:ذلؾ
ً ١٥١ :اآلية

 المفظي العنؼ فإنوًرفض ,ومظاىره أشكالو بكافة الجسدي أو البدني العنؼ اإلسلـ يرفض وكما
ًقولو عمى األدلة ومف أيًضا ومظاىره أشكالو بكؿ  :تعالى ذلؾ

١٤١ً :النساء

 يبغض :القوؿًي مف بالسوء الجير يحب ال أنو تعالى يخبر :آليةا ىذه تفسير في السعدي قاؿ
 والقذؼ الشتـً,وتحزف تسوء التي السيئة األقواؿ جميع :ذلؾ ويشمؿ عميو ويمقتوًيعاقب ذلؾ

 يحب إنو فيوميامويدؿً ,اهلل يبغضو الذي عنو المنيي مف كمو ذلؾ فإف ,ذلؾ ونحو والسب
 (.2017،دكاكف(الميف الطيب والكلـ كالذكر القوؿ مف الحسف

 لمعنف المفسرة سادسا: النظريات

ً النفسي التحميل نظرية .1

 ينتجًجراء والعنؼ , الشخصية سمات مف سمة العدواف أف اعتبروا الذيف األوائؿ مف فرويد كاف
 لقد , إلىًالموت يقود آخر جانب مف و جانب مف الجنس والبقاء الحياة يضمف بيولوجي دافع
 ولديو يخمؽ فكؿًإنساف ليذاًاالفتراض واستناد الموت بغريزة متصمة لعدوافا غريزة فرويد جعؿ
 تجد لـ فإف بآخر بشكؿًأو عنيا التعبير يحب و تواجيو التي اإلحباطات نتيجة التخريب غريزة
ً(.2018نفسو)نصار،ًالمرشدي،ً الشخص نحو يوجو فيو البيئة خارج إلى ليا منفذا الطاقة ىذه

 إشباع يتحكـًفي أو يعطؿ أو يؤخر ما يحدث عندما لمطفؿ يحدث قد اطاإلحب أف فرويد ويرى
 الفرد تحمؿ درجة وتعتمد , أمامو ره ا ي ما ويحطـ العدواني تفاعمو في يبدأ وىنا , حاجاتو
 و درجةًالتحكـ وعمى طفولتو في مارسيا التي العنيفة الطريقة عمى وتفاعمو نضوجو بعد لإلحباط



 31 

 مف النظريةًالكثير ىذه حوؿ ثار قد و .بت المحيطة البيئة مف كتسبياأ التي المرونة و الضبط
 وصالحة نماذجًتفسيرية وضع في تنجح لـ النظرية ىذه أف ذلؾ الباحثيف بعض وعارضيا الجدؿ
)ًالشيري،ً السموؾًاإلجرامي أنماط بعض لمتفسير صالحة وغير الواقع عف بعيدة فيي , ومقنعة
2009.)ً

 يتعمـ جماعة في والدتوًوىو منذ اإلنساف ألف اإلنساف عمى تعميميا عبيصًالباحثات انو ترى
ًتوجيو دوافع طريقيا عف ويكسب األولى المحظة منذ

 السموكية النظرية .2

يمجأً حيث , العنيؼ السموؾ لحدوث كأساس المحاكاة أو التقميد فكرة إلى النظرية ىذه ارجع
مفً ذلؾ ويحدد العنيؼ وؾ السؿ خلليـ مف عمـوت الكبار تقميد إلى النظرية ليذه طبقا األطفاؿ
 وأجيزةًالتمفزيوف األفلـ خلؿ مف ليـ تبث نماذج خلؿ مف أو الحياة في حقيقة مواقؼ خلؿ

 يتعمـ كما العدوافًوالعنؼ يتعمـ الطفؿ أف االجتماعي التعمـ في نظريتو إطار فيً)ابندوًر (ويرى.
ً(.2015وف،الجوىريًوًاخًر( السموؾ مف األخرى األنواع

 : "william binger" بنجر وليم عند االقتصادية النظرية .3

 المتدىورةًالتي االقتصادية األوضاع عف تترتب اجتماعية ظروؼ إلى اإلجرامي السموؾ يرجع
 االنحراؼًخاصة في الوقوع إلى األفراد يدفع ما ثيرك الذي الرأسمالي االقتصادي النظاـ يفرزىا

 و كالبطالة النظاـ ىذا عف الناجمة مساوئ مف كنتيجةًلمعاناتيـ الفقيرة الطبقة إلى منيـ المنتميف
ً(.2017،دكاكف(باالغتراب الشعور و الشرائية القدرة ضعؼ

 : البيولوجية النظرية .4

 محصمةًلمخصائص العنؼ أف و بطبيعتو عنيؼ اإلنساف أف عمى البيولوجية نظر وجية تتمثؿ
 و جية مف بيفًالعنؼ علقة ىناؾ أف الحديثة راساتالد بعض وجدت فمقد لإلنساف البيولوجية
 العصبي الجياز الكيربائيًفي النشاط ومستوى الكروموسومات و الغدي الجياز اضطرابات
 عامة غريزة ىناؾ مؤداىاًأف فرضية عمى أيضا النظرية ىذه وتقـو .أخرى جية مف المركزي
ًإلى البشري العنؼ مف كبير جانب فإف ثـ ومف, اإلنساف لدى للقتتاؿ  أصوؿ يرتد

ً (.2018غريزية)نصار،ًالمرشدي،ً

مبينةًعمىًملحظةًالحيوافًوًًو ترى الباحثات انو يجب التحفظ عمى نتائج ىذه النظرية ألنيا
 إف فقط فيًإطارًغريزي ليسس ثقافي إطار في يتـ اإلنساف سموؾ ألف ليسًاإلنسافًوًذلؾ

 يكوف لماذا لورنزًنتساءؿ لفكرة فطبقا.النظر عييستد لمعنؼ أساسي كمفيـو الغريزية الحتمية
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 عمى الباحثيف كبيرًمف عدد أكد كما معيف وقت في العنؼ يحدث ولماذا عنيفا؟ معيف الفرد
ً.العنؼ عفًطريؽ أنتفرغ إلى طويمة إلى طويمة لمدة الطاقة تشحف إمكانية في تشككيـ

 الثقافية النظرية .5

 تمجيد مثؿ , نحوًالعنؼ المجتمع اتجاىات جسدت لمعنؼ ثقافة وجود رض ا افت عمى تبنى
ًعمى اجتماعية معايير اعتناؽ و اإلعلـ ووسائؿ الروايات في العنؼ  المثؿ مثؿ أفكار تقـو
 واالقتصادية االجتماعية فيًالمعاملت التنافس إذكاءًقوانيف وكذلؾ" الوسيمة تبرر الغاية " القائؿ
ًمعو مما مبقاءل األساسي القانوف تجعمو الذي النحو عمى  النتيجة تصبح وبذلؾ العنؼ يزيد

)ًالشيري،ً المجتمعً في نماذجو بينياًوتبرر شريعة وتقره العنؼ تمجد نيائية ثقافة وجود النيائية
2009.)ً

 )ميرتن روبيرت ( عند االجتماعي التفكك نظرية. .6

 معًلحديثالمجت في الصناعي لمتقدـ مصاحبة سمة ىي االجتماعية المشاكؿ أف ميرتوف يرى
 ىي وًالعلقةًبينيما المنحرؼ السموؾ الثاني و االجتماعي التفكؾ األوؿ قسميف إلى ويصنفيا
ًاألنساؽ المركز و األفراد بيف لمتوفيؽ تنشأ التي الصراع عممية وتؤدي جدلية علقة  إزاء

 و ذاتيا ؽىذهًاألنسا إلى أثارىا تمتد االجتماعي التفكؾ مف متعددة أنواع ظيور إلى االجتماعية
 وظائفو أداء عف النسؽًاالجتماعي فيعجز القيـ تتضارب و المعايير تتدخؿ عندما ذلؾ يحدث
 تنمو مناخ خمؽ عمى يساعد األخرىًوىو األنساؽ ببقية علقتو بذلؾ المرغوبًفتختؿ النحو عمى
ً(.2017،دكاكف(االنحرافاتًالسموكية فيو تنشط و االجتماعية المشاكؿ فيو

المعاييرً انسجاـ و االجتماعي الترابط قررت عندما صواب عمى النظرية ىذهًات أنو ترى الباحث
ًالضابطة  المعايير اختلؼ أف شؾ فل , المختمفة المجتمع وحدات بيف لمسموؾ االجتماعية

 نفسية اضطرابات و داخمية صراعات إلى يؤدي ,مثل المدرسة و األسرة بيف لمسموؾ المنظمة
ًسموؾ. تقودًإلى

ً: االجتماعي الضبط ةنظري .7

 عنوًعندما التعبير يتـ اإلنساف في داخمية غريزة العنؼ بأف القوؿ إلى النظرية ىذه أنصار يذىب
 األوؿ الدفاع خط إف كذلؾًإلى النظرية ىذه تقر ,محكمة وضوابط قيود وضع في المجتمع يفشؿ

 فيتـ أسرىـ عمييـ تسمط الذيفًال إما , العنؼ تشجع ال التي المجموعات تمؾ ىي لممجتمع
 حوؿ االجتماعي الضبط تدورًنظرية إذ .والقانوف الشرطة طريؽ عف عمييـ السيطرة و ضبطيـ
 االمتثاؿ , الطاعة لكف , األفراد لدىًجميع يوجد طبيعي شيء للنحراؼ الدافع أف مفاده افتراض
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 معايير و نماذج أمامو وجد ما إذا يصبحًعنيفا فالفرد الفرد يتعممو أف يجب الذي الشيء ىما
ً(.2008العنؼ)النيرب، توظؼ سموكية

 : ماسمو نظرية .8

إلىً يحتاج اآلخريف مع االجتماعي تفاعمو و نموه سياؽ في الفرد أف إلى النظرية ىذه تشير
الحاجاتً مف وغيرىا االجتماعي وتقدير واألمف الحب إلى كالحاجة متعددة حاجات إشباع
ًإلى وينتيي الفسيولوجية بالحاجات يبدأ يىرم مدرج شكؿ في وضعيا التي النفسية  بالحاجة
 الفردًبالتوافؽ يشعر حتى الحاجات ىذه إشباع ضرورة مف البد وأنو اليـر قمة في الذات تحقيؽ
 وخاصة النفسية حاجاتو إشباع مف محروما الطفؿ يكوف عندما ولكف االجتماعي و النفسي
 اإلحساسًباألمف عدـ عميو يترتب تاليوبال سموكو عمى ينعكس ذلؾ فإف األمف إلى الحاجة
 مرغوبةًكالعدواف غير سموكيات في الطفؿ يشارؾ وبالتالي الكفاءة وضعؼ بالنقص والشعور
ً(.2014)يعقوب،ًنورًالديف، والعنؼ

 بأي األخذ يمكف ال التيًتـًتناولياًبناءًعمىًنظرةًواضعيياًانوًًو يتبين من النقاشات السابقة
 تميز وخصائص سمات وجود إلى أشار الذي البيولوجي االتجاه العنفي السموؾ تفسير في منيا

اإلجراميً السموؾ تفسير في الحتمية مبدأ تقدير في أسرؼ الذيً,العادي عف ـرلمجا اإلنساف
 .بيانو سبؽ ما نحو عمى الشريعةًإلسلمية خالؼ

 لمنفس سلـتصورًإل بيف ما حد إلى تشابو وجود رغـ عمى فإنو ,النفسي االتجاه وبخصوص
ًالشمولية عف يمتاز اإلسلمي التصور أف إال ,النفسي التحميؿ ومدرسة البشرية  والدقة غيره

ً. والعمومية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 المحور الثالث: مرحمة التعميم األساسي

 أوال: تعريف مرحمة التعميم األساسي

ًاألساسيًمكافًالصدارة ًالتعميـ ًًو مرحمة ًالمختمفة، ًلمراحؿًالتعميـ ًىذاًبالنسبة ًحجـ ًلسعة نظرًا
ًوأىميتوًبوصفوًمرحمة ًويعدً التعميـ ًكؿًأبناءًالشعبً، ًينبغيًأفًيحصؿًعمييا عامةًأساسية
ًاألدنىًالذيًالًيمكف ًالفرصً الحد ًتكافؤ ًالمضموفًالمنطقيًلمبدأ ًيجسد ًألنو ًعنو االستغناء

اتياًوتطويرىاًالطفولةً،ًفييًاألساسًلنموًالشخصيةًاإلنسانيةًوتشكيؿًسم التعميميةًفيًمرحمة
ًمواطف ًالتحدياتً لتنشئة ًمواجية ًفي ًلمسئوليتو ًمدرؾ ًمتعمـ ًجيؿ عداد ًوا  ،ً ًونافع صالح

إضافةًإلىًأفًمرحمةًالتعميـًاألساسيًتعدًمرحمةًإلزاميةًيحصؿًالمتعمـًمفًخللياً .المستقبمية
ً(.2016لحدًاألدنىًمفًالمعارؼًوالميارات)شولي،ً عمى

تعميميةًبديمةًغيرًتقميديةًتضـًسنواتًالمرحمتيفً يً(ًعمىًنظـويطمؽًمصطمحً)ًالتعميـًاألساس
ًوفىًمصرًتـ ،ً ًواإلعدادية ًالدولةً االبتدائية ًتوفره ًموحد ًتعميـ :ً ًاألساسيًبأنو تعريؼًالتعميـ

ًعمىًتوفيرًاالحتياجاتًالتعميميةً لجميعًاألطفاؿًممفًىـًسف المدرسةً،ًمدتوًتسعًسنواتًيقـو
 معارؼًوالمياراتً،ًوتنميةًاالتجاىاتًوالقيـًالتيًتمكفًالمتعمميفًمفالمعموماتًوال األساسيةًمف

ًييدؼًىذا ًالتي ًوقدراتيـ ًواستعدادىـ ًلميوليـ ًوالتدريبًوفقًا ًالتعميـ ًفي ًإلىً االستمرار التعميـ
ًإطار ًفي ،ً ًوتطمعاتًالمستقبؿ ًتحدياتًوظروؼًالحاضر ًلمواجية ًالمجتمعيةً تنميتيا التنمية

ًالشاممة.

 التعميم األساسي: ثانيا: صفات

  :(2009المزيف،( يتصؼًىذاًالتعميـًباآلتي

ًموحد .1 ًتعميـ ًأىداؼً ىو ًتجمعيـ ًواحد ًمجتمع ًفي ًأعضاء ًأنيـ ًأساس ًعمى ،ً لمجميع
قدرًاًمشتركًاًمفًالتعميـًوالثقافةًبماًيضمفًتماسؾًالمجتمعًوفؽً وطموحاتًمشتركةًتتطمب

 العربيةًوالدينية. ىويتوًالثقافية

الحديثةًومتطمباتًالحياةًالمعاصرةً تسعًسنواتًيتواءـًمعًالتوجياتًالتربويةًىوًتعميـًمدتو .2
ًقاعدة ًتوسيع ًنحو ًساعيًا ،ً ًوتزويدً واحتياجاتًالتنمية ًاألمية ًمنابع ًوسد ًاألساسي التعميـ

والقيـًاألساسيةًالضروريةً،ًومراعاةًلخصائصيـً المتعمميفًبالمعارؼًوالمياراتًواالتجاىات
التعميميةًالتيًتمتدًمفًالسفًالسادسةًحتىًالسفًالخامسةً ذهًالمرحمةومطالبًنموىـًفيًى

 عشر.
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بالشموليةًمفًحيثًتنميةًجميعًجوانبًشخصيةًالمتعمـًفيًإطارًمتوازفً ىوًتعميـًيتصؼ .3
 . ومتكامؿ

مبدأًتكامؿً ىوًتعميـًييتـًبالربطًبيفًالنظريةًوالتطبيؽًوالفكرًوالعمؿًوالتعميـًوالحياةًوفؽ .4
 الخبرة.

ًالتربيةًالمستمرةً عميـًيسعىًنحوًإكسابًالمتعمـًمياراتًالتعمـًالذاتيىوًت .5 فيًإطارًمفيـو
 . التعمـًوالتعميـ وغرسًالقيـًوالممارساتًاللزمةًلتحقيؽًاإلتقافًفي

ًبالمراحؿً ىوًتعميـًيتصؼًبالمرونةًفيًتوجيوًمخرجاتوًحيثًيعدًالمتعمـ .6 لمواصمةًالتعميـ
ًأ ًمف ًلمتدريب ًيييئو ًأو ًالعمؿاللحقة ًبسوؽ ًااللتحاؽ مكاناتوً , جؿ ًوا  ًاستعداداتو وفؽ

 .وكفاياتو

 . فيًالتنميةًالمجتمعيةًالشاممة ىوًتعميـًيستيدؼًإعدادًالمتعمميفًلإلسياـ .7

 ثالثا: أىداف التعميم االساسي

  (2015التالية)حمبي، وييدؼًالتعميـًاألساسيًإجماالًإلىًتحقيؽًمجموعةًاألىداؼ

ًشخصي .1 ًجوانب ًمختمؼ ًشاممةتنمية ًتنمية ًالمتعمـ ًالعقيدةً ة ًمبادئ ًإطار ًفي متكاممة
 . اإلسلميةًوالثقافةًالعمانية

  . الوطنيًلديًالمتعمـًوتنميةًقدرتوًعمىًالتفاعؿًمعًالعالـًالمحيطًبت غرسًاالنتماء .2

والقدرةً المتعمـًالمياراتًاللزمةًلمحياةًوذلؾًبتنميةًكفاياتًاالتصاؿًوالتعمـًالذاتي إكساب .3
ًوالتقاناتلىًاست   . المعاصرة خداـًأسموبًالتفكيرًالعمميًالناقدًوالتعامؿًمعًالعمـو

العامةًوالقدرةًعمىًالتكيؼً إكسابًالمتعمـًقيـًالعمؿًواإلنتاجًواإلتقافًوالمشاركةًفيًالحياة .4
والمحافظةًعمىًالبيئةًواستثمارً معًمستجداتًالعصرًوالتعامؿًمعًمشكلتوًبوعيًودراية

  . تغلؿًوقتًالفراغمواردىاًوحسفًاس

 . مفًنسبةًالتسربًبيفًالطلب التقميؿ .5

ًالطلب سدًمنابعًاألميةً،ًورفعًمدارؾًومعارؼ .6

ً

ً

ً
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 تمييد

 وذلؾ بموضوعًالباحث، معرفتيـ لزيادة لمباحثيف المتاحة السبؿ أىـ مف راساتًالسابقةالد تعتبر
 العممي مجاالتًالبحث في السابقيف الباحثيف وخبرات تجارب إلى لمتعرؼ ميـ مصدر كونيا

 ومف فييا، البحثًلمستخدمة وآليات أدوات عمى والوقوؼ الدراسة، موضوع مف والقريب المتعمؽ
 يمكف والتي مفًالدراساتًالسابقة العديد عمى الوقوؼ تـ بحثو مجاؿ في باحثال اطلع خلؿ

 النحو عمى األقدـ إلى مفًاألحدث ترتيبيا تـ وقد وًدراساتًأجنبية، عربية دراسات إلى تصنيفيا
ً:التالي

 اوال: الدراسات العربية

 مةالمرح طمبة لدى المدرسي م ( بعنوان "العنف2018دراسة المرشدي و نصار )  .1
 مدرسييم". نظر وجية من المتوسطة

 وجية مف المتوسطة المرحمة طمبة لدى المدرسي العنؼ مستوى إلىًالتعرؼًعمىً ىدفتًالدراسة
 لدى المدرسي العنؼ في إحصائية داللة ذات مدرسييـ،ًوًمعرفةًماًإذاًكافًىناؾًفروؽ نظر
 المنيج عمى الباحثاف .اعتمد)إناث -ذكور( الجنس لمتغير وفقا المتوسطة المرحمة طمبة

   (30) مف النيائية بصورتو تكوف والذي العنؼًالمدرسي مقياس الباحثاف الوصفي،ًواستخدـ
 في المدرسيف مف البحث السايكومترية.ًوكافًمجتمع الخصائص المقياس في تحقؽ وقد فقرة

 (1824)عددىـ والبالغ الجنسيف كل ومف االشرؼ النجؼ محافظة في المتوسطة المدارس
ًومدرسة. مدرس

 و توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 محافظة في المتوسطة المرحمة مدارس في بالطمبة المؤدية األسباب وجود درجة أف 
 العوامؿ إلى األولى بالدرجة ويرجع كانتًآلية، المدرسي سموؾًلعنؼ لممارسة النجؼ

 باإلضافة السوء ورفاؽ سرياأل والتفكؾ االجتماعية التنشئة نمط في المتمثمة األسرية،
 سكنية أحياء في أوًإقامة المعيشي المستوى تدني في المتمثمة االقتصادية إلىًلظروؼ

 تأثير ليا كاف اهثار مف خمفتو وما واألزماتًلسياسية الحروب أف كما وضيقة، فقيرة
ً.مباشر
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 لممارسة لطمبةبا تدفع التي وانترنيت تمفزيوف مف واالتصاؿ اإلعلـ لوسائؿ الكبير الدور 
 العوامؿ ىذه تؤثر إذ العنيؼ، لمسموؾ لمقيـًلمغذية نقميا خلؿ مف العنيفة السموكيات

لمثقافةً المخالؼ السموؾ مف الشكؿ ىذا ممارسة إلى بذلؾ محفزة نفسييـ عمى ًاً سمب
 .لمجتمعية

 بحكـ العنؼ إلى تميؿ ال األنثى طبيعة إف حيث اإلناث لدى اقؿ كانت الظاىرة تمؾ 
 .الذكور خلؼًلطمبة عمى الفسيولوجي وبنائيا كوينيات

  بت الدراسة واىم ما أوصت

 معالجتيا وضرورة المدرسي العنؼ ظاىرة حوؿ والمجتمع واألسرة المدرسة توعية 
 اآلباء مجالس خلؿ مف واألسرة بيئةًالمدرسة في الطمبة عمى النفسية الضغوط وتخفيؼ
 ..واألميات

 بحث التربوية العممية يخدـ بما والمناىج التعميـ تطوير مىع الدولة تعمؿ أف ضرورة 
 إلى المنيجي المحتوى خلؿ مف البيئةًالمدرسية وتحويؿ وفاعمية، كفاءة أكثر تصبح
شاعة واإلبداع العطاء عمى تشجع وآمنة مريحة بيئة  .والمحبة التعاوف روح وا 

