
 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -591- 

 
 
 
 

واقع العنف املدرسي لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبنطقة 
 القصيم من وجهة نظر معلماتهن وسبل مواجهته

 
 
 
 
 

 إعداد
 منرية سليمان العودة أ/

منطقة القصيم ، إدارة التعليم ،أصول تربية باحثة دكتوراه، ختصص
 ، اململكة العربية السعودية.التعليمية

 

 
 
 



 ...ن وجهة نظر معلماتهن وسبل لمتوسطة بمنطقة القصيم ملدى طالبات المرحلة اواقع العنف المدرسي 
 منيرة سليمان العودة/ أ

 

 -598- 

طالبات المرحلة المتوسطة بمنطقة القصيم من وجهة نظر  واقع العنف المدرسي لدى
 معلماتهن وسبل مواجهته
 منيرة سليمان العودة

، المملكة العربية إدارة التعليم في منطقة القصيم التعليمية، تربيةالأصول  تخصص
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 malodah5593@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
 ملخص الدراسة:

إلى التعرف على أهم مظاهر العنف لدى طالبات المرحلة المتوسطة من  الدراسةهدفت 
وجهة نظر معلمات المرحلة المتوسطة بمنطقة القصيم التعليمية، والكشف عما إذا كانت 

- )سنوات الخبرة داللة إحصائية بين وجهات نظر المعلمات تعزى لمتغير فروق ذاتهناك 
ل إلى مقترحات قد تستفيد منها المعلمات في عالج ، والتوصنوع التعليم( -التخصص  

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل استبانة كأداة لجمع  مشكلة العنف.
( من المجتمع األصلي، %40( معلمة، بنسبة )044البيانات، ُطِبقت على عينة بلغت )

(، 7.02بلغ ) وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسط العام لمحور مظاهر العنف المدرسي
حيث جاءت العبارة )اعتداء الطالبة على زميالتها لفظيًا( بالمرتبة األولى، ثم )لجوء 
الطالبة إلى العناد والتحدي( في المرتبة الثانية، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين 
 استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف سنوات الخبرة، لصالح فئة من كانت خبرتهن أكثر
من عشر سنوات، وباختالف التخصص لصالح التخصص النظري، وباختالف نوع التعليم 

المعلمة على كيفية التعامل مع أحداث بتدريب لصالح التعليم الحكومي وقد أوصت الدراسة 
 العنف الصادرة من الطالبات. 

 اللفظي.، منطقة القصيم، االعتداء الكلمات المفتاحية: العنف، طالبات المرحلة المتوسطة
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The Status quo of School Violence among Middle School 
Students in the Qassim Region from the Viewpoints of Teachers 
and methods of Confronting  
Munira Suleiman Al-Awda 
Fundamentals of Education Department (Ph.D researcher), Al-
Qassim Educational Region, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: malodah5593@hotmail.com 
The current study aimed to identify the most important 
demonstrations of violence among female middle students from 
the perspective of middle school students in the ALQassim 
educational district. and to detect if there are statistically 
significant differences among the perspectives of the teachers due 