المرحمة  لدى طالب لمعنف يةالمؤد االجتماعية م ( بعنوان "العوامل2017دراسة الطيار ) .2
ًالرياض". شرق لمدارس ميدانية الثانوية: دراسة

ً.الثانوية المرحمة طلب عند المدرسي العنؼ في السائدة األنماط عمى سعتًالدراسةًإلىًالتعرؼ
 لألسرة االقتصادي،ًلتعميميًواالجتماعي المستوى األسرية التنشئة دورًكؿًمف عمى التعرؼًو

ًفيً.المدرسي العنؼ في رفاؽال جماعة لألسرة، ًالمدرسية ًالبيئة ًسعتًلمتعرؼًعمىًدوور كما
 استبانةًعمى وطبؽ التحميمي، الوصفي المنيج البحث ىذا في الباحث العنؼًالمدرسي.ًاستخدـ

 أىداؼ محاورًلتحقيؽ سبعة شممتًالرياض، شرؽ بمدارس الثانوية المرحمة طلب مف عينة
ً الشخصية المقابمة استمارة الباحث طبؽ كماًا،تيتساؤال عف واإلجابة الدراسة  العوامؿ"عف

 والمعمميف والوكلء المدراء عينةًمف عمى "الثانوية المرحمة طلب لدى لمعنؼ المؤدية االجتماعية
ً.المدارس بنفس الطلبييف والمرشديف

 و توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 الصوت الصراخًورفع" وأبرزىا ي،المدرس العنؼ في ما نوًعا سائدة أنماط وجود.ً

 يحدثًليـ بما ـتيمباال لعدـ الدخؿ قميمي العفًفعند ارتفاع.ً

 ًوذلؾًبسبًالغيرة المتدني االجتماعي الوضع أصحاب الطلب لدى العنؼ معدؿ ارتفاع
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 أماكف وجود عدـ" رأسو المدرسي،ًوعمى العنؼ في المدرسية لمبيئة متوسط دور وجود 
 األنشطة. رسةومما لمترويح مجيزة

 :بت الدراسة واىم ما أوصت

 ًالتعامؿ في تخصصية تدريبية بدورات الطلبييف والمرشديف المدرسيف إلحاؽ  طريقة
 النظر المدرسيًإعادة العنؼ ظاىرة عمى لمقضاء احتوائيـ وطرؽ الطلب مع السميمة

 الدراسية. المناىج في

 ًخلؿ ألسرل الفاعمة التوعوية البرامج مف المزيد بعمؿ القياـ  اإلعلـ وسائؿ مف
ًاالجتماعية الدينية بالتربية للىتماـ والمقروءة؛ والمرئية المسموعة  السميمة والتنشئة
 واألخلقي. الديني الوازع وتقوية لألبناء،

 العنف ظاىرة انتشار في المساعدة االجتماعية ( بعنوان "العواملـ2015دراسة منصور ) .3
ً".التالميذ نظر وجية من الالذقية بمدينة ساسياأل في مدارس التعميم المدرسي

 طمبة لدى العنؼ لسموؾ المسببة والثقافية االجتماعية العوامؿ إلى التعرؼ  الدراسة ىدفتً
 األسرية،ًتأثير التنشئة أساليب تمعبوًكؿًمف) الذي وذلؾًمفًخلؿًالتعرؼًإلىًالدورًً,المدارس
ًالسياؽ الحرماف  مجتمع وشمؿ.لسموؾ التلميذ اكتساب في) رسةلممد التنظيمي االجتماعي،
فيً التاسع( ,الثامف ,السابع الصؼ( الثانية الحمقة األساسي التعميـ مرحمة تلميذ عمى الدراسة
 ىذه أعضاء التلميذ اختيار السورية.ًتـ العربية الجميورية في اللذقية لمدينة الحكومية المدارس
 بالصفوؼ التحاقيـ أثناء في العنؼ سموؾ مارسوا الذيف مفًالتلميذ قصدية بطريقة المجموعة
 استبانة 170 توزيع تـ تمميذاًً 170 ىؤالءًالتلميذ عدد بمغ وقد ,اللذقية مدينة لمدارس الدراسية
 في وًالتيًتضمنت االستبياف استمارة باستخداـ البيانات جمع تـً,استبانة162ً منيا عاد عمييـ
 سئمة.األ مف مجموعة النيائي شكميا

 و توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

 لسموؾ واكتسابيـ التلميذ مع اآلباء يستخدميا التي العقاب أساليب بيف علقة وجود 
ً.العنؼ

 لدى العنؼ سموؾ ظيور وبيف األسرة في االجتماعي الحرمان بيف علقة كذلؾًوجود 
 داخؿ التلميذ تنقص لتيا الحاجات بيف علقة ىناؾ الدراسةًأف مف إذًتبيف .التلميذ
 يشعر الذي لمحرماف انعكاساًً عدوانياًً فالتمميذًيكوف ,لدييـ العنؼ سموؾ وظيور المنزؿ
ً.مشبعة حاجاتًغير استمرار عف الناشئ لمتوتر كاستجابة وعنفو عدوانيتو فتكوف بت،
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 فبي العنؼ سموؾ ظيور احتماالت قمة إلى تؤدي والمدرسيف بيفًالطلب الحسنة العلقة 
 األىداؼ لتحقيؽ عنيا غنى ال المعمـًوالمتعمـ بيف العلقة أف مف الرغـ وعمى .التلميذ
ًالتربوية

 و أىم ما أوصت بت الدراسة:

 المبادرة مجاؿ وفتح المدارس في والتربوي االجتماعي اإلرشاد تجربة وتدعيـ تعزيز 
ًاألطفاؿ بيدؼ لممرشديف  وتجاوز ـمشكلتي حؿ عمى ومساعدتيـ وحمايتيـ رعاية
ً.يواجيونيا التي الصعوبات

 وجية من منو الحد ووسائل المدرسي العنف بعنوان "أسباب (م2014دراسة السعايدة ) .4
 عيرا قضاء في ميدانية دراسة :األردن في العميا األساسية المرحمة أمور طمبة أولياء نظر

ًويرقا".

 قضاء في األمور أولياء نظر وجية مف المدرسي العنؼ أسباب عمىًتعرؼالىًال الدراسة ىدفت
 وسائؿ أىـ وبياف ـ، 2011 /2010 الدراسي لمعاـ األردف،ً/البمقاء لمحافظة التابع ويرقا عيرا
 تؤدي التي االجتماعيةًوًالمدرسية األسباب إلى لتعرؼ إلىًا الدراسة وًسعتً.العنؼ مف الحد

وجيةً مف المدرسي لعنؼا مشكمة مف الحد وسائؿ أىـ بياف نظرًو وجية مف لمعنؼًالمدرسي
 الدراسة عينة وتكونت بالعينة، االجتماعي المسح منيج الدراسة استخدمت .األمور أولياء نظر
 أىداؼ لتحقيؽ االستبانة أمًا،ًواستخدمت ( 72 )و أباًً ( 28 ) منيـ أمر ولي ( 100)   مف

ً.الدراسة

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 توفير عف األسرة عجز :المدرسيًىي العنؼ إلى تؤدي التي االجتماعية األسباب أىـ 
 السوء رفاؽ إتباع يمييا لمطمبة، األساسية المتطمبات

 . القيادة ضعؼ يمييا الطمبة، عمى تشديدًالرقابة :ىي لمعنؼ المدرسية األسباب وأىـ 
 المدرس. في اإلدارية

  األسباب عمى الطمبة ورأم أولياء متوسطًإجابات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود 
 االفتراضي المقياس ومتوسط لمعنؼ والمدرسية االجتماعية

  فروؽ وجدت فيما الجنس، اختلؼ إلى تعزى إحصائية داللو ذات فروؽ عدـًوجود 
 األمور أولياء نظر وجية مف العنؼ الحدًمف وسائؿ أىـ وأف .العممي المؤىؿ إلى تعزى
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ًالمدرسي، التوجيو تفعيؿ ويمي المدرسة، في الخدمات توفير :ىي  تدريب ثـ واإلرشاد
 الحصة. داخؿ لمتعامؿ متخصصة دورات في المعمميف

 .: بت الدراسة واىم ما أوصت

 العنؼ ظاىرة معالجة في الطمبة اشارؾ.ًً

 مقاومة في الرسمي المدرسيةًواإلعلـ اإلذاعة خلؿ مف المدرسي اإلعلـ دور تفعيؿ 
 .الطمبة عند العنؼ ظاىرة

 في العنف ظاىرة من م( بعنوان " دور اإلدارة المدرسية في الحد2014سة حمادنة )درا .5
 المدارس األردنية".

 في الثانوية المدارس في انتشاره ودرجة العنؼًالمدرسي، أشكاؿ الى التعرؼ  الدراسة  ىدفت
ًوالتعرؼ محافظة  دورًمديري عف فضلًً المدرسي، العنؼ وراء الكامنة األسباب عمى إربد،
 في التحميمي الوصفي المنيج وتـًإتباع المدرسي، ظاىرةًالعنؼ مف الحد في الثانوية المدارس
ًعشوائية اختيار تـ وقد ، الدراسة ً منيـ فردًا، (450) مف تكونت الدارسة، مجتمع مف عينة

 (ًطالبا200ًًومعممة،ًوً) معمماًً (150ومساعدة،ًو) مدير (ًمساعد50و) (ًمديراًومديرة،50)
ًة.ًوطالب

 و توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

 ًانتشار ًدرجة ًالمدارس العنؼ أشكاؿ أف  بدرجة ىي اربد محافظة في الثانوية في
ًجاء فيً الجنسي التحرش جاء حيف في األولى، المرتبة في العنؼًالمفظي متوسطة،وقد

 األخيرة. المرتبة

 الثانوية المرحمة طمبة لدى لمدرسيا العنؼ بروز في بدرجةًكبيرة تسيـ النفسية األسباب أف 
 واإلدارية والدراسية واألسريةًواالقتصادية االجتماعية األسباب أف حيف في فيًمحافظةًاربد

 .متوسطة بدرجة تسيـ

 لدى المدرسي العنؼ مف الحد في اربد محافظة في المدارسًالثانوية ومديرات مديري دور 
 طمبةًالمرحمة رعاية أىمية المديريف ذلؾًالدراؾكبيرة،ًوً بدرجة ىو الثانوية طمبةًالمرحمة

ًعمى وما المراىقة مرحمة في أنيـ خاصة الثانوية،  نفسية، ضغوطات مف ذلؾ يترتب
 واقتصادية،ًوتعميمية. واجتماعية،

 ًإحصائية ذات فروؽ وجود دورً حوؿ الدراسة رد ا أؼ استجابات متوسطات بيف داللة
 الجنس، متغير إلى الثانويةًتعزى المرحمة طمبة لدى العنؼ مف الحد المدرسيةًفي اإلدارة



 42 

 بتطبيؽًالقوانيف التزاًما أكثر المديرات أف إلى ذلؾ وقدًيعزىً.الذكور مقابؿ اإلناث ولصالح
 آمنة. مدرسية بيئة إيجاد نحو والتوجو المدرسية،

 ؿحًو الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات إحصائيةًبيف داللة ذات فروؽ وجود عدـ 
ًاإلدارة أسبابو، المدرسي، العنؼ أشكاؿ  متغير إلى تعزى منو الحدً  في المدرسية ودور
 .المنطقة

 و أىم ما أوصت بت الدراسة:

 عمى والعمؿ الطمبة، فيًنفوس الدينية القيـ غرس إلى المدرسية واإلدارة المعمميف دعوة 
ً.لدييـ العنؼ مفًأشكاؿ لمحد التعامؿًمعيـ، في تمثميا

 ًآثار المدرسة داخؿ أفلـ عرض إلى المدرسية دارةاإل دعوة  الطلبي، العنؼ حوؿ
 باآلخريف. والرفؽ والتعاوف التسامح وأىمية

 الدراسي بالتحصيل المدرسي العنف م( بعنوان"عالقة2014دراسة يعقوب و  نور الدين) .6
 نظر المعممين". وجية من

نظرًالمعمميفًوً وجية مف الدراسي بالتحصيؿ المدرسي العنؼ علقة معرفة إلى الدراسة ىدفت
 ) اإلداري و التمميذ و المعمـ ( طرؼ مف العنؼًالصادر بيف العلقة ذلؾًمفًخلؿًمعرفة

 مف الصادرة العنؼ أنواع أكثر نظرًالمعمميف،ًوًمعرفة وجية مف لمتلميذ الدراسي بالتحصيؿ
 نظر وجية معرفة و .التمميذ اإلداريًعمى التمميذًو عمى التمميذ عنؼ و التمميذ عمى المعمـ

 و التمميذ و المعمـ ( مف طرؼًكؿ مف المدرسي العنؼ بيف القائمة العلقة اتجاه المعمميف
ًلمتلميذ. الدراسي بالتحصيؿ ) اإلداري

 عينة بطريقةًعشوائية اختيرت متوسطات ثلث بيف موزعة مفردة 70 ب الدراسة مجتمع يقدر
ًإجراء لتيا مفردة 50 ب تقدر التي الدراسة  االستبانة عمى عمييا.اعتمدتًالدراسة دراسة تـ
 , ال , بنعـ ( األسئمة ىذه عمى اإلجابة وتحتاج أسئمة البياناتًوًاحتوتًعمى لجمع كوسيمة
ً).أحيانا

 و توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

 خلؿً مف لمتلميذ الدراسي بالتحصيؿ المعمـ طرؼ مف الصادر العنؼ بيف علقة ىناؾ أف
طرؼً مف يصدر الذي العنؼ أنواع أكثر مف ىو الرمزي العنؼ أف و نظرًالمعمميف وجية
ً.الدراسي تحصيمو ضعؼ إلى يؤدي مما التمميذ عمى المعمـ
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 لمتلميذً الدراسي بالتحصيؿ التلميذ زملء طرؼ مف الصادر العنؼ بيف علقة ىناؾ أف
يصدرً التي العنؼ أنواع أكثر مف ىو ديالجس العنؼ أف و المعمميف وجيةًنظر خلؿ مف
ً.الدراسي تحصيمو ضعؼ إلى مماًيؤدي التمميذ عمى تلميذ طرؼ مف

 وجيةً مف لمتلميذ الدراسي بالتحصيؿ اإلداري طرؼ مف الصادر العنؼ بيف علقة ىناؾ أف
اإلداريً طرؼ مف تصدر التي العنؼ أنواع أكثر مف ىو المفظي العنؼ وًأف المعمميف نظر
 .الدراسي ضعؼًتحصيمو إلى يؤدي مما التمميذ ىعم

 و أىم ما أوصت بت الدراسة:

 التعامؿًمع وكيفية الفاعمية و الكفاءة إلكسابيـ واإلدارييف المعمميف وتكويف بإعداد االىتماـ 
ً.المتوسط بالمرحمة خاصة المراىؽ التمميذ نفسية

 ًاليادفة و ثقافيةال األنشطة في االشتراؾ عمى المتوسط المرحمة طلب تشجيع  الرياضية
 .العنيؼ سموكيـ تكبح بنشطات الطلب إلشغاؿ

 طمبة لدى العدواني السموك وأسباب مظاىر م( بعنوان "درجة2012دراسة الصالح ) .7
 وطرق الضفة الغربية شمال محافظات في الحكومية المدارس في المرحمة األساسية

 المعممين". نظر وجية من عالجيا

 درجةًمظاىر ؿ حو ة األساسي المرحمة معممي نظر وجية عمى التعرؼ ىإل الدراسة ىدفت
 فيًمحافظات الحكومية س المدار ي ؼ األساسية المرحمة طمبة لدى العدواني وأسبابًالسموؾ

ًاستخدمت2011-2010الدراسي) العاـ مف علجيا وطرؽ الغربية الضفة شماؿ  الباحثة (.
 التي ةًالمديريات الباحث ت وحدد ة عشوائي ة قيطب عينة اختيار تـ حيث الوصفي، المنيج
 في والتعميـ مديرياتًالتربية في وًالمعممات المعمميف عمى الدراسة أجريت بحيث الدراسة، شممتيا

ً.الدراسة فًمجتمع ـ % 9,6 ة بنسب ومعممة معمـ ( 550 ) عددىـ وكاف الغربية شماؿًالضفة
 التربيةًوالتعميـ وزارة ت إحصائيا وفؽ ومعممة امعممًً ( 5720 ) مف الدراسة مجتمع تكوف وقد

ً. (2012–2011 ) لمعاـ الفمسطينية العالي

 و توصمت الدراسة إلى النتائج التالية 

 ًالمعمميف متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال  مجاالت في وجياتًنظر
 تعزى مدارسًالحكومية،فيًال األساسية المرحمة طمبة لدى وأسبابو العدواني السموؾ مظاىر
ًوالتخصص، العممي، والمؤىؿ العممية، والخبرة الجنس، لمتغيرات ًالمدرسة  ومكاف ومكاف
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 نحوًالذات، والجسدي العدوانيًالمفظي السموؾ مجاالت في الشعبة طلب وعدد السكف،
 .الكمي والمجاؿ والبيئةًالمحيطة، األسرة وخصائص اآلخريف، نحو العدواني والسموؾ

 مظاىر مجاالت في المعمميف وجياتًنظر ت متوسطا بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد 
ًاألساسية المرحؿ ة طمب لدى وأسبابو العدواني السموؾ  تعزى الحكومية، فيًالمدارس ة
 والدرجة الذات، نحو والجسدي العدوانيًالمفظي السموؾ ؿ مجا ي ؼ التخصص لمتغير
 ومتغيرًعدد اإلنسانية حًالتخصصات ولصاؿ اني،العدًو السموؾ مظاىر لمجاالت الكمية
 لمجاالت الكمية والدرجة نحوًالذات، الموجو العدواني السموؾ مجاؿ في ة الشعب طلب
ًالكمية ، المدرسي والمجاؿ العدواني، السموؾ مظاىر  السموؾ أسباب لمجاالت والدرجة
ً.العدواني

 و أىم ما أوصت بت الدراسة:

 فئاتً لدى العدواني السموؾ وأسباب مظاىر ستقصي ت قبميةمست ودراسات بحوث إجراء
ً.الدراسة ىذه استيدفتيا التي غير أخرى عمرية

 . نظر وجيات مف العدواني السموؾ وأسباب بمظاىر تتعمؽ مستقبمية دراسات إجراء 
 األىؿ.

 سموك معالجة في التربوية اإلدارات م( بعنوان "دور2010الصرايرة )ًعساف وال دراسة .8
 في الحكومية الثانوية المدارس واإلداريين في المعممين ضد الموجو ف الطالبيالعن

ً".األردن

 ضد الموجو الطلبي العنؼ سموؾ معالجة في التربوية اإلدارات دور تعرؼ إلى الدراسة ىدفت
ً.لمعالجتو أساليب واقتراح األردف، في لمذكور الحكومية الثانوية فيًالمدارس واإلدارييف المعمميف

ًىدفتًلمعرفة ًاألساليب عمى المدرسية اإلدارات موافقة درجة كما  لمعالجة المقترحة استخداـ
ًوًىؿ مفًوجية الطلبي العنؼ سموؾ األساليبً استخداـ عمى الموافقة درجة تختمؼ نظرىـ،

 عينة الجغرافي؟ًكونت والموقع طبيعةًالمينة، باختلؼ الطلبي العنؼ سموؾ لمعالجة المقترحة
ً فرد، ( 300 ) مف ةالدراس  طبقية بطريقة اختيارىـ تـ ،) معمـ200 إداريًو ( 100منيـ

 البيانات :األوؿ :قسميف استبانةًاشتممتًعمى استخداـ تـ البيانات، ولجمع .عشوائية عنقودية
ًالمعالجة.ً أساليب مقياس :والثاني المستجيب، عف اللزمة الديموغرافية

ً

ً
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 التالية:و توصمت الدراسة إلى النتائج 

 ًالمدرسية موافقة درجة أف سموؾً لمعالجة المقترحة األساليب استخداـ عمى اإلدارات
ًالنتيجة مثؿ إلى الوصوؿ في السبب مرتفعة،ًأف نظرىـًكانت وجية مف العنؼ  ىذه
ًمعالجة ومسؤوليتيا المدرسة دور مركزية إلى يعود  سير تعترض التي القضايا في

عادة اتجاىاتو وتعديؿ لمطالب، لزمةالمساعدةًال وتقديـ العممية، أنياً توازنو،ًباعتبار وا 
 في مؤثرة أدوار وليا وعمميةًالتعمـ، المتعم ـ بيف األساسي الوسيط تمثؿ تربوية مؤسسة
 سموكو.

 ًفي دالة غير فروًقا ىناؾ أف  معالجة أساليب استخداـ عمى الموافقة درجة إحصائًيا
 واإلدارييف المعمميف المينة.ًوًىذاًيعنيًأف يعةطب لمتغير تعزى العنؼًالطلبي سموؾ
ًاألساليب استخداـ ضرورة يروف ًالمقترحة وتفعيؿ  العنؼ سموؾ لمعالجة اإلجرائية

 .الطمبة مف ضدىـ الطلبيًالموجو

 .الدراسة: وصت بو أىم ما أو 

 والثقافية واالجتماعية المنيجيةًواللمنيجية األنشطة في المشاركة عمى الطمبة تشجيع 
ًوالتفاعؿ وآليات التعبير ووسائؿ سبؿ وتعزيز جماعيًتعاوني، بشكؿ والفنية  الحوار،
 تطوير في واإلسياـ المدرسة، في والمعمميفًواإلدارييف الطمبة بيف النظر وجيات لتقريب

 .التربوي اليدر مف والتقميؿ اآلمنة، الفعالة البيئةًالتعميمية

 واألجيزة الحديثة بالتقنيات وربطيا عنؼًالمدرسيال موضوع حوؿ الدراسات مف المزيد إجراء 
ً.اإللكترونيةًواإلنترنت

 المعممين ضد الموجو الطالبي العنف سموك سبابأم( بعنوان "2009دراسة الصرايرة ) .9
 والمعممين الطمبة نظر وجية من األردن في الثانوية الحكومية المدارس في واإلداريين

ًواإلداريين".

 الذكور الحكومية الثانوية بطمبةًالمدارس المؤدية األسباب وجود درجة لىاًالكشؼ الدراسة ىدفت
 كؿ نظر وجية مف واإلدارييف، المعمميف ضد الموجو العنؼًالطلبي سموؾ لممارسة األردف في
 بالطمبة المؤدية األسباب وجود الطمبةًوالمعمميفًوًاإلدارييف،ًوًذلؾًمفًخلؿًمعرفةًدرجة مف

 ضد الطلبيًالموجو العنؼ سموؾ لممارسة األردف، في الحكومية الثانويةالمدارسً في الذكور
 الدراسة عينة وتكونت واإلدارييف. والمعمميف مفًالطمبة كؿ نظر وجية مف واإلدارييف، المعمميف

 اختيارىـًبطريقة تـ طالبًا، (645) و معمـ، (200) و إداري،ً (100)منيـ فردًا، (945 )مف
ًعشوائ طبقية  :األوؿً:قسميف عمى اشتممت استبانة الباحث أعد البيانات ولجمع .يةعنقودية
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ًالديمغرافية  العنؼ سموؾ أسبابًممارسة مقياس : والثاني المستجيب، عف اللزمة البيانات
ًالطلبي.

  توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :و 

 ًاألسباب درجة سموؾً لممارسة ر الذكور الحكومية الثانوية المدارس بطمبة المؤدية وجود
ًضد الطلبي العنؼ ًترتيب وقد .ة متوسط كانت واإلدارييف المعمميف الموجو  ىذه جاء

ًاآلتي عمى الدراسة عينة أفراد جميع نظر وجية مف األسباب  الخارجية األسباب :النحو
 سيةالنف األسباب المدرسية،ًوتمييا األسباب ومفًثهًَـّ األولى، الدرجة في واإلعلميةً السياسية

ً.لمطمبةًوأسرىـ تعود التي

 ًإحصائية ذات فروؽ الًتوجد فيً السبب يعود وقد .الجغرافية المنطقة لمتغير ت عزى داللة
ًالنتيجة مثؿ إلى الوصوؿ ًالمممكة في متشابية العنؼ أسباب أف ىذه  إذ الثلثة؛ أقاليـ
 وما نفسيا، ياسيةوالس واالجتماعية والظروؼًاالقتصادية الخارجية لممؤثرات الجميع يتعرض
ً.الواحد الوطف داخؿ إيجابية أو سمبية تكوف قد مفًتأثيرات عمييا يترتب

 أىم ما أوصت بت الدراسة:و 

 لدييـ تصبح بحيث المعمميفًواإلدارييف، بإعداد واالىتماـ والمناىج التعميـ تطوير ضرورة 
الصؼً وتحويؿ باب،الش لفئة الراىف الوضع مع التعايش والمقدرةًعمى والفاعمية، الكفاءة
 العمـ وحب واإلبداع، عمىًالعطاء تشجع آمنة مريحة بيئة إلى المدرسية والبيئة الدراسي

ً.العنؼ يول د الذي المسببةًلمكبت المنفرة البيئة مف بدالًً

لدى  العنف ظاىرة من الحد تجاه المدارس مديري م( بعنوان "دور2008دراسة العدوي) .10
 المعممين". نظر وجية تفعيمو من وسبل غزة بمحافظات الثانوية طمبة

 الثانوية طمبة العنؼًلدى ظاىرة مف الحد تجاه المدارس مديري دور إلى التعرؼ  الدراسة ىدفت
 استخدـ الدراسة أسئمة عف ولإلجابةً.المعمميف نظر وجيو مف تفعيمو وسبؿ غزة، بمحافظات

جراءاتو، التحميمي الوصفي المنيج الباحث  تكوف وقد الدراسة، لطبيعة لمناسبتو وذلؾ بخطواتوًوا 
 معمًما ( 317 ) الدراسة عينة بمغت حيف في معمًماًومعممة، ( 3166 ) مف الدراسة مجتمع

ًفقرة.54ً ) مف)ً مكونة استبانة الباحثًبتصميـ قاـ الدراسة، أىداؼ ومعممة.ًولتحقيؽ

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:و 

 تجاه مديرييـ لدور المعمميف تقديرات متوسطات بيف ائيةإحص داللة ذات فروؽ توجد ال 
ً.أنثى( ذكر،(لمجنسً تعزى غزة بمحافظات الثانوية طمبة لدى العنؼ مفًظاىرة الحد
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 تجاه مديرييـ لدور متوسطاتًتقديراتًالمعمميف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 
ًخدمة.ال لسنوات تعزى غزة بمحافظات الثانوية طمبة العنؼًلدى

 تجاه مديرييـ، لدور متوسطاتًتقديراتًالمعمميف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 
 المدرسة. تتبعًليا التي لممديرية تعزى غزة بمحافظات الثانوية طمبة العنؼًلدى

 واىم ما أوصت بت الدراسة:
 قنواتً فتح خلؿ مف الطمبة، نفوس في واألخلقية الدينية والمبادئ القيـ وتدعيـ غرس

األحداثً مستجدات عمى الطلعيـ والدعاة؛ الديف ورجاؿ المساجد خطباء مع فعالة اتصاؿ
 .داخؿًالمدارس الطلبي بالعنؼ المتعمقة

 ًتنشئة عممية في الفعاؿ العنصر كونو المناسب، اإلعداد المعمـ بإعداد االىتماـ ضرورة
ًعمى ليكوف الطمبة، الدوريةً واالجتماعات المقاءات ؿخل مف وذلؾ وتقبميـ، تفيميـ قادًرا
المناخً خمؽ خلؿ مف المناسبة، الحموؿ وتقديـ الطمبة مشكلت تبادؿ لممعمميف تتيح والتي

 .وأفكارىـ بآرائيـ لإلدالء المشجع
 األجنبيةثانيا: الدراسات 

 طمبة العدواني عند السموك مخاطر بعنوان " تقميل Sansoty,2012)سانسوتي ) دراسة .1
 المكونات" متعدد تدخمي برنامج باستخدام لمتوسطةا المدارس

Reduce the risk of aggressive behavior among middle school 
students using a multi-component intervention program 

 المكوناتًمف متعدد برنامجًداخمي باستخداـ تـ الذي النجاح توضيح إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عينةًمف باختيار الباحث قاـ حيث المتوسطة المدارس طمبة لدى العدواني موؾالس مف الحد أجؿ
 ثـًجمع ومف ,واإلناث الذكور مف طالًبا 865 تبمغ نيويورؾ والية في المتوسطة المدارس طمبة

 .المكونات متعدد تداخلت وبرنامج المقابلت مف حزمة تطبيؽ ثـ ,عنيـ معمومات
ًبزيادة قد المكونات متعدد والبرنامج المقابمة طريقة ستخداـا أف إلى الدراسة نتائج أشارت  قاـ
 عمىًالسموؾ االيجابي التأثير ثـ ومف ,ة إحصائي داللة ذات بطريقة الوظيفي الطالب مستوى
 وتطبيقياًفي استخداميا يمكف عممية تطبيقات الدراسة نياية في الباحث قدـ .ىـ لدي العدواني
 .الموضوع بيذا تتعمؽ مستقبمية دراسات
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 بين ما بعنوان"العالقة Winstok, and Straus, 2011)و ستروز ) وينستوك دراسة .2
 األطفال". عند العدواني السموك وتكتيكات الجوار عنف

The relationship between neighborhood violence and aggressive 
behavior tactics in children 

 واتجاىاتًأولياء األطفاؿ وأخلؽ الجوار عنؼ بيف ما قةالعل فحص إلى الدراسة ىذه ىدفت
 مدى إلىًأي مف الدراسة أسئمة تكونت حيث أطفاليـ، عند العدواني السموؾ تكتيكات نحو األمور
 التي ىيًاآللية ما األمور؟ ألولياء العدواني االنضباط مع الجوار لبيئة العدواني السموؾ يرتبط
 طبقية بفحصًعينة الباحث قاـ العدواني؟ السموؾ مع الجوار و البيئة عنؼ ربط خلليا مف يتـ

ًامرأة. 1649 مف مكونة

 وتأثرىف الجوار لعنؼ الدراسة في تمقيًالمشاركات ازداد كمما أنو إلى الدراسة نتائج أشارت و 
ًأطفاليف والمتوجو لدييف الحاصؿ العنؼ فقدف ,بو  العلقات تختمؼ ذلؾ، مف وأكثر .نحو

 وأف ,ي العدواف للنضباط األمور واستحسافًأولياء األطفاؿ عند السوي غير لسموؾبا المتعمقة
ًوالمنخفضة مستوياتو في يختمؼ العدواني االنضباط  البيئة مف العنؼ لتمقي نتيجة المرتفعة
 .المجاورة

 & Garrido, Taussig, Culhaneرافيف ) و كميان, و توسنج, و جريدو, دراسة .3
Raviv, 2011 الجسدي الواقع التعسف شدة بين ما تتوسط التي المشكالت " ( بعنوان 

 لدييم". العدواني والسموك اليافعين عمى

Problems that mediate between the severity of the physical abuse 
of adolescents and their aggressive behavior 

 الذيًيتعرض الجسدي االنتياؾ دةش تتوسط التي العلقة فحص إلى الحالية الدراسة ىذه ىدفت
 9-11سفً مف اليافعيف مف 240 مقدارىا عينة أخضعت حيث العدواني وسموكيـ اليافعوف لو
ًشيًرا.14ً لمدة ليـ الرعاية مقدمي إلى باإلضافة بحقيـ وانتياكات إساءات سجمت والذيف ,ة سف

 واليافعيفًلدييـ الرعاية قدميم بأف الثنائي االرتباط تحميؿ عف الناتجة الدراسة نتائج أظيرت 
 العدوانيًوىذه والسموؾ االنتياكات شدة بيف العلقة تتوسط التصرفات وىذه ,االنتباه في مشاكؿ

 مثؿًالجنس الدراسة متغيرات بعض بضبط القياـ بعد حتى إحصائية داللة ذات كانت االرتباطات
 ىذهًالدراسة في تـ ولقد .ى ألخرا المعاممة سوء أنواع بعض شدة مثؿ أخرى ومتغيرات ,ر والعـ
 بعضًالنتائج إلى إضافة الدراسة عينة ليا يتعرض التي الجسدية االنتياكات تأثير مناقشة أيًضا

 .اليافعوف ىؤالء يبدييا التي العدواني بالسموؾ المتعمقة
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  (Wilson ,,Petaja and Mancil,2011)مانسيل  و بتاجا, و ويمسون, دراسة .4
 ."العدواني السموك ذوي لألطفال المدرسي التحصيل النتباها ميارة " بعنوان

Attention Skill School achievement for children with aggressive 
behavior 

 المياراتًفي ىذه ودور االنتباه ميارات مف مختمفة مجموعة فحص إلى الدراسة ىذه ىدفت
فيً ىـ أو عدوانية سموكيات لدييـ جدتًو الذيف األطفاؿ عند األكاديمي التحصيؿ عمى التأثير
 الذكورًو مف % 54 مف الدراسة عينة تكونت حيث السموكيات ىذه مثؿ لوجود الخطورة مرحمة

وجودً عمييـ لوحظ الذيف مف األساسي األوؿ والصؼ األطفاؿ رياض لطلب اإلناث مف % 56
 درجةًاالنتباه أما ,قرافلأل سوسيومتري مقياس عف عبارة الدراسة أداة كانت وقد .عدواني سموؾ
 تقريرًمف مع فضائية أطفاؿ لعبة عف عبارة الحاسوب عمى واجب طريؽ عف قياسيا تـ فقد

 األمور. وأولياء المعمميف

 درجة بيف وما األطفاؿ بيف سموؾًعدواني وجود بيف ما علقة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت 
 تقديـ مثؿ ميمة متغيرات بعدًتعديؿ حتى لدييـ الدراسي التحصيؿ عمى أثر مما لدييـ االنتباه
 بالنسبة الخطر تحت أطفاؿ إلىًوجود أيضا النتائج وأشارت .العائمة ودخؿ األمور أولياء تعميـ

ً.الدراسي تنبؤًياًلتحصيميـ عامل يكوف أف يمكف إحصائية داللة ذو للنتباه

ًالموضوع تتعمؽ أوسع دراسات عقد إلى الدراسة ختاـ في الباحثوف أوصى  مدى تبحث بيذا
ً.الصؼ غرؼ في انتباىيـ لزيادة اإلضافي الدعـ مف األطفاؿ استفادة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 السابقة الدراسات عمى التعقيبثالثا: 

 تمييد

ًمفًالعنؼًلدىًطلبًالمرحمةً عمى التعرؼ الحالية، الدراسة تحاوؿ ًفيًالحد ًالمعمـ ًدور ما
ًاألمورً، ًأولياء ًنظر ًمفًوجية  التزايد في آخذه عالمية ظاىرة العنؼ يعتبر ثحي األساسية

 وجو عمى العالـ دوؿ معظـ شممت متعددة وبوسائؿ مختمؼ وفيًتطور بؿ ، ......المستمر
،  المرحمةًاألساسية، مدارس وبالتحديد الخصوص، وجو محافظةًخافًيونسًعمى ومدارس العمـو

 جوانب االعتبار بعيف آخًذا بالبحث، الموضوع ىذا لتناوؿ بو الباحثاتًودفع اىتماـ استرعى مما
 إثراء في الكبير األثر ليا كاف والتي الحالية، والدراسة السابقة بيفًالدراسات واالختلؼ التشابو
 .الدراسة ىذه

 مف حيثًيعتبر العنؼ، مف الحد في المعمـ دور عمى الضوء تسميط ضرورة اتالباحث رأى فقد
 سابقاتياًفي مع تتكامؿ الدراسة ىذه فاف ىنا ومف تربوية،ال ومسؤولياتو لميامو اليامة المحاور

قاـً حيث ليا، وداعمة االلتقاء جوانب مف مستفيدة السابقة، الدراسات تركتيا التي الفجوة مؿء
إلظيارً الحالية؛ بالدراسة ومقارنتيا (األجنبية العربية، المحمية،) السابقة الدراسات بتحميؿ الباحث
تتميزً ما أىـ إبراز إلى باإلضافة الدراسات، تمؾ مف االستفادة وجوانب لؼواالخت التشابو جوانب

ً.الحالية الدراسة بو

 من حيث األىداف .1

ًسموؾ معرفة عمى ركزت السابقة الدراسات أف ويلحظ  المدرسة تلميذ لدى العنؼ دوافع
(2018ًصار،ًوالمعمميف،ًكماًفيًدراسةً)المرشدي،ًن الطمبة وجيةًنظر مف والثانوية األساسية

معرفةًدورًالداراتًًإلى(.ًكماًًانياًىدفت2009ً(ًوًًدراسةً)الصراير،2014ودراسةً)حمادنة،
(ًودراسة2008ًالتربويةًوًمديرًالمداريًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًالطلبًكماًفيًدراسة)العدوي،

ً(.2010)الصرايرة،ً

 :الدراسة في المستخدم المنيج حيث من .2

الوصفيً المنيج استخداميا في واألجنبية المحمية الدراسات عجمي مع الدراسة ىذه اتفقت
دراسةً عدا المنيج نفس استخداميا في العربية السابقة الدراسات غالبية مع واتفقت كما التحميمي،
 .الوصفي المنيج استخدـ الذيً) 2012)الصالح،ً
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 :الدراسة أداة حيث من .3
 المكونةًمف الدراسة، عينة عمى طبقت حيث ،(نةاالستبا) الدراسة أداة عمى الدراسة ىذه اعتمدت

دراسةً)العدوي،ً مثؿ المحمية، الدراسات مع كمًيا اتفاقا ميدانًيا تتفؽ بذلؾ وىي أولياءًأمورًالطمبة،
(ًو2010ً(،ًوبعضًالدراساتًالعربيةًمثؿًدراسةً)الصرايرة،2012ً(ًودراسةً)منصور،2008ً

ً(.2014مادنة،(ًوًدراسةً)ح2018دراسةً)المرشدي،ًنصار،ً
ً ًدراسة ًمثؿ ًاالجنبية ًالدراسات ًبعض ًعف ًاختمفت ًانيا  Wilson ,,Petaja and)اال

Mancil,2011)ًًمقياس ًاستخدمت ً) سوسيومتري التي ًدراسة ًو Sansoty,2012ً)لألقراف،
ًالتيًاستخدمتًاالمقابلتًكاداةًلمدراسة.

 :الدراسة متغيرات حيث من .4
ًوًالمنطقةً الجنس، :وىي ةلمدراس متغيرات اربع الدراسة اعتمدت والمؤىؿًالعمميًلوليًاالمر،
 دراسة مع المتغيرات ىذه بعض في تتشابو بذلؾ وىي المدرسة، تتبعًليا التي والمديرية السكنية،

ً مف كؿ ًاختارت2008)العدوي، ًالخبرة، الجنس متغير ( ًالسنوات ًو ودراسةً والمديرية
ً.ةًوالجنسالسكني المنطقة اختارت التي (2010)الصرايرة،

 :العينة حيث من .5
 طبقػتًعمػى الدراسػات بعػض أف فنجػد ,ا عميػو المطبقػة العينػات فػي بينيػا فيمػا الدراسات اختمفت
ـ(،2017ًدراسػػػةً)الطيػػػار،ً مثػػػؿ المتعػػػددة بمراحميػػػا المػػػدارس طػػػلب مػػػف عينػػػة

(.امػػػػػػػػػػػػػاًاغمػػػػػػػػػػػػػبًالدراسػػػػػػػػػػػػػاتًفكانػػػػػػػػػػػػػتًعينتيػػػػػػػػػػػػػاًمػػػػػػػػػػػػػفًالمعممػػػػػػػػػػػػػيفًمثػػػػػػػػػػػػػؿ2015ً)منصػػػػػػػػػػػػػور،
ً(.2014(وً)دراسة)يعقوب،ًنورًالديف،2010اسةً)العساؼ،ًالصرايرة،ً(،دًر2009دراسة)العدوي،

ً ًىيًدراسة)السعايدة، ًالعينة ًمفًجية ًالحالية ًالدراسة ًاتفقتًمع ًالتي ًالوحيدة (2014ًالدراسة
ًأمًا. ( 72 )و أباًً ( 28 ) منيـ أمر ولي ( 100 ) مف الدراسة حيثًعينة

ً:يمي بما الحالية الدراسة تميزت و
 ًًدور ًاألمورًعمىًدراسة ًأولياء ًنظر ًمفًجية ًمفًالعنؼًلدىًالطمبة ًفيًالحد المعمـ

ًنظرًالمعمميفًاوًاالدارييف.ًتؼًمعظـًالدراساتًالتيًتناوؿًوجياخل
 في يتـًدراستو لـ المحميًالذي مجتمعًخافًيونس مف عينة بتناوؿ الدراسة ىذه انفردت 

ً.ربويالت إلىًاألدب جديداًً نتاجاًً لتضيؼ المجتمعًالفمسطيني
 باعتبار التصنيؼ حيث المعمـ دور تصنيؼ في سابقاتيا عف الدراسة ىذه تميزت 

ً.والوقائي( والعلجي لممعمـً)البنائي التربوية الوظائؼ
 ًبتصميميا والتي االستبانة الدراسة؛ أداة بنائيا في الدراسة ىذه تميزت كذلؾ  قامت

ً. أخرى بيئات في تطبيقيا يسبؽ لـ إذ الباحثات،
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 الفصل الرابع

ًاإلجراءاتالمنيجية و 

 مقدمة 

ًم ًمفًتعتبر ًالتطبيقي ًالجانب ًإنجاز ًخللو ًمف ًيتـ ًأساسيا ًمحورا ًإجراءاتيا ًو ًالدراسة نيجية
ًيتـًالحصوؿًعمىًالبياناتًالمطموبةًإلجراءًالتحميؿً لمتوصؿًًاإلحصائيالدراسة،ًوعفًطريقيا

إلىًالنتائجًالتيًيتـًتفسيرىاًفيًضوءًأدبياتًالدراسةًالمتعمقةًبموضوعًالدراسة،ًوبالتتاليًتحقيؽً
ًىداؼًالتيًتسعىًلتحقيقيا.األ

ً ًوأىـ ًالدراسة ًمنيجية ًالفصؿ ًىذا ًتناوؿ ًذلؾ ًعمى ًحيثًًاإلجراءاتوبناء ًالمتبعة، الميدانية
يتضمفًعرضاًلمنيجًالدراسة،ًومجتمعًالدراسة،ًوعينةًالدراسة،ًوأداءًالدراسة،ًوأىـًالمعالجاتً

ًالمستخدمةًفيًالدراسة.ًاإلحصائية

 أوال: منيج الدراسة :

ًًوًبناءًعمى ًالدراسة ًاستخدمتًالباحثطبيعة المنيجًالوصفيًًاتاألىداؼًالتيًسعتًلتحقيقيا،
ًتًو ًكما ًدقيقا ًوصفا ًالدراسة ًموضوع ًالظاىرة ًوصؼ ًخللو ًمف ًيحاوؿ ًالذي ًفيًالتحميمي جد

اًوًالعممياتًالتيًتتضمنياًاآلراءًالتيًتطرحًحوليالواقع،ًوتحميؿًبياناتياًوالعلقةًبيفًمكوناتياًًو
ًتيًتحدثيا.اآلثارًالًو

 ثانيا: مجتمع الدراسة:

ًالباحث ًالتيًيدرسيا ًالمفرداتًالظاىرة ًجميع ًيعرؼًبأنو ًالدراسة ًعمىًمشكمةًاتمجتمع ًوبناء ،
الدراسةًوًأىدافياًفإفًالمجتمعًالمستيدؼًمفًىذهًالدراسةًآراءًأولياءًاألمورًحوؿًدورًالمعمـً

،ًسخافًيونيًمنطقةًغربًوًشرؽًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًطلبًالمرحمةًاألساسيةًالدنياًف
ـ(،ًحيثًبمغ2019/2018ً خلؿًفترةًإجراءًالدراسةً)الفصؿًالدراسيًاألوؿًمفًالعاـًالجامعي

ً(.150عددىـً)

 ثالثا: عينة الدراسة:

ً ًالدراسة ًعينة ًًالفعميةتكونت ً)220)مف ًمنيا ًاسترد ًثـ ًاستبانة15(استبانة ًاختيارىـًً( ًتـ ،
ً (150)فيًقطاعًغزة،ًحيثًتـًتوزيعًًًسخافًيونوشرؽًًبطريقةًعشوائيةًمفًمدارسًغرب

ًاستبانةًعمىًعينةًالدراسة،ًويوضحًالجدوؿًاآلتيًالخصائصًالديموغرافيةًلعينةًالدراسة:
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 : الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة(1)جدول 
ًالنسبةًالمئويةًالعددًالمتغيرًالبيافً
 50.7 76ًذكرًالجنس

 74ً49.3ًأنثى
ً

ًلياًًالمديرية التابعة
ًالمدرسة

 53.3 80ًغربًخافًيونس
 46.7 70ًشرؽًخافًيونس

ً
ًالمؤىؿًالعممي

 41.3 29ًتوجيييً-ابتدائيً
ً  50.0 103 بكالوريوسً-دبمـو

 8.7 18ًماجستيرًفأعمى
ً

ًالمنطقةًالسكنية
 16.7 25ًمدينة
 29.3 44ًقرية
 28.7 43ًمخيـ

 25.3 38ًمنطقةًميمشو
 أداة الدراسة :: تصحيح ارابع
(،ًحيثًتعطىًفيوًاإلجاباتLikert Scaleًاالستبانةًوفؽًمقياسًليكرتًالخماسيً)ًتصحيحتـً

 أوزافًرقميةًتمثؿًدرجةًاإلجابةًعمىًالفقرةًكماًىوًموضحًبالجدوؿًالتالي:
 : درجات مقياس ليكرت الخماسي(2)جدول 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما اإلجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

ً
 : سمم المقياس المستخدم في الدراسة(3)جدول 

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا المستوى
الوسطً
 الحسابي

إلى3.39ً3.400إلى2.60 2.59إلى1.80 1.79أقؿًمفً
4.19 

ًمفً أكثر
4.20 

ًمفً الوزفًالنسبي أقؿ
35.8% 

إلى36%
51.8% 

إلى52%
67.8% 

إلى68%ً
83.8% 

ًمفً أكثر
84% 
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 إحصائية عمى أن :وىذا يعطى داللة 
 ً(ًًتدؿًعمىًعدـًوجودًالموافقةًالشديدةًعمىًالفقرةًأو1.79ًالمتوسطاتًالتيًتقؿًعف)

ًفقراتًالمحورًككؿ.
 (ًًتدؿًعمىًعدـًوجودًالموافقةًعمىًالفقرة2.59ًإلى1.80ًًالمتوسطاتًالمحصورةًبيف)

ًأوًفقراتًالمحورًككؿ.
 (ًبيف ًأوً(ًتدؿًعمىًح3.39إلى2.60ًالمتوسطاتًالمحصورة ياديةًاإلجابةًعمىًالفقرة

ًفقراتًالمحورًككؿ.
 (ًًتدؿًعمىًالموفقةًعمىًالفقرةًأوًفقرات4.19ً إلى3.40ًالمتوسطاتًالمحصورةًبيف)

ًالمحورًككؿ.
 (ً ًعف ًتزيد ًالتي ًفقرات4.20ًالمتوسطات ًأو ًالفقرة ًعمى ًالشديدة ًالموافقة ًعمى ًتدؿ )

 المحورًككؿ
 : مكونات أداة الدراسة خامسا

 ستبانة من ثالث أقسام ىما:تتكون اال
  : ًالمؤىؿًالقسم األول ً)الجنسً_ ًالمبحوثيف ًعف ًالبياناتًالشخصية ًعف ًعبارة وىو

 العمميً_ًالمنطقةًالسكنيةً_ًالمديريةًالتابعةًلياًالمدرسة(ً
 : وىوًعبارةًعفًمجموعةًمفًالعباراتًتمخصًدورًالمعمـًفيًالحدًمفًًالقسم الثاني

وتـًتقسيـًىذاً, ساسيةًالدنياًمفًوجيةًنظرًأولياءًاألمورالعنؼًلدىًطلبًالمرحمةًاأل
 المحورًإلىًمجموعةًمفًاألسئمةًتضـًثلثةًأبعادًوىيًكالتالي:

ًالطمبةًًالدور الوقائي :ًالبعد األول : ًتجاه ًالمعمـ ًبيا ًيقـو ًسموكية ًأنماط ًبيا ويقصد
ًلحمايتيـًمفًاالنحراؼًالسموكيًتجاهًالعنؼًوًيعززًالمناعةًلدييـ

ًالمعمـًتجاهًالطمبةًلتعديؿًلبعد الثاني: الدور البنائي: ا ًبيا ًأنماطًسموكيةًيقـو ويقصدًبيا
ًانحرافيـًالسموكيًتجاهًالعنؼ

ًالطمبةًًالبعد الثالث: الدور العالجي: ًاتجاه ًالعمؿ ًبيا ًيقـو ًسموكية ًأنماط ًبيا ويقصد
جييـًدوفًالمجوءًلتزويدىـًبالمصطمحاتًوًالمفاىيـًالتيًتساعدىـًفيًحؿًأيًمشكمةًتوا

 لمعنؼ
 تتكون أداة الدراسة من مجموعة من المتغيرات:

 الخصائصًالديموغرافية .1
 دورًالمعمـًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًطلبًالمرحمةًاألساسيةًالدنيا،ًوتضـًثلثةًأبعاد: .2
 ًفقرة(20ًالدورًالوقائيً)ًوتضـ 
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 ًفقرة(14ًالدورًالبنائيً)وتضـ 
 ًفقرة(14ًالدورًالعلجيً)وتضـ 
 : صدق االستبانةدساسا

ً ً)الجرجاوي، (،ًكما2010ً:205ًصدؽًاالستبانةًيعنيً"أفًتقيسًاالستبيافًماًوضعًلقياسو"
ًبالصدؽً"شموؿًاالستقصاءًلكؿًالعناصرًالتيًيجبًأفًتدخؿًفيًالتحميؿًمفًناحية،ً يقصد

ًوًمفرداتياًمفًناحيةًثانية،ًبحيثًتكوفًمفيومةًلكؿًمفًيستخدميا"ً)عبي داتًووضوحًفقراتيا
ً(2001ً:101وآخروف،ً

 صدق المحكمين: .1
قبؿًتوزيعًاالستبانةًعمىًالعينةًالمسحيةًبتحكيـًاالستبانةًمفًقبؿًمجموعةًمفًًاتقدًقاـًالباحث

ًوبنودىاً ًاالستبانة ًعناصر ًانتماء ًمف ًلمتحقؽ ًوذلؾ ًوالخبرة ًاالختصاص، ًذوي المحكميف
ًلمموضوعًقيدًالبحث.

 صدق األبعاد الفرعية: .2
امؿًارتباطًسبيرمافًلمتأكدًمفًمدىًوجودًارتباطًبيفًكؿًمجاؿًمفًمجاالتًـًاستخداـًمعت

 .المقياسًًوالدرجةًالكميةًلممقياس
 : معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكمية (4)جدول 

 مجاالت الدراسة

 الدرجة الكمية
معامل 
االرتباط 

 )سبيرمان(

القيمة 
االحتمالية  

(sig) 
 000. 886. وقائيً(البعدًاألوؿً)الدورًال

 000. 861. البعدًالثالثً)الدورًالبنائي(
 000. 788. البعدًالثانيً)الدورًالعلجي(

α ≤ 0.05 ًعندًمستوىًداللةًإحصائيااالرتباطًداؿ * 
أشارتًالنتائجًإلىًوجودًارتباطًبيفًاألبعادًالثلثةًوبيفًالدرجةًالكميةًوداؿًإحصائياًعندًمستوىً

ًالفرعيةًًليا.ًاألبعادالذيًيؤكدًصدؽًًاألمر0.05ًداللةً
 صدق االتساق الداخمي : .3

االتساؽًالداخميًعبارةًعفًمدىًاتساؽًكؿًفقرةًمفًفقراتًاالستبانة،ًمعًالمجاؿًالتيًتنتميًإليوً
ًالفقرة،ًحيثًيتـًحسابًمعاملتًاالرتباطًبيفًدرجةًكؿًفقرةًوالدرجةًالكميةًلممجاؿًالتيً ىذه

ًتنتميًإليوًىذهًالفقرة.
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 )صدق االتساق الداخمي لمبعد األول )الدور الوقائي 

راتًالبعدًاألوؿًترتبطًارتباطًذوًداللةًإحصائيةًعندًمستوىًداللةًأشارتًالنتائجًأفًجميعًفق
معًالدرجةًالكميةًلمبعدًالتيًتنتميًإليو،ًمماًيشيرًلوجودًصدؽًاتساؽًداخميًفيًفقرات0.05ًً

ً(.5البعدًاألوؿ،ًويتضحًذلؾًمفًخلؿًجدوؿًرقـً)
ً

 : معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد األول والدرجة الكمية لممجال(5)جدول  

 
 م

 
 الفقرة

 معامل
 ارتباط

 سبيرمان

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 
 0.000* 667. يعززًلغةًالحوارًالديمقراطيًوًالنقاشًبيفًالطمبة -1
 0.000* 594. ذرًمفًاصطحابًآالتًحادةًمفًقبؿًالطمبةيح -2
 0.000* 721. يشجعًالنقدًاليادؼًالًاالنتقادًاليادـ -3
 0.000* 696. وًاحتراـًالرأيًاألخرًاإلقناعيعززًأساليبًالحوارًوً -4
 0.000* 714.ًيشجعًالطمبةًعمىًالتواصؿًمعوًلطرحًمشكلتيـًالسموكيةً-5
 0.000* 813.ًثقافةًالتسامحًبيفًالطمبةًيوجوًاألنشطةًلغرسً-6
 0.000* 730.ًيشجعًحبًعمؿًالفريؽًبيفًالطمبةً-7
 0.000* 809.ًالعنؼًأخطاريصدرًنشاطاتًلتوعيةًالطمبةًمفًً-8
 0.000* 784.ًاآلخريفيحثًالطمبةًعمىًالتعامؿًالحسفًمعًً-9

10-ً
ًفيً ًالعنؼًًإقامةيساىـ ًخاصة ًلحوادثًالعنؼًو معرضًمصغر

 0.000* 665.ًدرسيالم

 0.000* 791.ًغيرًالمنضبطةًالتيًتؤديًإلىًالعنؼًاإلعلـيحذرًمفًوسائؿًً-11
 0.000* 763.ًلتوعيةًالطمبةًمفًمخاطرًالعنؼًاألىميةيتواصؿًمعًالمؤسساتًً-12
 0.000* 784.ًمفًالعنؼًاإلسلـينشرًالوعيًالدينيًوًيوضحًموقؼًً-13
 0.000* 780.ًتعزيًالسموؾًًااليجابيًلمطمبةالمدرسيةًلًاإلذاعةيستثمرًً-14
 0.000* 771.ًيشجعًأولياءًاألمورًعمىًاالتصاؿًالمستمرًبالمدرسةً-15
 0.000* 817.ًيحثًأولياءًاألمورًعمىًالعدؿًبيفًاألبناءً-16
 0.000* 801.ًيحثًاألسرةًعمىًمراقبةًسموؾًاألبناءًداخؿًالمنزؿًوخارجوً-17
 0.000* 738.ًؿًاآلباءًلتعزيزًالسموؾًااليجابيًلمطالبينفذًبرامجًمفًخلً-18
 0.000* 776.ًيبثًثقافةًالعمؿًبروحًالفريؽًبيفًالطلبً-19
 0.000* 653.ًيوفرًبرامجًجادةًإلشباعًحاجاتًالطمبةً،ًوتستثمرًأوقاتًفراغيـً-20

 αً≤0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائيا*االرتباطًداؿً
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 الدور البنائي( نيصدق االتساق الداخمي لمبعد الثا( 

داللةًأشارتًالنتائجًأفًجميعًفقراتًالبعدًالثالثًترتبطًارتباطًذوًداللةًإحصائيةًعندًمستوىً
معًالدرجةًالكميةًلمبعدًالتيًتنتميًإليو،ًمماًيشيرًلوجودًصدؽًاتساؽًداخميًفيًفقرات0.05ًً

ً(.6)البعدًالثالثً،ًويتضحًذلؾًمفًخلؿًجدوؿًرقـ
ً
ً
ً

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث والدرجة الكمية لممجال : معامل6جدول )

 
 م

 
 الفقرة

 معامل
 ارتباط 

 سبيرمان

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 
 0.000* 624. يدعـًالقيـًالدينيةًوًاألخلقية -1
 0.000* 771. ينميًلدىًالطالبًالشعورًبأىميةًالمجتمع -2
 0.000* 739. يعززًاالنتماءًالوطني -3
ًايجابيًعفًذاتوً-4  0.000* 777.ًيساعدًالطالبًفيًتكويفًمفيـو

ًوً -5 ًالمدرسية ًالبيئة ًمع ًالتوافؽ ًالطالبًعمى يساعد
 0.000* 722. االجتماعية

 0.000* 787.ًينميًقدراتًالطالبًوميولوً-6
 0.000* 706ًينميًاتجاىاتًالطالبًااليجابيةًنحوًالمدرسةً-7

ًعمىً-8 ًالطالب ًالمحافظةًًيساعد ًو ًاألصدقاء كسب
 0.000* 778.ًعمييـ

 0.000* 777.ًاآلخريفينميًلدىًالطالبًمشاعرًالعطؼًعمىًً-9
 0.000* 781.ًينميًلدىًالطالبًميارةًضبطًالنفسً-10
 0.000* 767.ًاآلخريفينميًلدىًالطالبًميارةًمواجيةًً-11
 0.000* 783.ًيثيرًلدىًالطالبًالدافعيةًنحوًالتعمـًوًالتعميـً-12

ًالخوؼًً-13 ًمشاعر ًمف ًالتخمص ًفي ًالطالب يساعد
 0.000* 735.ًوالقمؽ

 0.000* 764.ًيؤصؿًلدىًالطالبًأدبًاالختلؼًوًالحوارً-14
 αً≤0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائيا*االرتباطًداؿً
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 )صدق االتساق الداخمي لمبعد الثاني )الدور العالجي 

تًالنتائجًأفًجميعًفقراتًالبعدًالثانيًترتبطًارتباطًذوًداللةًإحصائيةًعندًمستوىًداللةًأشاًر
معًالدرجةًالكميةًلمبعدًالتيًتنتميًإليو،ًمماًيشيرًلوجودًصدؽًاتساؽًداخميًفيًفقرات0.05ًً

ً(.7البعدًالثانيً،ًويتضحًذلؾًمفًخلؿًجدوؿًرقـً)
ً
ً

 الكمية لممجال: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني والدرجة (7جدول )

 
 م

 
 الفقرة

 معامل
 ارتباط

 سبيرمان

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 
 0.000* 453. يحيؿًالطمبةًإلىًالمرشدًالمدرسيًعندًملحظةًمظاىرًالعنؼ -1
 0.000* 593. يستدعيًوليًاألمرًفيًالحاالتًالمستعصية -2

ًغيرً -3 ًسموكية ًتغيرات ًملحظتو ًعند ًينصحيـ ًو ًالطمبة يناقش
 0.000* 615. ديةاعتيا

ًالنشاطً -4 ًفي ًالمشاركة ًعمى ًالعنيؼ ًالسموؾ ًذوي ًالطمبة يشجع
 0.000* 673. والحوار

 0.000* 694.ًييتـًبالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفةً-5
 0.000* 655.ًييتـًبالزياراتًالبيتيةًالمتبادلةًمعًالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفةً-6
 0.000* 669.ًيراقبًالطمبةًذويًالسموؾًالمنحرؼً-7
 0.000* 641.ًيتابعًمشاكؿًالطمبةًمفًخلؿًصندوؽًالشكاويً-8
 0.000* 610.ًينصؼًالطمبةًالمظموميفً-9
 0.000* 559.ًيتدخؿًلحؿًالمشكلتًالطلبيةًفورًحدوثياً-10

ًحاجاتيـًً-11 شباع ًوا  ًأبنائيـ ًمشكلت ًمعايشة ًعمى ًاآلباء يحث
 0.000* 699.ًالمتكررة

 0.000* 769.ًوقتوًلحؿًمشكلتًالطمبةًيخصصًجزءًمفً-12

يتبعًسياسيةًالبابًالمفتوحًلتقبؿًآراءًوًاقتراحاتًأولياءًاألمورًً-13
 0.000* 791.ًبشأفًمشكلتًالطمبة

 0.000* 645.ًينظـًاجتماعاتًدوريةًألولياءًاألمورًحوؿًمشاكؿًالطمبةً-14
αًً≤0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائيا*االرتباطًداؿً
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 : (Reliability): ثبات االستبانة سابعا
قصدًبثباتًاالستبانةًىوًأفًتعطيًىذهًاالستبانةًنفسًالنتيجةًلوًتـًإعادةًتوزيعًاالستبانةًأكثرًي

ًأخرىًأفًثباتًاالستبانةًيعنيًاالستقرارًفيً ًأوًبعبارة ًتحتًنفسًالظروؼًوالشروط، مفًمرة
مراتًًنتائجًاالستبانةًوعدـًتغييرىاًبشكؿًكبيرًفيماًلوًتـًإعادةًتوزيعياًعمىًأفرادًالعينةًعدة

ًخلؿًفتراتًزمنيةًمعينة.
وىناؾًالعديدًمفًالطرؽًالتيًيمكفًمفًخللياًقياسًثباتًأداةًالدراسة،ًوذلؾًلمتأكدًمفًمدىً
ًطريقةًً ًسوؼًنستخدـ ًالدراسة ًولكفًفيًىذه ًوضعتًلقياسو، ًلقياسًما ًالدراسة ًىذه صلحية

ً.Cronbach's- Alphaً)كرونباجً)ً-معامؿًألفاً
ً

  ألفا-( كرونباجCronbach's- Alpha) 
ًأداةً ًخلؿ ًمف ًجمعيا ًتـ ًالتي ًالبيانات ًفي ًالثبات ًلحساب ًمؤشر ًمقياسًأو ًمعامؿ ىو

ًالدراسة)االستبانة(.
 : نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة(8)جدول 

 المحور
 عدد

 الفقرات

 معامل
 -الفا

 كرونباج
 20ً0.962 البعدًاألوؿً)الدورًالوقائيً(

 0.967 14 ثانيً)الدورًالبنائيً(البعدًال
 0.922 14 البعدًالثالثً)الدورًالعلجي(

 0.970 48ًالدرجةًالكمية
ً

كرونباجًألبعادًالمقياسًمرتفعةًلكؿًمجاؿًحيثًتتراوحًبيفًً-حيثًأشارتًالنتائجًأفًقيمةًألفا
مؿًألفاً(ًويلحظًأفًقيمةًمعا0.970(ًبينماًبمغتًلجميعًفقراتًاالستبانةً)0.622ً،0.967)

كرونباخًلممجاالتًمجتمعةًأكبرًمفًقيمةًالمعامؿًلكؿًفقرةًويرجعًذلؾًإلىًطبيعةًمعامؿًألفاً
ًألفاً ًمعامؿ ًزيادة ًوبالتالي ًالثبات ًزيادة ًإلى ًيؤدي ًالفقرات ًعدد ًفبزيادة ًاإلحصائية كرونباخ

ًعمى ًنتائجيا ًوتعميـ ًوتحميميا ًالبيانات ًىذه ًعمى ًاالعتماد ًيمكف ًوبالتالي ،ً مجتمعًًكرونباخ
ً(.8الدراسة.ًويتضحًذلؾًمفًخلؿًجدوؿًرقـً)

ً
ً
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 (التجزئة النصفيةSplit-Half Coefficient) 
 المرتبة الزوجية األسئمة ومعدؿ الرتبة الفردية األسئمة معدؿ بيف بيرسوف ارتباط معامؿ إيجاد تـ

ًمعامؿ االرتباط معاملت تصحيح تـ وقد .الثاني لممجاؿ  براوف سبيرماف ارتباط باستخداـ
 التاليةً: المعادلة حسبً(Spearman -Brown Coefficient)لمتصحيحً

ً . االرتباط معامؿ ر حيثً  = (  2r /1+r  )الثبات معامؿ
 : نتائج اختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة(9)جدول 

 عدد المحور
 الفقرات

معامل االرتباط 
 قبل التعديل

 معامل
 سبيرمان بروان

 0.951 0.907 20 ألوؿً)الدورًالوقائي(البعدًا
 0.977 0.954 14 البعدًالثانيً)الدورًالبنائي(

 0.939 0.884 14 البعدًالثالثً)الدورًالعلجي(
 0.970 0.941 48 الدرجةًالكمية

 حيثًأفًقيمةًمعامؿً.االختبارًلفقرات نسبيا كبير ثبات معامؿ ىناؾ أف (9) رقـ جدوؿ ويبيف
ًكانتً براوف سبيرماف ارتباط ًالمقياسً، 0.951ًًلمتصحيحًألبعاد ًاألوؿ، ًبعدلم0.939ًلمبعد

ًلمبعدًالثالث. 0.977ًالثاني،ًً
ًمعامؿ ًقيمة ًبمغت ً براوف سبيرماف ارتباط و ًالكمية ًلمدرجة ً ًفقرات0.970ًًلمتصحيح لجميع

ًوبالتاليًيمكفً ًفيًبياناتًالدراسة، ًثباتًمرتفع ًلوجود ًالقيمة ًوتشيرًىذه ،ً االعتمادًاالستبانة
ًعمىًىذهًالبياناتً.

 : اختبار التوزيع الطبيعي:ثامنا
الختبارًماًإذاKolmogorov-Smirnov Testًًسمرنوؼًً–تـًاستخداـًاختبارًكولموجروؼً

ً.(10)كانتًالبياناتًتتبعًالتوزيعًالطبيعيًمفًعدمو،ًوكانتًالنتائجًكماًىيًمبينةًفيًجدوؿً
 يعي: نتائج اختبار التوزيع الطب(10)جدول 

 القيمة االحتمالية قيمة االختبار المحور
(Sig.) 

 0.004 1.766 البعدًاألوؿً)الدورًالوقائي(
 0.000 2.300ًالبعدًالثانيً)الدورًالبنائي(

 0.005 1.731ًالبعدًالثالثً)الدورًالعلجي(
 0.005 1.731ًالدرجةًالكمية

ً
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ً ًجدوؿ ًفي ًالموضحة ًالنتائج ًمف ًاالحً(10)واضح ًالقيمة ًأف ًمجاالتًً(.Sig)تمالية لجميع
،وبذلؾًفإفًتوزيعًالبياناتًليذهًالمجاالتًالًيتبعًالتوزيع0.05ًًالدراسةًأقؿًمفًمستوىًداللةً

ًالطبيعيًحيثًيتـًاستخداـًاالختباراتًاالًمعمميةًًلتحميؿًالبياناتًواختبارًالفرضيات.

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة:تاسعا
ًالباحث ًوتحًاتقاـ ًبتفريغ ًاإلحصائي ًالتحميؿ ًبرنامج ًخلؿ ًمف ًاالستبانة  Statisticalميؿ

Package for the Social Sciencesً (SPSS)ًًوبماًأفًعينةًالدراسةًكبيرةًسوؼًيتـ،
ًاستخداـًاالختباراتًالمعمميةً،ًوسوؼًيتـًاستخداـًاالختباراتًاإلحصائيةًالتاليةً:

 ( التكرارات والنسب المئويةFrequencies & Percentages:)ًًًبغرض وذلؾ
 وصؼًالبياناتًالشخصيةًألفرادًعينةًالدراسة.

 (المتوسط الحسابيMean:)ًًوذلؾًلمعرفةًمدىًارتفاعًأوًانخفاضًاستجاباتًمفردات
 الدراسةًعفًالفقراتًوالمجاالتًالرئيسيةًلمدراسة.

  معامل الفا–( كرونباجCronbach's- Alpha:)ً.لقياسًالثباتًفيًالبيانات 
  النصفيةالتجزئة (Split-Half Coefficient : )ً.لقياسًالثباتًفيًالبيانات 
   ( معامل ارتباط بيرسونSpearman Correlation Coefficient:)ًًلقياسًصدؽ

 االتساؽًالداخميًلفقراتًمجاالتًالدراسة.
  لعينة واحدة اإلشارةاختبار(Sign Test):ًًاختبارًالًمعمميًيستخدـًعندماًيكوفًىناؾ

 .ًعينةًواحدة
 تين مستقمتين اختبار مان ويتني لعين(Mann Whitney) :ًًًعندما اختبارًيستخدـ

 لمعاجمةًالفرضياتًالمتعمقةًبمتغيريًالمؤىؿًوالمديريةً.يكوفًىناؾًعينتيفًمستقمتيفً
 ( اختبار كروسكال والسKruskal Wallis:)ًًاختبارًيستخدـًعندماًيكوفًىناؾًأكثر

ًإحصائي ًوىي ًمستقميف، ًمتغيريف ًالمقياسمف ًفي ًالفروؽ ًداللة ًتوضح مستقمتيفًًة
ً.ًًلمعاجمةًالفرضياتًالمتعمقةًبمتغيريًالمؤىؿًوالمديرية

 
ً
ً
ً
ً
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 ايسانفصم اخل
حتهيم انبيانات و اختبار فرضيات 

 اندراسة ويناقشتها
 
 
 مقدمة 

 تحميل نتائج الدراسة 

 تحميل فقرات االستبانة 

  اختبار الفرضيات 
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 امسالخالفصل 
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا

 مقدمة:
الدراسة،ًوذلؾًمفًخلؿًاإلجابةًيتضمفًىذاًالفصؿًعرضاًلتحميؿًالبياناتًواختبارًفرضياتً

ًتحميؿًًفع ًخلؿ ًمف ًإلييا ًالتوصؿ ًتـ ًوالتي ًاالستبانة ًنتائج ًواستعراضًأبرز ًالدراسة أسئمة
ًاأل ًالبيانات ًعمى ًوالوقوؼ ًالمنطقةًفقراتيا، ًالجنس، (ً ًعمى ًاشتممت ًالتي ًلممستجيبيف ولية

ً ًالمعالجات ًإجراء ًتـ ًلذا ًالمدرسة(، ًليا ًالتابعة ًالمديرية ًالعممي، ًالمؤىؿ ًاإلحصائيةالسكنية،
ًبرنامجً) ًاستخداـ ًتـ ًإذ ًالدراسة، ًلمحصوؿًعمىًنتائجSPSSًلمبياناتًالمتجمعةًمفًاستبانة )

ًذاًالفصؿ.ًالدراسةًالتيًتـًعرضياًوتحميمياًفيًى
 أوال: تحميل نتائج الدراسة

 تحميل نتائج الخصائص الديموغرافية 

 

 

 المعمم (: التوزيع النسبي لمعينة وفقا لجنس1شكل )
 

 لولي االمر (: التوزيع النسبي لمعينة وفقا لممؤىل العممي2شكل )

50.7% 
49.3% 

19.3% 12.0% 

68.7% 
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 (: التوزيع النسبي لمعينة وفقا لممنطقة السكنية3شكل )

 (: التوزيع النسبي لمعينة وفقا لممديرية التابعة ليا المدرسة4شكل )
 

28.7% 

16.7% 

29.3% 

25.3% 

53.3% 46.7% 
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 وجدت النتائج كالتالي :
 50.7%ًً49.3ًاإلناثمفًالعامميفًذكورً،ًبينماًكانتًنسبة%.ً
 19.3%ًًمفًأولياءًً%68.7توجييي(ً،ً–مفًأولياءًاألمورًمستواىـًالتعميميً)ابتدائي

مفًأولياءًاألمورًمستواىـًً%12.0بكالوريوس(ً،ًً-ًاألمورًمستواىـًالتعميميً)دبمـو
ً.التعميميً)ماجستيرًفأعمى(ً

 16.7%ًًمفًالطلبًيسكنوفًفيًً%29.3يسكنوفًفيًالمدينةً،ًأولياءًأمورًالطمبةمف
،ً ًالطمبةً%28.7القرية ًأمور ًأولياء ًًمف ًالمخيـ، ًفي ًالطلبًً%25.3يسكنوف مف

ًيسكنوفًفيًالمناطؽًالميمشة.ً
 53.3%ًًال ًغربًمف ًلمديرية ًالمدارسًتابعةًً%46.7،ًخافًيونسمدارسًتابعة مف

ً.خافًيونسلمديريةًشرؽً
 ثانيا: تحميل فقرات االستبانة

 

 اإلجاتح عٍ انسؤال األول

 

ما دور المعمم في مدارس المرحمة األساسية بمحافظة خان يونس في الحد من العنف لدى 
 الطالب من وجية نظر أولياء األمور.

ًاستخداـ ًدرجةًًتـ ًالترتيبًلمعرفة ًالوزفًالنسبيًو ًاالنحراؼًالمعياريًو المتوسطًالحسابيًو
 الموافقة

 

 

ًالحسابيين النتائج من خالل الجدول أن وتب لدور المعمم في مدارس المرحمة  المتوسط
ًاألساسية بمحافظة خان يونس في الحد من العنف لدى الطالب من وجية نظر أولياء األمور

 : المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوزن النسبي و الترتيب لكل مجال من المجاالت (11)جدول رقم 

 انًجــــــــال و
انًتىسط 

 انحساتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

انىزٌ 

 انُسثٍ

انًستىي 

 نًرجحا

ترتُة 

 انفقرج

 انقًُح

 االحتًانُح

(sig) 

 000. 3 غانبا 77.4 871. 3.87 اندور انوقائــــً 1

 000. 2 غانبا 78.8 740. 3.94 اندور انعالجـــً 2

 000. 1 غانبا 79.6 987. 3.98 اندور انبنائــــً 3

 000. غانبا 78.6 711. 3.93 اندرجح انكهُح نالستثاَح 4
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لذلؾ0.00ًً(ًتساويً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)ً%78.6أيًأفًالوزفًالنسبيًً(3.93)يساويً
،ًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفαً=0.05ًًةًإحصائياًعندًمستوىًداللةًتعتبرًىذهًالفقرةًدال

قبؿًأفرادًالعينةًعمىًدورًالمعمـًفيًمدراسًالمرحمةًاألساسيةًفيًالحدًمفًالعنؼًفيًمحافظةً
ًخافًيونس.

 و تعزو الباحثات ذلك الى:
 ًالطمبةًلتحدًسموكياتًالعنؼًلدييـقياـًالمعمـًبدورًبنائيًلشخصية 
 مـًإلجراءاتًعلجيةًلسموكياتًالعنؼًالتيًتظيرًلدىًبعضًالطلب،ًبحيثًاتخاذًالمع

 يخؼًمفًاثرًسموؾًمفًيمارسًالعنؼًواآلخريفًأيضا.
 ًًلمعنؼًفي ًانحراؼًالطمبة ًالتيًتضمفًعدـ ًالمفاىيـ ًببناء ًلذلؾًييتـ ًنظرًالمعمـ بعد

ًالمستقبؿ.

 تحميل نتائج البعد األول )الدور الوقائي(
الحسابيًوًاالنحراؼًالمعياريًوًالوزفًالنسبيًوًالترتيبًلمعرفةًًتـًاستخداـًالمتوسط

 درجةًالموافقة.

 : المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوزن النسبي و الترتيب لكل فقرة من فقرات مجال "الدور الوقائي" (12)جدول رقم 

 م
 الفقــــــــــــــرة )البعد األول(

 الدور الوقائي
المتوسط 

 ابيالحس
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

المستوى 
 المرجح

ترتيب 
 الفقرة

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 000. 2.5 غالبا 81.8 1.010 4.09 يعززًلغةًالحوارًالديمقراطيًوًالنقاشًبيفًالطمبة 1
 000. 1 غالبا82.8ً 1.099 4.14 يحذرًمفًاصطحابًآالتًحادةًمفًقبؿًالطمبة 2
 000. 9 غالبا 79.4 1.108 3.97 النقدًاليادؼًالًاالنتقادًاليادـيشجعً 3
 000. 4 غالبا 81.2 1.094 4.06 وًاحتراـًالرأيًاألخرًاإلقناعيعززًأساليبًالحوارًوً 4

5ً
ًمشكلتيـً ًلطرح ًمعو ًالتواصؿ ًعمى ًالطمبة يشجع

 000. 12ًغالبا 78.8 1.051 3.94 السموكية

 000. 6ًغالبا 80.6 1.042 4.03 تسامحًبيفًالطمبةيوجوًاألنشطةًلغرسًثقافةًال6ً
 000. 7ًغالبا 80.4 1.062 4.02 يشجعًحبًعمؿًالفريؽًبيفًالطمبة7ً
 041. 15.5ًغالبا 74.6 1.220 3.73 العنؼًأخطاريصدرًنشاطاتًلتوعيةًالطمبةًمف8ًً
 000. 5ًغالبا 81 1.217 4.05 اآلخريفيحثًالطمبةًعمىًالتعامؿًالحسفًمع9ًً

10ًً ًفي ًلحوادثًالعنؼًوًًإقامةيساىـ معرضًمصغر
 خاصةًالعنؼًالمدرسي

 121. 20ًأحيانا 68.4 1.200 3.42
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 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي كالتالي:
1. ً ًالثانية ًلمفقرة ًالحسابي ً" يحذر من اصطحاب آالت حادة من قبل الطمبة "المتوسط

ً ًً(4.14)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ً)ً%82.8أي ًاالحتمالية ًوالقيمة ،sig.ًًتساوي )
،ًوىذاًيعنيαً=0.05ًًتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللةًلذلؾًتع0.00ً

  أفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.
  وتعزو الباحثات ذلك الى:

افًاستخداـًاآلالتًالحادةًمفًقبؿًالطمبةًقدًيسببًليـًأذىًكبيرًوًجروحًجسديةً
مفًأكثرًالنقاطًالتيًاىتـًبياًالمعمـًًقدًيكوفًلياًاثرًعمىًالمدىًالبعيدًلذلؾًكانت

ًوقدًتستخدـًكوسائؿًاعتداءًعمىًاألخريف.ًلمدارسًلمحدًمفًالعنؼًلدىًالطمبةفيًا
 
ً" يعزز لغة الحوار الديمقراطي و النقاش بين الطمبة "المتوسطًالحسابيًلمفقرةًاألولىً .2

ً ًً(4.09)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ً)ً%81.8أي ًاالحتمالية ًوالقيمة ،sig.ًًتساوي )

غيرًالمنضبطةًالتيًتؤديًًاإلعلـيحذرًمفًوسائؿ11ًً
 إلىًالعنؼ

 002. 15.5ًغالبا 74.6 1.208 3.73

12ًً ًالمؤسسات ًمع ًمفًًاألىميةيتواصؿ ًالطمبة لتوعية
 مخاطرًالعنؼ

 369. 19ًأحيانا68.6ً 1.234 3.43

13ًً ًموقؼ ًيوضح ًو ًالديني ًالوعي مفًًاإلسلـينشر
ًالعنؼ

 000. 2.5ًغالبا 81.8 1.117 4.09

14ًً ًااليجابيًًاإلذاعةيستثمر ً ًالسموؾ ًلتعزي المدرسية
 000. 14ًغالبا 77.6 1.105 3.88 لمطمبة

15ً
ًالمستمرً ًاالتصاؿ ًعمى ًاألمور ًأولياء يشجع

 000. 12ًغالبا 77.8 1.108 3.89 بالمدرسة

 000. 12 غالبا 77.8 1.162 3.89 يحثًأولياءًاألمورًعمىًالعدؿًبيفًاألبناء16ً

17ً
يحثًاألسرةًعمىًمراقبةًسموؾًاألبناءًداخؿًالمنزؿً

 000. 9ًغالبا 79.4 1.147 3.97ًوخارجو

ينفذًبرامجًمفًخلؿًاآلباءًلتعزيزًالسموؾًااليجابي18ًً
 لمطالب

 086. 17ًاأحيان 1.200ً72.8 3.64

 000. 9ًغالبا 79.4 1.096 3.97 يبثًثقافةًالعمؿًبروحًالفريؽًبيفًالطلب19ً

يوفرًبرامجًجادةًإلشباعًحاجاتًالطمبةً،ًوتستثمر20ًً
 أوقاتًفراغيـ

 221. 18ًأحيانا 71.4 1.217 3.57

 000. غالبا 77.4 871. 3.87 البعد األول )الدور الوقائي(
 αً≤0.05ًدًمستوىًداللةًعنًإحصائيا*االرتباطًداؿً
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،ًوىذاًيعنيαً=0.05ًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللة0.00ًً
  أفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.

 وتعزو الباحثات ذلك إلى:
الذيًيدعوًإلىًإشراؾًالمتعمـًفيًالعمميةًالتعميميةًوًًبالنظرياتًالعمميةتأثرًالمعمـً

 .لحوارًوًالنقاشًمعًالطمبةواستخداـًلغةًا
" ينشر الوعي الديني و يوضح موقف االسالم المتوسطًالحسابيًلمفقرةًالثالثةًعشرً.3

(ً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)ً%81.8أيًأفًالوزفًالنسبيًً(4.09)يساويًًمن العنف "
ً،ًوىذاα=0.05ًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللة0.00ًًتساويً

ًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.
 وتعزو الباحثات ذلك الى:

افًطبيعةًالمجتمعًاإلسلميًيفرضًعمىًالمعمـًتوضيحًموقؼًاإلسلـًمفًالعنؼً
ًيحتويًعمىً ًالمنياج ًإف ًكما ًالنفس، ًعمى ًأو ًاآلخريف ًالتعديًعمىًحقوؽ وعدـ

 .ًالموضوعاتًالتيًتوضحًرفضًاإلسلـًلمعنؼ
 وأن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي كالتالي:

ًالثانيةًعشرً .1 " يتواصل مع المؤسسات األىمية لتوعية الطمبة المتوسطًالحسابيًلمفقرة
،والقيمةًاالحتماليةًً%68.6أيًأفًالوزفًالنسبيًً(3.43)يساويًًمن مخاطر العنف "

(sig.ًًتساوي)إحصائياًعندًمستوىًداللةًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًليسًلياًدالة0.369ًً
0.05ًً=αً.وىذاًيعنيًأفًىناؾًموقفاًحيادياًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة 

ًوتعزو الباحثات ذلك إلى:
ًورشاتً ًحتىًعقد ًأو ،ً ًالمحميً ًمؤسساتًالمجتمع ًالمدارسًو ًالتنسيؽًبيف قمة

ًًر ًالو ًكانتًىذه ًسواء ًالعنؼًلدىًالطمبة ًمفًمخاطر ًلمتوعية شاتًعمؿًمشتركة
ًموجيةًلمطمبةًأوًألولياءًاألمور.

 
2. ً ًعشر ًالثامنة ًلمفقرة ًالحسابي " ينفذ برامج من خالل اآلباء لتعزيز السموك المتوسط

،والقيمةًاالحتماليةًً%72.8أيًأفًالوزفًالنسبيًً(3.64)يساويًًااليجابي لمطالب "
(sig.ًًتساوي)مستوىًداللةًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًليسًلياًدالةًإحصائياًعند0.086ًً

0.05ًً=αً.وىذاًيعنيًأفًىناؾًموقفاًحيادياًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة 
 وتعزو الباحثات ذلك الى:

ًبشكؿً ًاستثمارىا ًوًعدـ إىماؿًمجالسًأولياءًاألمورًمفًقبؿًاإلداراتًالمدرسية،
ًبة.فعاؿًيضمفًالتعاوفًبيفًالمدرسةًوًأولياءًاألمورًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًالطم
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" يوفر برامج جادة إلشباع حاجات الطمبة , وتستثمر المتوسطًالحسابيًلمفقرةًالعشروفً .3
ًًأوقات فراغيم " ًً(3.57)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ًاالحتماليةًً%71.4أي ،والقيمة

(sig.ًًتساوي)لذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًليسًلياًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللة0.221ًً
0.05ًً=αًًىناؾًموقفاًحيادياًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.وىذاًيعنيًأف 

 وتعزو الباحثات ذلك الى:
عدـًالوعيًبمخاطرًوقتًالفراغًلدىًالطمبةًوًعدـًتوجيوًالطمبةًالستثمارًأوقاتً

ًفراغيـًباألنشطةًالمفيدة.
 الدور البنائي( نينتائج البعد الثا تحميل( 

 حسابي و االنحراف المعياري و الوزن النسبي و الترتيب لكل فقرة من فقرات مجال "الدور البنائي": المتوسط ال (13)جدول رقم 

 الفقــــــــــــــرة )البعد الثالث( م
 الدور البنائي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

المستوى 
 المرجح

ترتيب 
 الفقرة

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 000. 1 غالبا 86 910. 4.30 عـًالقيـًالدينيةًوًاألخلقيةيد 1
 000. 2 غالبا82.6ً 1.028 4.13 ينميًلدىًالطالبًالشعورًبأىميةًالمجتمع 2
 000. 3 غالبا81.4ً 1.112 4.07 يعززًاالنتماءًالوطني 3

ًايجابيًعفًذاتو 4  000. 7 غالبا 79.4 1.209 3.97 يساعدًالطالبًفيًتكويفًمفيـو

ًو5ًً ًالمدرسية ًالبيئة ًمع ًالتوافؽ ًعمى ًالطالب يساعد
 000. 8 غالبا78.8ً 1.198 3.94 االجتماعية

 000. 4 غالبا 80.6 1.242 4.03 ينميًقدراتًالطالبًوميولو6ً

 000. 10.5 غالبا 78.2 1.231 3.91 ينميًاتجاىاتًالطالبًااليجابيةًنحوًالمدرسة7ً
 000. 9 غالبا78.6ً 1.100 3.93 لمحافظةًعمييـيساعدًالطالبًعمىًكسبًاألصدقاءًوًا8ً

 000. 5.5 غالبا 80.4 1.223 4.02 اآلخريفينميًلدىًالطالبًمشاعرًالعطؼًعمى9ًً
 000. 10.5 غالبا 78.2 1.217 3.91 ينميًلدىًالطالبًميارةًضبطًالنفس10ً

 000. 14 غالبا 76.6 1.203 3.83 اآلخريفينميًلدىًالطالبًميارةًمواجية11ًً
 000. 5.5 غالبا 80.4 1.240 4.02 يثيرًلدىًالطالبًالدافعيةًنحوًالتعمـًوًالتعميـ12ً

 000. 12 غالبا 77.2 1.280 3.86 يساعدًالطالبًفيًالتخمصًمفًمشاعرًالخوؼًوالقمؽ13ً
 000. 13 غالبا 77 1.262 3.85 يؤصؿًلدىًالطالبًأدبًاالختلؼًوًالحوار14ً

 000. غالبا 79.6 987. 3.98 ئي(البعد الثالث )الدور البنا
 αً≤0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائيا*االرتباطًداؿً
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 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي كالتالي:
أيًً(4.30)يساويًً" يدعم القيم الدينية و األخالقية "المتوسطًالحسابيًلمفقرةًاألولىً .1

لذلؾًتعتبرًىذهًالفقرة0.00ًً(ًتساويً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)ً%86ًأفًالوزفًالنسبي
،ًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادαً=0.05ًًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللةً

 العينةًعمىًىذهًالفقرة.
 و تعزو الباحثات ذلك الى:

لعنؼًأفًطبيعةًالمجتمعًاإلسلميًيفرضًعمىًالمعمـًتوضيحًموقؼًاإلسلـًمفًا
ًيحتويًعمىً ًالمنياج ًإف ًكما ًالنفس، ًعمى ًأو ًاآلخريف ًالتعديًعمىًحقوؽ وعدـ

ًالموضوعاتًالتيًتوضحًرفضًاإلسلـًلمعنؼ.ً
يساويًً" ينمي لدى الطالب الشعور بأىمية المجتمع "المتوسطًالحسابيًلمفقرةًالثانيةً .2

لذلؾ0.00ًًيً(ًتساًو.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)ً%82.6أيًأفًالوزفًالنسبيًً(4.13)
ً ًمستوىًداللة ًعند ًإحصائيا ًدالة ًالفقرة ًىذه 0.05ًًتعتبر =αًًيعنيًأفًىناؾ ًوىذا ،

 موافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.
 و تعزو الباحثات ذلك إلى:

أفًاإلنسافًاجتماعيًبطبعةًوًشعورًاالنتماءًإلىًالجماعةًيسعىًإليوًكؿًشخص،ً
ًصرًمدخؿًجيدًلمطلبًلنبذًالعنؼ.لذلؾًفافًالمعمـًيجدًمفًىذاًالعن

أيًأفًالوزفًً(07 .4)يساويًً" يعزز االنتماء الوطني "المتوسطًالحسابيًلمفقرةًالثالثةً .3
لذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالة0.00ًً(ًتساويً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)ً%81.4النسبيً

ؿًأفرادًالعينةً،ًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبα=0.05ًًإحصائياًعندًمستوىًداللةً
 عمىًىذهًالفقرة.

ًًو تعزو الباحثات ذلك إلى:
أفًعامؿًاالنتماءًالوطنيًفيًمجتمعناًقويًسواءًلدىًالطمبةًأوًالمعمـًأوًوليًاألمرًوًذلؾً

ً ًإلى ًلمواجيةًايرجع ًعنصر ًأىـ ًالعتباره ًالعامؿ ًبيذا ًالمجتمع ًمؤسسات ًجميع ىتماـ
 االحتلؿ.

 لنسبي كالتالي:وأن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن ا
" يساعد الطالب في التخمص من مشاعر الخوف المتوسطًالحسابيًلمفقرةًالثالثةًعشرً .1

ًًوالقمق " ًً(3.86)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ً)%77.2أي ًاالحتمالية ًوالقيمة ،sig.ً)
،αً=0.05ًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللة0.00ًًتساويًغالباً

 ناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.وىذاًيعنيًأفًى
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 :وعمى الرغم من أنيا أدنى الفقرات اال أن دور المعمم فييا مرتفع 
ًلدىـً ًيزيد ًمما ًالطمبة ًفيًالتعامؿًمع ًالتيديد ًألساليبًالترىيبًو ًالمعمـ استخداـ

 مشاعرًالخوؼًوًالقمؽ
ًالب أدب االختالف و الحوار "" يؤصل لدى الطالمتوسطًالحسابيًلمفقرةًالرابعةًعشرً .2

0.00ً(ًتساويً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)%77أيًأفًالوزفًالنسبيًً(3.85)يساويً
،ًوىذاًيعنيًأفαً=0.05ًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللةًغالباً

 ىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.
 :فقرات اال ان دور المعمم فييا مرتفع عمى الرغم من أنيا أدنى الو 

الطمبةًفيًالحوار،ًمماًياثرًبشكؿًسمبيًعمىًًإشراؾتسمطًبعضًالمعمميفًوًعدـً
 .الطمبةًبمحاولةًتقميدًالمعمـًفيًاسموبوًالمتسمط

ًالحاديةًعشرً .3 ً" ينمي لدى الطالب ميارة مواجية اآلخرين "المتوسطًالحسابيًلمفقرة
0.00ً(ًتساويً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)%76.6النسبيًأيًأفًالوزفًً(3.83)يساويً

ًال ًًنسبةلذلؾًتعتبرًىذه ًمستوىًداللة ًعند ًإحصائيا ًيعنيًأفαً=0.05ًًدالة ًوىذا ،
 ىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.

 و تعزو الباحثات ذلك إلى:
ًمواجيةًاالخريفًوًاقتصارهًعمىً"مفًضربؾًفاضرب ًو".عدـًوضوحًمفيـو

أيًً(3.98)يساويًً" الدور البنائي "بأفًالمتوسطًالحسابيًلمجاؿًًبشكل عام يمكن القول
لذلؾًتعتبرًىذهًالفقرة0.00ًً(ًتساويً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)%79.6أفًالوزفًالنسبيً

،ًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةαً=0.05ًًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللةً
ًراتًىذاًالمجاؿًعمىًفق

وًالذيًيبيفًأراءًً(3)لمعينةًالواحدةًوالنتائجًالمبينةًفيًالجدوؿًًاإلشارةتـًاستخداـًاختبارً
ً ًاختبار ًاستخداـ ًحيثًتـ ًالبنائي. ًالدور ًالبحثًفيًفقراتًمجاؿ ًعينة Sign Testًأفراد

طًتقديراتًلمعينةًالواحدةًلمتعرؼًعمىًماًإذاًكانتًىناؾًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًفيًمتوس
وفقاًلممقياسًالمستخدـ،ًونلحظًأفًقيمةًً(3)أفرادًعينةًالبحثًعفًالدرجةًالحياديةًوىيً

(Sig.)ً.ًمعنويةًبحيثًتزدادًزيادةًجيريةًعفًالقيمةًالحيادية

ً

ً

ً

ً
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 الدور العالجي( الثتحميل نتائج البعد الث( 

 
 

 نسبي و الترتيب لكل فقرة من فقرات مجال "الدور العالجي": المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوزن ال (14)جدول رقم 

 الفقــــــــــــــرة )البعد الثاني( م
 الدور العالجي

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

المستوى 
 المرجح

ترتيب 
 الفقرة

 القيمة
االحتمال

 ية
(sig) 

1 
ًمل ًعند ًالمدرسي ًالمرشد ًإلى ًالطمبة حظةًيحيؿ

 000. 2ًغالبا 768ً85. 4.25 مظاىرًالعنؼ

 000. 1 غالبا 85.4 816. 4.27 يستدعيًوليًاألمرًفيًالحاالتًالمستعصية 2

ًتغيراتً 3 ًملحظتو ًعند ًينصحيـ ًو ًالطمبة يناقش
 سموكيةًغيرًاعتيادية

 000. 3 غالبا83.2ً 1.011 4.16

4 
يشجعًالطمبةًذويًالسموؾًالعنيؼًعمىًالمشاركةًفيً

 000. 6 غالبا80.2ً 1.055 4.01 شاطًوالحوارالن

 000. 7ًغالبا79.4ً 1.020 3.97 ييتـًبالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفة5ً

ييتـًبالزياراتًالبيتيةًالمتبادلةًمعًالطمبةًذويًالنزعة6ًً
 العنيفة

 041. 14ًغالبا71.8ً 1.160 3.59

 000. 8 غالبا 78.8 1.031 3.94 يراقبًالطمبةًذويًالسموؾًالمنحرؼ7ً
 002. 12 غالبا 73.2 1.125 3.66 يتابعًمشاكؿًالطمبةًمفًخلؿًصندوؽًالشكاوي8ً
 000. 4 غالبا 82.2 1.018 4.11 ينصؼًالطمبةًالمظموميف9ً
 000. 5ًغالبا 81.6 1.052 4.08 يتدخؿًلحؿًالمشكلتًالطلبيةًفورًحدوثيا10ً

شباع11ًً ًوا  ًأبنائيـ ًمشكلت ًمعايشة ًعمى ًاآلباء يحث
 حاجاتيـًالمتكررة

 000. 9ًغالبا 77.4 1.064 3.87

 000. 10 غالبا 76.6 1.102 3.83 يخصصًجزءًمفًوقتوًلحؿًمشكلتًالطمبة12ً

ًاقتراحات13ًً ًو ًآراء ًلتقبؿ ًالمفتوح ًالباب ًسياسية يتبع
 أولياءًاألمورًبشأفًمشكلتًالطمبة

 000. 11 غالبا 75.4 1.243 3.77

ًأل14ً ًاجتماعاتًدورية ًاألمورًحوؿًمشاكؿًينظـ ولياء
 الطمبة

 007. 13 غالبا72.2ً 1.197 3.61

 000.ًغالبا 78.8 740. 3.94 البعد الثاني )الدور العالجي(
 αً≤0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائيا*االرتباطًداؿً
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 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي كالتالي:
يساويًً" يستدعي ولي األمر في الحاالت المستعصية "لمفقرةًالثانيةًًالمتوسطًالحسابي .1

لذلؾ0.00ًً(ًتساويً.sig،ًوالقيمةًاالحتماليةً)ً%85.4أيًأفًالوزفًالنسبيًً(4.27)
ً ًمستوىًداللة ًعند ًإحصائيا ًدالة ًالفقرة ًىذه 0.05ًًتعتبر =αًًيعنيًأفًىناؾ ًوىذا ،

 موافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.
 و تعزو الباحثات ذلك إلى:

أفًإشراؾًأولياءًاألمورًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًالطمبةًأمرًضروريً،ًوعمىًأولياءً
ًاألمورًالتعاوفًمعًالمعمـًلمعالجةًبعضًالحاالتًالمستعصية.

2. ً ًاألولى ًلمفقرة ًالحسابي " يحيل الطمبة إلى المرشد المدرسي عند مالحظة المتوسط
ًًمظاىر العنف " ًً(4.25)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ًاالحتماليةًً%85أي ًوالقيمة ،

(sig.ًًتساوي)0.05ًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللة0.00ًً=
α.ًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة، 

 و تعزو الباحثات ذلك إلى:
عفًأسبابًنفسيةًقدًيعجزًًأفًىناؾًبعضًإعماؿًالعنؼًلدىًالطمبةًتكوفًناتجة

ًالمعمـًعفًفيمياًلذلؾًيمجأًلممرشدًالمدرسي.
3. ً ًالثالثة ًلمفقرة ًالحسابي " يناقش الطمبة و ينصحيم عند مالحظتو تغيرات المتوسط

ًًسموكية غير اعتيادية " ًً(4.16)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ًوالقيمةًً%83.2أي ،
فقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللةًلذلؾًتعتبرًىذهًال0.00ً(ًتساويً.sigاالحتماليةً)

0.05ًً=α.ًوىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة، 
 و تعزو الباحثات ذلك إلى:

ًفيتبصرً ًليـ، ًاقرب ًيجعمو ًالطمبة ًمع ًالحوار ًو ًالنقاش ًألسموب ًالمعمـ إتباع
 بالمشاكؿًقبؿًوقوعياًلمجدًأيًتغيرًبسبطًعمىًسموؾًالطمبة.

 ن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي كالتالي:وأ
1. ً ًالثامنة ً" يتابع مشاكل الطمبة من خالل صندوق الشكاوي "المتوسطًالحسابيًلمفقرة

ً ًً(3.66)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ً)%73.2 أي ًاالحتمالية ًتساويً.sig،والقيمة )
ًعالية(0.041ً ًموافقة ً)درجة ًإحصائيًغالبا ًدالة ًالفقرة ًمستوىًلذلؾًتعتبرًىذه ًعند ا
 وىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.αً=0.05ًًداللةً

 و تعزو الباحثات ذلك إلى: .
ًعدـًوجودًصندوؽًشكاويًفيًالمدارسًوًعدـًإعارتياًأيًاىتماـًإفًوجدت.-
ًعدـًاتقافًالطمبةًلمتعبيرًالكتابيًمماًالًيشجعيـًعمىًالمجوًلصندوؽًالشكاوي.-
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جتماعات دورية ألولياء األمور حول االم ينظت" لمتوسطًالحسابيًلمفقرةًالرابعةًعشرًا .2
ًًمشاكل الطمبة " ًً(3.61)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ًاالحتماليةً%72.2 أي ،والقيمة

(sig.ًًتساوي)0.05ًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللة0.041ًً=
αًفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة.وىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًم 

 و تعزو الباحثات ذلك إلى: .
ًليذهً ًيحضروا ًال ًاألولياء ًوغالب ًاإلباء، ًبمجالس ًاألمور ًأولياء ًاىتماـ عدـ
ًىذهً ًعف ًلدييـ ًالسمبية ًبسببًالنظرة ًو ًاعماليـ ًفي ًالنشغاليـ االجتماعاتًسواء

ًاالجتماعات.
3. ً ًالسادسة ًلمفقرة ًالحسابي لزيارات البينية المتبادلة مع الطمبة ذوي " ييتم باالمتوسط

ًًالنزعة العنيفة " ًً(3.59)يساوي ًالنسبي ًالوزف ًأف ًاالحتماليةً%71.8 أي ،والقيمة
(sig.ًًتساوي)0.05ًًلذلؾًتعتبرًىذهًالفقرةًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللة0.041ًً=
αً.وىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةًعمىًىذهًالفقرة 

 تعزو الباحثات ذلك إلى: و
غالبةًالمعمميفًيعمموفًفيًمدارسًالًتنتميًلمنطقتيـًالسكنيةًلذلؾًيجدًحرجًفيً

ًزيارةًعائلتًالًتنتميًلبيئتو.
أيًً(3.94)يساويًً" الدور العالجي"بأفًالمتوسطًالحسابيًلمجاؿًًبشكل عام يمكن القول

لذلؾًتعتبرًىذهًالفقرة0.00ًًساويً(ًت.sig،والقيمةًاالحتماليةً)ً%78.8أفًالوزفًالنسبيً
،وىذاًيعنيًأفًىناؾًموافقةًمفًقبؿًأفرادًالعينةαًً=0.05ًًدالةًإحصائياًعندًمستوىًداللةً

ًعمىًفقراتًىذاًالمجاؿ.ً
وًالذيًيبيفًأراءًًً(2)لمعينةًالواحدةًوالنتائجًالمبينةًفيًالجدوؿًًًاإلشارةتـًاستخداـًاختبارً

Sign Testًمجاؿًالدورًالعلجي.ًحيثًتـًاستخداـًاختبارًأفرادًعينةًالبحثًفيًفقراتً
لمعينةًالواحدةًلمتعرؼًعمىًماًإذاًكانتًىناؾًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًفيًمتوسطًتقديراتً

وفقاًلممقياسًالمستخدـ،ًونلحظًأفًقيمةًً(3)أفرادًعينةًالبحثًعفًالدرجةًالحياديةًوىيً
(Sig.)ًًالقيمةًالحيادية.ًمعنويةًبحيثًتزدادًزيادةًجيريةًعف

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 ثالثا: اختبار الفرضيات  
  : 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال الفرضية األولى 

بين متوسطات درجات تقدير أولياء األمور لدور المعمم في مدارس المرحمة 
األساسية تجاه الحد من ظاىرة العنف لدى طمبة المرحمة األساسية في محافظة 

 .متغير جنس المعمم ن يونس تعزى إلىخا
(ًالتيًتنصًعمىً(ًتـًاختبارًالفرضيةًالعدميةً)Mann Whitneyباستخداـًاختبارً)

ً ًذاتًداللة ًفروؽ ًوجود ًًإحصائيةعدـ ًداللة ًمستوى ًمتوسطاتًدرجات0.05ًًعند بيف
العنؼًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمفًظاىرةً

ًالفرضيةً ًمقابؿ ًالجنس، ًيونسًتعزىًإلى ًخاف ًفيًمحافظة ًاألساسية ًالمرحمة لدىًطمبة
0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائية(ًالتيًتنصًعمىًوجودًفروؽًذاتًداللةًالبديمةً)

بيفًمتوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهً
ً ًمف ًإلىًالحد ًيونسًتعزى ًخاف ًمحافظة ًفي ًاألساسية ًالمرحمة ًطمبة ًالعنؼًلدى ظاىرة
ًالجنس.

بين متوسطات  (Mann Whitney): نتائج اختبار مان ويتني لمعينتين المستقمتين (15)جدول 
درجات تقدير أولياء األمور لدور المعمم في مدارس المرحمة األساسية تجاه الحد من ظاىرة العنف لدى 

 حمة األساسية في محافظة خان يونس تعزى إلى الجنسطمبة المر 

 العدد الجنس مجاالت الدراسة
متوسط 
 الرتب

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 (sig)االحتمالية

 البعدًاألوؿً)الدورًالوقائي(
 50.8 76 ذكر

935ً.000ً
 100.86 74 أنثى

 البعدًالثانيً)ًالدورًالعلجي(
 61.16 76 ذكر

1722ً.000 
 90.23 74 أنثى

 البعدًالثالثً)ًالدورًالبنائي(
 49.05 76 ذكر

802ً.000 
 102.66 74 أنثى

 الدرجةًالكمية
 49.60 76 ذكر

843ً.000 
 102.10 74 أنثى

 αً≤0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائيا*االرتباطًداؿً

ًً
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 يمكن استنتاج ما يمي: (4)من النتائج الموضحة في جدول 
 ًا لعينتيفًً-Mann Whitneyًً " المقابمةًالختبارًً(.Sig)الحتماليةًتبيفًأفًالقيمة

ً ًالداللة ًمستوى ًمف ًأقؿ "ً 0.05ًًمستقمتيف " الدور الوقائي, الدور العالجي, لألبعاد
ًبيفًالدور البنائي"  ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروؽ ًتوجد ًأنو ًاالستنتاج ًيمكف ًوبذلؾ ،

 .اإلناثتًتعزىًإلىًالجنسًلصالحًمتوسطاتًتقديراتًعينةًالدراسةًحوؿًىذهًالمجاال
 و تعزو الباحثات ذلك الى:

االناثًبطبيعتيـًاكثرًحساسيةًلمعنؼًمفًالذكور،ًلذلؾًالمعمماتًيقمفًبدورًاكبرًمفًً-
ًالمعمميفًلمحدًمفًالعنؼًلدىًالطمبة.

ًالمعمميفًسموكياتًطبيعيةًً- ًيراه ًقد ًلدىًالطمبة ًالمعمماتًسموكياتًعنيفة ًتراه ًقد افًما
ًةًاختلؼًالرؤيةًبسببًالجنس.نتيج
  : 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال الفرضية الثانية 

بين متوسطات درجات تقدير أولياء األمور لدور المعمم في مدارس المرحمة 
األساسية تجاه الحد من ظاىرة العنف لدى طمبة المرحمة األساسية في محافظة 

 المديرية التابعة ليا المدرسة يرمتغ خان يونس تعزى إلى
(ًالتيًتنصًعمىً(ًتـًاختبارًالفرضيةًالعدميةً)Mann Whitneyباستخداـًاختبارً)

ً ًذاتًداللة ًفروؽ ًوجود ًًإحصائيةعدـ ًداللة ًمستوى ًمتوسطاتًدرجات0.05ًًعند بيف
عنؼًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمفًظاىرةًال

لدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًتعزىًإلىًالمديريةًالتابعةًلياًالمدرسة،ً
عندًمستوىًًإحصائية(ًالتيًتنصًعمىًوجودًفروؽًذاتًداللةًمقابؿًالفرضيةًالبديمةً)

ً ًفيًمدارسًالمرحمة0.05ًًداللة بيفًمتوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـ
ألساسيةًتجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًا

ًتعزىًإلىًالمديريةًالتابعةًلياًالمدرسة.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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بين متوسطات درجات تقدير  (Mann Whitney): نتائج اختبار مان ويتني لمعينتين المستقمتين (16)جدول 
حمة األساسية تجاه الحد من ظاىرة العنف لدى طمبة المرحمة أولياء األمور لدور المعمم في مدارس المر 

 األساسية في محافظة خان يونس تعزى إلى المديرية التابعة ليا المدرسة

متوسط  العدد الجنس مجاالت الدراسة
 الرتب

قيمة 
 االختبار

 (sig)القيمة االحتمالية

 البعدًاألوؿً)الدورًالوقائي(
 68.59 80ًسخافًيونغربً

2247ً.037ً
 83.39 70 سخافًيونشرؽً

 البعدًالثانيً)ًالدورًالعلجي(
 63.47 80 سخافًيونغربً

1837ً.000 
 89.25 70 سخافًيونشرؽً

 البعدًالثالثً)ًالدورًالبنائي(
 68.63 80 سخافًيونغربً

2250ً.038 
 83.35 70 سخافًيونشرؽً

 الدرجةًالكمية
 64.40 80ًسخافًيونغربً

1912ً.001 
 88.19 70 سخافًيونشرؽً

 αً≤0.05ًعندًمستوىًداللةًًإحصائيا*االرتباطًداؿً

 يمكن استنتاج ما يمي: (5)من النتائج الموضحة في جدول 
لعينتيفًً-Mann Whitneyًً " المقابمةًالختبارًً(.Sig)تبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً

ً ًأقؿًمفًمستوىًالداللة "ً 0.05ًًمستقمتيف لوقائي, الدور العالجي, " الدور الألبعاد
ًبيفًالدور البنائي"  ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروؽ ًتوجد ًأنو ًاالستنتاج ًيمكف ًوبذلؾ ،

ًلياً ًالتابعة ًالمديرية ًإلى ًالمجاالتًتعزى ًىذه ًحوؿ ًالدراسة متوسطاتًتقديراتًعينة
 .سخافًيونلصالحًشرؽًًالمدرسة

 و تعزو الباحثات ذلك الى:
بالطمبةًمفًًالمديريةًشرؽًخافًيونسًاقؿًاكتظاظًافًالصفوؼًفيًالمدارسًالتابعةً-

ونس،ًوذلؾًيمنحًفرصةًلممعمـًافًيعطيًجزءاًمفًيريةًغربًخافًيالمدارسًالتابعةًلمد
ًوقتوًوًاىتماموًلمحدًمفًالعنؼًلدىًالطمبة.ً

وجودًمساحاتًواسعةًفيًالمناطؽًالشرقيةًلمحافظةًخافًونسًيستغمياًاألطفاؿًفيًً-
ًيًالتخمصًمفًالطاقةًالسمبيةًلدييـًوًتحسيفًسموكياتيـ.المعبًوًذلؾًيساعدًف

ً
ً
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 : 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الالفرضية الثالثة 
بين متوسطات درجات تقدير أولياء األمور لدور المعمم في مدارس المرحمة 

فظة األساسية تجاه الحد من ظاىرة العنف لدى طمبة المرحمة األساسية في محا
 المؤىل العممي. لمتغيرخان يونس يعزي 

(التيًتنصًعمىًعدـً(ًتـًاختبارًالفرضيةًالعدمية)Kruskal Wallisباستخداـًاختبارً)
ً ًفروؽًذاتًداللة ًًإحصائيةوجود ًمستوىًداللة بيفًمتوسطاتًدرجاتًتقدير0.05ًًعند

ظاىرةًالعنؼًلدىًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمفً
ًمقابؿً ًالعممي، ًالمؤىؿ ًمف ًلكؿ ًيعزي ًيونس ًخاف ًمحافظة ًفي ًاألساسية ًالمرحمة طمبة

عندًمستوىًداللةًًإحصائية(ًالتيًتنصًعمىًوجودًفروؽًذاتًداللةًالفرضيةًالبديمةً)
سيةًبيفًمتوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألسا0.05ً

تجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًيعزيًلكؿً
ً.مفًالمؤىؿًالعممي

بين متوسطات درجات تقدير أولياء األمور لدور  (Kruskal Wallis): نتائج تحميل التباين األحادي (17)جدول 
ف لدى طمبة المرحمة األساسية في محافظة خان المعمم في مدارس المرحمة األساسية تجاه الحد من ظاىرة العن

 يونس يعزي لكل من المؤىل العممي.

 العدد المؤىل العممي مجاالت الدراسة
متوسط 
 الرتب

قيمة 
 (sig)القيمة االحتمالية االختبار

 البعدًاألوؿً)الدورًالوقائي(

 105.69 29 توجيييً–ابتدائيً

11.430 .003ً ًبكالوريوس  81.09 103 دبمـو

 70.40 18 ماجستيرًفأعمى

 البعدًالثانيً)ًالدورًالعلجي(

 106.39 29 توجيييً–ابتدائيً

ًبكالوريوس 005. 10.508  84.03 103 دبمـو

 70.51 18 ماجستيرًفأعمى

 البعدًالثالثً)ًالدورًالبنائي(

 122.14 29 توجيييً–ابتدائيً

ًبكالوريوس 000. 12.050  86.03 103 دبمـو

 70.54 18 ماجستيرًفأعمى

 الدرجةًالكمية

 100.70 29 توجيييً–ابتدائيً

ًبكالوريوس 006. 10.301  84.66 103 دبمـو

 70.01 18 ماجستيرًفأعمى
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 يمكن استنتاج ما يمي: (6)من النتائج الموضحة في جدول 
لعينتيفًمستقمتيفً"ًً-Mann Whitneyًً " المقابمةًالختبارًً(.Sig)تبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
لألبعادً"ًالدورًالوقائي،ًالدورًالعلجي،ًالدورًالبنائي"ً،ًوبذلؾ0.05ًًأقؿًمفًمستوىًالداللةً

يمكفًاالستنتاجًأنوًتوجدًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمتوسطاتًتقديراتًعينةًالدراسةًحوؿً
ثًأنيـًيروفًأفًالمعمـًلوًىذهًالمجاالتًتعزىًإلىًالمؤىؿًالعمميًلصالحً)ابتدائيًتوجييي(ًحي

ً بكالوريوس(ًوأخيراًً–دورًفيًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةً،ًثـً)دبمـو
ً)ماجستيرًفأكثر(.

 تعزو الباحثات ذلك الى:
انوًكمماًزادًالمستوىًالتعميميًوًالثقافيًألسرًالطمبةًزادًنبذىـًلمعنؼ،ًوبذلواًجيداً

ًمعمـًمطالباًببذؿًجيوداًموازيةًلجيودىـ.اكبرًمعًأبنائيـًوًأصبحًال
  : 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال الفرضية الرابعة 

بين متوسطات درجات تقدير أولياء األمور لدور المعمم في مدارس المرحمة 
األساسية تجاه الحد من ظاىرة العنف لدى طمبة المرحمة األساسية في محافظة 

 المنطقة السكنية.متغير عزي لخان يونس ي
(ً ًاختبار ًالعدمية)Kruskal Wallisباستخداـ ًالفرضية ًاختبار ًتـ ًعدـً( ًتنصًعمى (التي

بيفًمتوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياء0.05ًًعندًمستوىًداللةًًإحصائيةوجودًفروؽًذاتًداللةً
لدىًطمبةًالمرحمةًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼً

(ًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًيعزيًلكؿًمفًالمنطقةًالسكنية،ًمقابؿًالفرضيةًالبديمةً)
ً ًداللة ًذات ًفروؽ ًوجود ًتنصًعمى ًًإحصائيةالتي ًداللة ًمستوى ًمتوسطات0.05ًًعند بيف

ًا ًتجاه ًاألساسية ًمدارسًالمرحمة ًفي ًالمعمـ ًلدور ًاألمور ًأولياء ًتقدير ًظاىرةًدرجات ًمف لحد
ً.العنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًيعزيًلكؿًمفًالمنطقةًالسكنية

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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بين متوسطات درجات تقدير أولياء األمور لدور المعمم  (Kruskal Wallis): نتائج تحميل التباين األحادي (18)جدول 
ف لدى طمبة المرحمة األساسية في محافظة خان يونس يعزي لكل في مدارس المرحمة األساسية تجاه الحد من ظاىرة العن

 من المنطقة السكنية.

متوسط  العدد المنطقة السكنية مجاالت الدراسة
 الرتب

قيمة 
 االختبار

 (sig)القيمة االحتمالية

 البعدًاألوؿً)الدورًالوقائي(

 80.53 25 مدينةً

 115.61 44 قرية 99.417ً.000
 79.88 43ًمخيـ

 20.47 38ًمناطؽًميمشة

 البعدًالثانيً)ًالدورًالعلجي(

 67.18 25 مدينةً

38.430 .000 
 109.14 44 قرية
 62.95 43ًمخيـ

 56.22 38ًمناطؽًميمشة

 البعدًالثالثً)ًالدورًالبنائي(

 81.46 25 مدينةً

61.200 .000 
 105.47 44 قرية
 80.33 43ًمخيـ

 31.42 38ًمناطؽًميمشة

 الدرجةًالكمية

 76 25 مدينةً

83.905 .000 
 116.39 44 قرية
 74.71 43ًمخيـ

 28.28 38ًمناطؽًميمشة

 يمكن استنتاج ما يمي: (7)من النتائج الموضحة في جدول 
لعينتيفًمستقمتيفً"ًً-Mann Whitneyًً " المقابمةًالختبارًً(.Sig)تبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً

لألبعادً"ًالدورًالوقائي،ًالدورًالعلجي،ًالدورًالبنائي"ً،ًوبذلؾ0.05ًًقؿًمفًمستوىًالداللةًأ
يمكفًاالستنتاجًأنوًتوجدًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمتوسطاتًتقديراتًعينةًالدراسةًحوؿً

يًحيثًأنيـًيروفًأفًالمعمـًلوًدورًفًلصالحًالمدنيةىذهًالمجاالتًتعزىًإلىًالمنطقةًالسكنيةً
ً،ًالمخيـًوأخيراًالمناطؽًالميمشة.ًالقريةالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسية،ًثـً

 و تعزو الباحثات ذلك الى
ًلممدارسً ًإىماؿ ًمقابؿ ًفي ًالحيوية ًالمناطؽ ًفي ًلممدارسًالموجودة ًاىتماما ًتوجو ًالمديرية اف

ًالموجودةًفيًالمناطؽًالميمشة.
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ً

ً

ً

ً

ً

 

 

 يهخص 
 اندراسة نتائج وتىصيات

 

 

 

 ًنتائج الدراسة

  ًتوصيات الدراسة

ً

ً

ً

ً

ً
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 الممخص

 نتائج وتوصيات الدراسة

 نتائج الدراسة أوال: 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج, ىي كالتالي:

 ًأظيرتًنتائجًالدراسةًأفًالمعمـًلوًدورًوقائيًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمف
ةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًبدرجةًجيدةًحيثًحصؿًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحم

ً.%77.4عمىً

 ًأظيرتًنتائجًالدراسةًأفًالمعمـًلوًدورًعلجيًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمف
ظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًبدرجةًجيدةًحيثًحصؿً

 .%78.8عمىً

 مـًلوًدورًبنائيًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمفًأظيرتًنتائجًالدراسةًأفًالمع
ظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًبدرجةًجيدةًحيثًحصؿً

ً.%79.6عمىً

 ً ًداللة ًمستوى ًعند ًإحصائية ًذاتًداللة ًفروؽ ًوجود ًالدراسة ًنتائج ًحوؿ0.05ًأظيرت ،
لمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمتوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًا

 .افظةًخافًيونسًيعزيًلمتغيرًالجنسمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمح

 ًأظيرتًنتائجًالدراسةًإلىًأفًالمعمميفًاإلناثًليفًدورًأكبرًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسية
 تجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسية.

 ًحوؿ0.05ًظيرتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىًداللةًأ،
متوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدً
ًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحافظةًخافًيونسًيعزىًإليًالمديريةً مفًظاىرة

ً.التابعةًلياًالمدرسة

 ًأظيرتًنتائجًالدراسةًإلىًأفًمديريةًشرؽًخافًيونسًلياًالدورًاألكبرًفيًمدارسًالمرحمة
 األساسيةًتجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسية.
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 ًًحوؿ0.05ًأظيرتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىًداللة،
لدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمتوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورً

 .فظةًخافًيونسًيعزيًلممؤىؿًالعمميمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًفيًمحا

 ًتوجييي(ًيروفًأفًً–أظيرتًنتائجًالدراسةًإلىًأفًأولياءًاألمورًمفًحممةًدرجةً)ابتدائي
ةًتجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمعمـًلوًالدورًاألكبرًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسي

المرحمةًاألساسيةً،ًوأولياءًاألمورًمفًحممةًدرجةً)الماجستيرًفأكثر(ًيروفًأفًالمعمـًلوً
ًالمرحمةً ًالعنؼًلدىًطمبة ًالحدًمفًظاىرة الدورًاألقؿًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاه

ًاألساسيةً.

 ًحوؿ0.05ًصائيةًعندًمستوىًداللةًأظيرتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًفروؽًذاتًداللةًإح،
متوسطاتًدرجاتًتقديرًأولياءًاألمورًلدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدً
ًلممنطقةً ًيعزي ًيونس ًخاف ًمحافظة ًفي ًاألساسية ًالمرحمة ًطمبة ًلدى ًالعنؼ ًظاىرة مف

 السكنية.

 ثـًالقريةًيروفًأفًالمعمـًلوًًأظيرتًنتائجًالدراسةًإلىًأفًالمناطؽًالسكنيةًالمخيـًثـًالمدينة
الدورًاألكبرًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةً
األساسيةً،ًوًالمناطؽًالميمشةًيروفًأفًالمعمـًلوًالدورًاألقؿًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةً

 تجاهًالحدًمفًظاىرةًالعنؼًلدىًطمبةًالمرحمةًاألساسية.
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 توصيات الدراسة ثانيا: 

 توصي الدراسة بالنقاط التالية :

 ًًطمبة ًالعنؼًلدى ًظاىرة ًمف ًالحد ًتجاه ًاألساسية ًمدارسًالمرحمة ًفي ًالمعمـ ًدور تعزيز
ًالمرحمةًاألساسيةًالدنياً.ً

 ًالتركيزًعمىًالمناطؽًالميمشةًلتعزيزًدورًالمعمـًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًتجاهًالحد
 دىًطمبةًالمرحمةًاألساسيةًالدنيا.مفًظاىرةًالعنؼًل

 ًتعزيزًتواصؿًالمدارسًمعًالمؤسساتًاالىميةًلتوعيةًالطمبةًمفًمخاطرًالعنؼًلدىًطمبة
 مدارسًالمرحمةًاألساسيةًالدنيا.

 .تنفيذًبرامجًمفًخلؿًاآلباءًلتعزيزًالسموؾًااليجابيًلمطمبةًمدارسًالمحمةًاألساسيةًالدنيا 

 اتًالطمبةً،ًوتستثمرًأوقاتًفراغيـًوًذلؾًلمحدًمفًالعنؼًتوفيرًبرامجًجادةًإلشباعًحاج
 لدىًالطمبةًفيًمدارسًالمرحمةًاألساسيةًالدنيا.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 قائًة املراجغ
ًالكريـآفًالقًر*

 االنجمو العربية، النظـ في السياسي العنؼ ظاىرة) ـ (1990 توفيؽ حسنيف ،إبراىيـ .1
 .القاىرة لمطباعة، المصرية

 احياء دار ،((9الجزء ،2 ط العرب، لسافً)ـ (1992 االنصاري محمد منظور، بفا .2
 .بيروت العربي، التراث

 مجمة المدرسي، وتكيفيـ بالقمؽ الطمبة شعور درجة في العنؼ اثر ) ـ (2001 عميا أبو .3
 .عماف ،1 العدد ، 28 مجمد دراسات،

 .تًوبيًر الرسالة، مؤسسة نفسية، وقضايا مشكلتً )ـ (2004 أمؿ احمد، .4

 بجنوح وعلقتو المرئية االتصاؿ وسائؿ في العنؼ) ـ (2003 خميؿ ىيـإبرا وعد أمير، .5
 .بغداد جامعة اآلداب،ًكمية منشورة، غير دكتوراه أطروحة األحداث،

  (69)العدد المعرفة، مجمة أدمغتيـ، يشوه األطفاؿ ضربً )ـ (2001 جاكسوف بروؾ، .6
 .الرياض ، (123)ص ،

 القمـ، دار ،1 ط والجريمة، النفس مـع في دراسات ) ـ (1996 احمد مصطفى تركي، .7
 .الكويت

 والطب النفس عمـ معجـ )ـ (1996 كفافى الديف وعلء جابر، الحميد عبد جابر، .8
 .القاىرة العربية، النيضة دار ، (8) جزء النفسي،

 بعض بظيور وعلقتو الطفؿ حرمة انتياؾ" )ـ (1996 عبود يوسؼ مي الجبوري، .9
 الجامعة االداب، كمية منشورة،ًغير دكتوراه ةأطروح ،"السموكية االضطرابات
 .المستنصرية

 لمدراسات، الجامعية المؤسسة والعقاب، االجراـ عمـ )ـ (1992 محمد عمي جعفر، .10
 .بيروت

11. (ً ًصايؿ ًمشيور ًتمارا ًالمرحمة2015ًحمبي، ًمعممو ًيواجييا ًالتي ًالمشكلت ـ(
 سطيف.االساسيةًفيًمدارسًمديريةًنابمسًالحكوميو،جامعةًالنجاحًفم
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ًالخضر) .12 ًصايؿ ًمحمد  ظاىرة مف الحد في المدرسية اإلدارة ـ(دور2014حمادنة،
 المدارسًاألردنية،ًاالردف. في العنؼ

 انتشار في المساعدة االجتماعية ـ(ًالعوامؿ2015الخشاب،ًساميةًمصطفى)ً .13
 نظر وجية مف اللذقية بمدينة األساسي مدارسًالتعميـ في المدرسي العنؼ ظاىرة
 ،ًجامعةًالقاىرة،ًمصر.التلميذ

 ،)المواجية وسبؿ األسباب( المدرسي العنؼ )ـ 2008 (سعيد محمود الخولي، .14
 .القاىرة المصرية، االنجمو مكتبة ،1 ط

ًالمراىؽ،2017ًدكاكف،ابتساـ) .15 ًعند ًالمدرسي ًلمعنؼ ًالمؤدية ًاالجتماعية (العوامؿ
 جامعةًبسكرة،ًالجزائر.

 العائمي، والعنؼ المدرسي العنؼ نطاؽ في الدراسي التحصيؿ)ـ (2009 أيميف دمعة، .16
 119 العدد الحداثة، مجمة

 ومرحمتو الطالب بجنس وعلقتو المدرسي العنؼ)ـ (2003 جاسـ عمي الزبيدي، .17
 جامعة رشد، ابف التربية كمية منشورة،ًغير ماجستير رسالة المدرسة، ونوع الدراسية
 .بغداد

 التربية، في البحث مناىج ) ـ (1981 الغناـ احمد ومحمد الجميؿ عبد الزوبعي، .18
 .بغداد جامعة مطبعة

 لمنشر، الوراؽ والتطبيؽ، النظرية بيف المدرسي العنؼ )ـ (2011  رشيد احمد زيادة، .19
 .عماف

 وجية مف منو الحد ووسائؿ المدرسي العنؼ ـ(ًأسباب2014السعايدة،جيادًعميً) .20
 عيرا قضاء في ميدانية دراسة:فرد األ في العميا األساسية المرحمة أمورًطمبة أولياء نظر

 ويرقا،جامعةًالبمقاء،ًاالردف.

 الكتاب عالـ ،1 ط المدرسي، النفس عمـ في قراءات )ـ (2001 محمد سناء سميماف، .21
 .القاىرة لمطباعة،

 الخير بيف(والشباب االطفاؿ لدى والعدواف العنؼ مشكمة )ـ (2008  محمد سناء .22
 .القاىرة لمطباعة، بالكتاًعالـ ،)والخطأ والصواب ...والشر

 .عماف وائؿ، دار ،2 ط التربوي، البحث اسسً )ـ (2012 الحافظ عبد الشايب، .23
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 ضوء في المتوسطة المرحمة طلب لدى العنؼ )ـ (2009 نوح بف عمي الشيري، .24
 كمية منشورة، غير ماجستير رسالة جدة،ًمدينة في واالجتماعية النفسية المتغيرات بعض
 المكرمة مكة في رىالق اـ جامعة التربية،

(ًتوجيياتًمعمميًالمرحمةًاالساسيةًالدنياًفي2015ًشولي،ًفيحاءًعبدًالسلـًأحمد) .25
ًجامعةً ًليا، ًتطبيقيـ ًومدى ًالبنائية ًالنظرية ًمبادئ ًنحو ًنابمس ًمحافظة مدارس

 النجاح،فمسطيف.

 في الطلبي العنؼ مسببات(2010ًالشويحات،ًصفاءًنعمة،ًوًلبنىًجودةًعكروش) .26
ًاالجتماعية،ًالمجم داألردنية الجامعات  . 2 العدد ،3 ،المجمةًاالردنيةًلمعمـو

 لدى العدواني السموؾ وأسباب مظاىر (ًدرجة2016الصالح،تيانيًمحمدًعبدًالقادر) .27
 وطرؽ الضفةًالغربية شماؿ محافظات في الحكومية المدارس في المرحمةًاألساسية طمبة

 فمسطيف.ًالمعمميف،جامعةًالنجاح، نظر وجية مف علجيا

 التعميـ مطبعة والقياس، التنظير بيف الشخصية )ـ (1988 حسيف قاسـ صالح، .28
 .بغداد العالي،

 المعمميف ضد الموجو الطلبي العنؼ سموؾ اسباب )ـ (2009 خالد الصرايرة، .29
 والمعمميف الطمبة نظر وجية مفًاألردف في الحكومية الثانوية المدارس في واالدارييف
 (.137)ص ، (2 )لعدد(،ًا5)ًمجمد التربوية، العمـو في ردنية اال ةالمجم واالدارييف،

 الوفاء، مؤسسة ،(5) الجزء ،2 ط البحريف، مجمع )ـ (1983 الديف فخر الطريحي، .30
 .بيروت

 لدى لمعنؼ المؤدية االجتماعية العوامؿ )ـ (2017 العزيز عبد عمى بف فيد الطيار، .31
 غير ماجستير ةرسال ،)الرياض شرؽًدارسلم ميدانية دراسة( الثانوية المرحمة طلب
 .االمنية لمعمـو العربية لمعمـو نايؼ جامعة العميا، الدراسات كمية منشورة،

 المرحمة طمبة لدى العنؼ تفشي إلى المؤدية العوامؿ )ـ (2002 عمي فؤاد العاجز، .32
 بغزة، االسلمية الجامعة ،التربيةًكمية مجمة غزة، محافظات مدارس في الثانوية
 .فمسطيف

 الدوؿ في ومواجياتيا ووسائميا وانماطيا العنؼ جرائـ )ـ (1993 عادؿ العاؿ، عبد .33
 .االمنية لمعمـو العربية نايؼ جامعة العربية،
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 الجامعية المؤسسة والجزاء، االجراـ عمـ أصوؿ )ـ (1996 سميماف المنعـ، عبد  .34
 .بيروت لمدراسات،

 الثقافة، دار مطبعة واالختبارات، يالنفس القياس )ـ (2011 جاسـ محمد العبيدي، .35
 .عماف

ًاحمدالعدوي .36 ًمحمد ًاسامة ًدور2008)،  ظاىرة مف الحد تجاه المدارس مديري ـ(
،ًالجامعةًالمعمميف نظر وجية تفعيموًمف وسبؿ غزة بمحافظات الثانوية لدىًطمبة العنؼ

 االسلميةًغزة.

 بالسموؾ قتووعل الخمقية االحكاـ نمو )ـ (2004 محمد احمد صديؽ عريشي، .37
 ا الـ مرحمة في العاـ والتعميـ النموذجيةًالتربية مؤسسة نزالء مف عينة لدى العدواني

 .القرى اـ جامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة المكرمة، مكة بمنطقة رىقة

ًالصرايرة) .38 ًاحمد ًوًخالد ًليمى، 2010ًالعساؼ،  معالجة في التربوية اإلدارات دور(
 الحكومية الثانوية المدارس واإلدارييفًفي المعمميف ضد الموجو نؼًالطلبيالع سموؾ
 ،ًالجامعةًاالردنية،االردفاألردف في

 االخلقي بالنمو وعلقتو المدرسي العنؼ )ـ (2013 ابراىيـ بف اهلل عبد العصماني، .39
 غير ماجستير رسالة الميث، محافظةًبتعميـ الثانوية المرحمة طلب مف عينة لدى
 .القرى اـ جامعة التربية، كمية نشورة،م

التربويةً العممية في ودورىا لممعمـ اإلجتماعية (ًًالمكانة2014عكيشي،ًنورًاليدى) .40
ًالوادي،جامعةًالوادي،ًالجزائر. والية ورماس بمدية ابتدائيات لبعض ميدانية دراسة

 عوامؿال ضوء في االنحراؼ إلى العودة)ـ (2001 الرفيعًمحمد بف صالح العمري، .41
 .االمنية لمعمـو نايؼ اكاديمية االجتماعية،

 جريدة عيديف، بيف العراؽ في المدرسي العنؼ ثقافة )ـ (2006 ىادي غزواف، .42
 .بغداد ،2 ص ،) 824 (العدد العراقية، الصباح

 الفكر، دار مطبعة النفس، عمـ في التجريب )ـ (2011 الباقي عبد صلح فاتف، .43
 .عماف

 طمبة لدى العدواني والسموؾ العنؼ إلى الميؿ مستويات )ـ (2001 عصاـ الفقياء، .44
 وعدد التحصيمي والمستوى والكمية الجنسًبمتغيرات االرتباطية وعلقتيا فلدليفيا جامعة
 .عماف ،2 العدد ، 28 مجمد دراسات، مجمة ودخميا، االسرة أفراد
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 وسطةالمت المرحمة طمبة عند المدرسية الضغوط )ـ (2004 شفيؽ سيى لقيسي،ا .45
 جامعة رشد، ابف التربية، كمية منشورة،ًغير ماجستير رسالة المدرسي، بالعنؼ وعلقتيا
 .بغداد

 لبناء مدخؿ العممي البحث منيجية)ـ (2012 جواد محمد حسيف لجبوري، .46
 .عماف صفاء، دار البحثية، الميارات

 كنعاف معيد جباليا، مخيـ في االطفاؿ ضد العنؼ )ـ  (2000فايقة المبحوح، .47
 .فمسطيف غزة،،ًلمدراسات

 ط والتربوية، النفسية والمقاييس راتااالختب بناء أسس)ـ (2014 شاكر سوسف مجيد، .48
 .عماف ،رالتفكي لتعميـ ديبونو مركز دار ،3

 لطمبة العنؼ لظاىرة البيئية الجوانب دراسة )ـ (2012 واخروف ازؽرً حيدر محمد، .49
 .بابؿ جامعة،ًاألساسية التربية ميةكًمجمة الحمة، مدينة مركز في الثانوية المدارس

(ًالقيـًاالخلقيةًالمتضمنةًفيًمحتوىًكتبًلغتناًالجميمة2009ًالمزيف،ًخالدًمحمد) .50
ًالجامعةً ًليا، ًاالساسي ًالصؼًالرابع ًمدىًاكتسابًتلميذ ًو ًالدنيا ًاالساسية لممرحمة

 االسلمية،ًفمسطيف.

ًنورًالديف) .51  وجية مف ؿًالدراسيبالتحصي المدرسي العنؼ (ًعلقة2015منصور،
ً ًالمعمميف  حمامة الشييد ,خميفة لسود الشييد ( متوسطات في ميدانية دراسة*نظر

 الوادي،ًالجزائر. لخضر حمو الشييد ،جامعة)لمكوشر بنت ,العممي

 المرحمة طمبة لدى المدرسي ـ(ًالعنؼ2018نصار،ًعمادًحسيف،ًوعميًتقيًنصار) .52
ًمجمة نظر وجية مف المتوسطة  التربوية لمعمـو األساسية التربية يةكم مدرسييـ،
 بابؿ،العراؽ. جامعة واإلنسانية،

ًمحمد)ن .53 ًالعوامؿ2015صور، العنؼً ظاىرة انتشار في المساعدة االجتماعية ـ(
ًالتلميذ وجية مف اللذقية بمدينة األساسي مدارسًالتعميـ في المدرسي ًمجمةنظر ، 
 1) .العدد)ًًً(73) العممية،ًالمجمد والدراسات لمبحوث تشريف جامعة

 العنؼ عف المسؤولة واالجتماعية النفسية العوامؿ )ـ (2008 محمد اهلل عبد النيرب، .54
 رسالة غزة، قطاع في والتلميذ المعمموفًيدركيا كما االعدادية المرحمة في المدرسي
 .االسلمية الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير
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ًعلقة2015يعقوب،االسود) .55 ًالدراسي المدرسي العنؼ ( نظرً وجية مف بالتحصيؿ
 ,العممي حمامة الشييد ,خميفة لسود الشييد ( متوسطات في ميدانية دراسة*المعمميفً

 الوادي،ًالجزائر. لخضر حمو الشييد ،جامعة*)لمكوشر بنت
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 املالحق
 

 )1) رقم ملحق
 األولية صورتها في االستبانة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 

 السيد الدكتور/ .............................................................. حفظو اهلل ,,,
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 استبانه حتكيـــى : املىضــىع
ًتقوم الباحثات  ًدرجة ًعمى ًلمحصوؿ ًدراسة ًًالبكالوريوسبإعداد ًاألساسيفي تخصصًًالتعميـ

الدنيا من وجية نظر  دور المعمم في الحد من العنف لدى طالب المرحمة األساسيةما  :بعنواف
 .أولياء األمور في محافظة خان يونس

ونظراًلخبرتكـًالواسعةًفيًىذاًالميدافًيشرفنيًًاستبانوسةً،ًوىيًوليذاًالغرضًتـًبناءًأداةًالدرا
أفًأضعًبيفًأيديكـًىذهًاالستبانةًالتيًتشكؿًأداةًالدراسةًالميدانيةًفيًصورتياًاألوليةًبيدؼً
ًرأيكـً بداء ًوا  ًباإلطلعًعمىًفقراتيا ًالتكـر ًسيادتكـ ًمف ًنرجو ًلذا ًميدانيا ًتطبيقيا ًقبؿ تحكيميا

ًوذلؾًوملحظاتكـًمفًحيثً ًالتيًوردتًفييا، ًلمجاالتًالدراسة ًومدىًانتمائيا ًالصياغة، دقة
(ً ًمقترحاتًبإضافاتًأخرىًبوضعًعلمة ًأية ًلسيادتكـ ًكاف ف ًوا  ًالمناسب، ًاالختيار ًأماـ )

ًنرجوًذكرىاًأدنىًكؿًمجاؿ.

ً.جيودكـ عمى والتقدير الشكر جزيؿ مني ولكـ

 المشرفة                                                         اتالباحث

ًمنورًنجـًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًفاتفًابوًدقةًًًً

ًمجدوليفًبعموشة

ًمراـًًًًً

      ًايةًًًً
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ً:اوال: معمومات عامة
ً:عهٍك ٌنطبق فٍما () إشارة وضع ٌرجى

 

 :المؤىل العممي لولي األمر 

ًماجستيرًفأعمى)ًً(ًًًًًًًًًبكالوريوس)ًً(ًً-توجييي)ًً(ًًًًًًًًًدبمـو-ابتدائي
 :ٍيكاٌ اانسك 

 مدينة)ًً(ًًًًًًًًًقريةً)ًً(ًًًًًًًًًًمخيـ)ًً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًمنطقةًميمشة)ًً(
 جُس يعهى انطانة:ً

 ذكرً)ًً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأنثىً)ًًً(

 انًدَرَح انتاتعح نها انًدرسح: 

 (   )ًً(ًًًًًًًًًًًًًشرؽًخافًيونسً)ًسغربًخافًيون
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  :ستثاَحاال فقراخ ثاَُا:

 

 الدور الوقائي ىو :انماط سموكية يقوم بيا المعمم تجاه الطمبة لحمايتيم من االنحراف السموكي تجاه العنف و يعزز المناعة لدييم.
 
 الرقم
 العبارة 

 درجة االنتماء درجة الوضوح
غيرًًواضحة

ًواضحة
غيرًًمنتمية

ًمنتمية
ًالتعديؿ

ًًًًً لغةًالحوارًالديمقراطيًوالنقاشًبيفًالطمبةًيعززً .1
ًًًًً يحذرًمفًاصطحابًآالتًحادةًمفًقبؿًالطمبة.ً .2
ًًًًً يشجعًالنقدًاليادؼًالًاالنتقادًاليادـ.ً .3
ًًًًً يعززًاساليبًالحوارًوًاالقناعًوًاحتراـًالرايًاالخرً .4
ًًًًً يشجعًالطمبةًعمىًالتواصؿًمعوًلطرحًمشكلتيـًالسموكيةً .5
ًًًًً يوجوًاألنشطةًلغرسًثقافةًالتسامحًبيفًالطمبةً .6
ًًًًً يشجعًحبًالعمؿًآفريؽًبيفًالطمبةً .7
ًًًًً يصدرًنشاطاتًلتوعيةًالطمبةًمفًاخطارًالعنؼً .8
ًًًًً يحثًالطمبةًعمىًالتعامؿًالحسفًمعًاآلخريف.ً .9
ًالعنؼًً .10 ًمصغرًلحوادثًالعنؼًوًخاصة ً ًفيًاقامةًمعرضً يساىـ

 المدرسي
ًًًًً

ًًًًً مفًوسائؿًاإلعلـًغيرًالمنضبطةًالتيًتؤديًإلىًالعنؼ.ًيحذرً .11
ًًًًً يتواصؿًمعًالمؤسساتًاالىميةً،ًلتوعيةًالطمبةًمفًمخاطرًالعنؼً .12
ًًًًً ينشرًالوعيًالدينيًوًيوضحًموقؼًاالسلـًمفًالعنؼً .13
ًًًًً يستثمرًاالذاعةًالمدرسيةًلتعزيًالسموؾًااليجابيًلمطمبةً .14
ًًًًً عمىًاالتصاؿًالمستمرًبالمدرسةًيشجعًأولياءًاألمورً .15
ًًًًً يحثًأولياءًاألمورًعمىًالعدؿًبيفًاألبناءً .16
ًًًًً يحثًاألسرةًعمىًمراقبةًسموؾًاألبناءًداخؿًالمنزؿًوخارجوً .17
ًًًًً ينفذًبرامجًمفًخلؿًاآلباءًلتعزيزًالسموؾًااليجابيًلمطالب.ً .18
ًًًًً يبثًثقافةًالعمؿًبروحًالفريؽًبيفًالطلبً .19
ًًًًً وفرًبرامجًجادةًالشباعًحاجاتًالطمبة،ًوًتستثمرًاوقاتًفراغيـ.يً .20
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 أ. اندور انىقائٍ:

 ندور انثُائٍ: -ب

 

انماط سموكية يقوم بيا المعل متجاه الطمبة لتزويدىم  بالمصطمحات و المفاىيم التي تساععدىم في حل أي مشكمة 
 تواجييم دون المجوء لمعنف

 الرقم

 العبارة

درجة  وضوحدرجة ال
االنتم

 اء

درجة 
 الوضوح

درجة 
 االنتماء

غيرًًواضحة
واضح

ًة

واض
ًحة

غيرً
ًواضحة

ًواضحة

ًًًًً يدعـًالقيـًالدينيةًوًاالخلقيةًً .1
ًًًًً ينميًلدىًالطالبًالشعورًبأىميةًالمجتمعً .2
ًًًًً يعززًاالنتماءًالوطنيً .3
ًايجابيًعفًذاتوً .4 ًًًًً يساعدًالطالبًفيًتكويفًمفيـو
5. ًً ًوًيساعد ًالمدرسية ًالبيئة ًمع ًالتوفؽ ًعمى الطالب

 االجتماعية
ًًًًً

ًًًًً ينميًقدراتًالطالبًوًميولوً .6
ًًًًً ينميًاتجاىاتًالطالبًااليجابيةًنحوًالمدرسةً .7
ًًًًً يساعدًالطالبًعمىًكسبًاالصدقاءًوًالمحافظةًعمييـً .8
ًًًًً ينميًلدىًالطالبًمشاعرًالعطؼًعمىًاالخريفً .9

ًًًًً ميارةًضبطًالنفسينميًلدىًالطالبًً .10
ًًًًً ينميًلدىًالطالبًميارةًمواجيةًاالخريفً .11
ًًًًً يثيرًلدىًالطالبًالدافعيةًنحوًالتعمـًوًالتعميـً .12
ًًًًً يساعدًالطالبًفيًالتخمصًمفًمشاعرًالخوؼًوًالقمؽًً .13
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 اندور انعالجٍ:  -ج

 

 لتعديل انحرافيم  السموكي تجاه العنف. الدور العالجي ىو أنماط سموكية يقوم بيا المعمم تجاه الطمبة 
 

 الرقم
 العبارة

 درجة االنتماء درجة الوضوح
غيرًًواضحة

ًواضحة
غيرًًواضحة

ًواضحة
ًواضحة

ًًًًً يحيؿًالطمبةًالىًالمرشدًالمدرسيًعندًملحظةًمظاىرًالعنؼًً .1
ًًًًً يستدعيًوليًاألمرًفيًالحاالتًالمستعصية.ً .2
ًعندً .3 ًينصحيـ ًو ًالطمبة ًغيرًًيناقش ًسموكية ًتغيرات ملحظتو

 اعتيادية.
ًًًًً

ًوًً .4 ًالنشاط ًفي ًالمشاركة ًعمى ًالعنيؼ ًالسموؾ ًذوي ًالطمبة يشجع
 الحوار

ًًًًً

ًًًًً ييتـًبالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفةً .5
ًًًًً ييتـًبالزياراتًالبيتيةًالمتبادلةًمعًالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفةً .6
ًًًًً يراقبًالطمبةًذويًالسموؾًالمنحرؼ.ً .7
ًًًًً يتابعًمشاآؿًالطمبةًمفًخلؿًصندوؽًالشكاوىً .8
ًًًًً ينصؼًالطمبةًالمظموميف.ً .9
ًًًًً يحثًاالباءًعمىًمعايشةًمشكلتًأبنائيـًوًاشباعًحجاتيـًالمتكررةً .10
ًًًًً يخصصًجزءًمفًوقتوًلحؿًمشكلتًالطمبةً .11
ًاالمورًً .12 ًاقتراحاتًأولياء ًو ًاراء ًلتقبؿ ًالبابًالمفتوحً: ًسياسة يتبع

 بشافًمشكلتًالطمبة.
ًًًًً

ًًًًً ينظـًاجتماعاتًدوريةًالولياءًاالمورًحوؿًمشاكؿًالطمبة.ً .13
ًًًً ًيتدخؿًلحؿًالمشكلتًالطلبيةًفورًحدوثياً .14
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 2) رقم) ملحق

 النهائية صورتها في االستبانة

 

 الرحيم لرحمنا هللا بسم

 

 هللا،،، حفظك الطالب)ة( ولي أمر أختي / أخي

 

ًوبركاته،،، هللا ورحمة عليكم السالم
ًالتربوية األىداؼ لخدمة المنفعة وتحقيؽ المصمحة، فيو لما والمشورة، النصح منطمؽ مف

ًلبياناتا لجمع رئيسة كأداة االستبانة ىذه أيديكـ بيف أضع أف اويشرفن ،ايسعدن فإنو ، والتعميمية
 .التعميـًاالساسي في البكالوريوس درجة عمى لمحصوؿ ميدانية؛ بدراسة المتعمقة

 :بعنوان وىي

الدنيا من وجية نظر أولياء  دور المعمم في الحد من العنف لدى طالب المرحمة األساسيةما  "
 ."األمور؟؟؟

ًيرجىًلذا مفتوح، وسؤاؿ مجاالت ثلث عمى موزعة فقرة، ( 84 )مف االستبانة تصنيؼ تـ وقد
 ثـًأماميا المناسب العمود فيً (×) إشارة بوضع فقرة كؿ عمى موافقتكـ درجة بتحديد تكرمكـ
 .المفتوح السؤاؿ عف اإلجابة

 

 :المؤىل العممي لولي األمر 

ًبكالوريوس)ًً(ًًًًًًًًًًماجستيرًفأعمى)ًً(ً-توجييي)ًً(ًًًًًًًًًدبمـو-ابتدائي
 :انًُطقح انسكُُح 

 قريةً)ًً(ًًًًًًًًًًمخيـ)ًً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًمنطقةًميمشة)ًً(ًًًًًًًًمدينة)ًً(ً
 جُس يعهى انطانة:ً

 ذكرً)ًً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأنثىً)ًًً(

 انًدَرَح انتاتعح نها انًدرسح: 

 (   )ًً(ًًًًًًًًًًًًًشرؽًخافًيونسً)ًسغربًخافًيون
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 تعاونكم,, حسن عمى ونشكركم

 الدنياًرًالمعمـًفيًالحدًمفًالعنؼًلدىًطلبًالمرحمةًاألساسيةدًو :ستثاَحاال فقراخ :أوال  

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما العبارة الرقم
ًًًًً يعززًلغةًالحوارًالديمقراطيًوالنقاشًبيفًالطمبةً .21
ًًًًً يحذرًمفًاصطحابًآالتًحادةًمفًقبؿًالطمبة.ً .22
ًًًًً يشجعًالنقدًاليادؼًالًاالنتقادًاليادـ.ً .23
ًًًًً ساليبًالحوارًوًاالقناعًوًاحتراـًالرايًاالخريعززًاً .24
ًًًًً يشجعًالطمبةًعمىًالتواصؿًمعوًلطرحًمشكلتيـًالسموكيةً .25
ًًًًً يوجوًاألنشطةًلغرسًثقافةًالتسامحًبيفًالطمبةً .26
ًًًًً يشجعًحبًالعمؿًآفريؽًبيفًالطمبةً .27
ًًًًً يصدرًنشاطاتًلتوعيةًالطمبةًمفًاخطارًالعنؼً .28
ًًًًً عمىًالتعامؿًالحسفًمعًاآلخريف.يحثًالطمبةًً .29
ًالعنؼًً .30 ًخاصة ًو ًالعنؼ ًلحوادث ًمصغر ً ً ًمعرض ًاقامة ًفي يساىـ

 المدرسي
ًًًًً

ًًًًً يحذرًمفًوسائؿًاإلعلـًغيرًالمنضبطةًالتيًتؤديًإلىًالعنؼ.ً .31
ًًًًً يتواصؿًمعًالمؤسساتًاالىميةً،ًلتوعيةًالطمبةًمفًمخاطرًالعنؼً .32
ًًًًً حًموقؼًاالسلـًمفًالعنؼينشرًالوعيًالدينيًوًيوضً .33
ًًًًً يستثمرًاالذاعةًالمدرسيةًلتعزيًالسموؾًااليجابيًلمطمبةً .34
ًًًًً يشجعًأولياءًاألمورًعمىًاالتصاؿًالمستمرًبالمدرسةً .35
ًًًًً يحثًأولياءًاألمورًعمىًالعدؿًبيفًاألبناءً .36
ًًًًً يحثًاألسرةًعمىًمراقبةًسموؾًاألبناءًداخؿًالمنزؿًوخارجوً .37
ًًًًً فذًبرامجًمفًخلؿًاآلباءًلتعزيزًالسموؾًااليجابيًلمطالب.ينً .38
ًًًًً يبثًثقافةًالعمؿًبروحًالفريؽًبيفًالطلبً .39
ًًًًً يوفرًبرامجًجادةًالشباعًحاجاتًالطمبة،ًوًتستثمرًاوقاتًفراغيـ.ً .40

 أ. اندور انىقائٍ:

 

 

 

 ب اندور انثُائٍ:
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 دااب نادرا احيانا غالبا دائما العبارة الرقم
ًًًًً يدعـًالقيـًالدينيةًوًاالخلقيةً .14
ًًًًً ينميًلدىًالطالبًالشعورًبأىميةًالمجتمعً .15
ًًًًً يعززًاالنتماءًالوطنيً .16
ًًًًً يساعدًالطالبًفيًتكويفًمفيوـًايجابيًعفًذاتوً .17
ًًًًً يساعدًالطالبًعمىًالتوفؽًمعًالبيئةًالمدرسيةًوًاالجتماعيةً .18
ًًًًً ينميًقدراتًالطالبًوًميولوً .19
ًًًًً ينميًاتجاىاتًالطالبًااليجابيةًنحوًالمدرسةً .20
ًًًًً يساعدًالطالبًعمىًكسبًاالصدقاءًوًالمحافظةًعمييـً .21
ًًًًً ينميًلدىًالطالبًمشاعرًالعطؼًعمىًاالخريفً .22
ًًًًً ينميًلدىًالطالبًميارةًضبطًالنفسً .23
ًًًًً ينميًلدىًالطالبًميارةًمواجيةًاالخريفً .24
ًًًًً لدافعيةًنحوًالتعمـًوًالتعميـيثيرًلدىًالطالبًاً .25
ًًًًً يساعدًالطالبًفيًالتخمصًمفًمشاعرًالخوؼًوًالقمؽًً .26
ًًًًً يؤصؿًلدىًالطالبًأدبًاالختلؼًوًالحوارً .27

 

 ندور انعالجٍ: -ج

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما العبارة الرقم
ًًًًً يحيؿًالطمبةًالىًالمرشدًالمدرسيًعندًملحظةًمظاىرًالعنؼً .15
ًًًًً يستدعيًوليًاألمرًفيًالحاالتًالمستعصية.ً .16
ًًًًً يناقشًالطمبةًوًينصحيـًعندًملحظتوًتغيراتًسموكيةًغيرًاعتيادية.ً .17
ًًًًً يشجعًالطمبةًذويًالسموؾًالعنيؼًعمىًالمشاركةًفيًالنشاطًوًالحوارً .18
ًًًًً ييتـًبالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفةً .19
ًًًًً لةًمعًالطمبةًذويًالنزعةًالعنيفةييتـًبالزياراتًالبيتيةًالمتبادً .20
ًًًًً يراقبًالطمبةًذويًالسموؾًالمنحرؼ.ً .21
ًًًًً يتابعًمشاآؿًالطمبةًمفًخلؿًصندوؽًالشكاوىً .22
ًًًًً ينصؼًالطمبةًالمظموميف.ً .23
ًًًًً يتدخؿًلحؿًالمشكلتًالطلبيةًفورًحدوثياً .24
ًًًًً لمتكررةيحثًاالباءًعمىًمعايشةًمشكلتًأبنائيـًوًاشباعًحجاتيـًاً .25
ًًًًً يخصصًجزءًمفًوقتوًلحؿًمشكلتًالطمبةً .26
ًبشافًً .27 ًاالمور ًاقتراحاتًأولياء ًو ًاراء ًلتقبؿ :ً ًالمفتوح ًالباب ًسياسة يتبع

 مشكلتًالطمبة.
ًًًًً

ًًًًً ينظـًاجتماعاتًدوريةًالولياءًاالمورًحوؿًمشاكؿًالطمبة.ً .28
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 (3) رقم ملحق

 الفلسطينية الجامعات في المحكمين بأسماء قائمة

 

 مكان العمل االسم الرقم

 يةالجامعة اإلسالم مروان اسماعيل حمد  .1

 الجامعة اإلسالمية عميان عبد اهلل الحولي  .2

 الجامعة اإلسالمية غسان احمد جبر  .3

 الجامعة اإلسالمية ياسر حسن األشقر  .4

 الجامعة اإلسالمية محمد فؤاد أبو عودة  .5

 الجامعة اإلسالمية منير سميمان حسن  .6

 الجامعة اإلسالمية عبد المعطي رمضان األغا  .7

 معة اإلسالميةالجا محمود محمد برغوث  .8

 الجامعة اإلسالمية سمية مصطفى صايمة  .9

 الجامعة اإلسالمية محمود خميل الدف  .10

 الجامعة اإلسالمية مجدي سعيد عقل  .11

 الجامعة اإلسالمية داوود درويش حمس  .12

 الجامعة اإلسالمية محمود محمد الرنتيسي  .13

 الجامعة اإلسالمية خالد محمد المزين  .14

 

 

 

 


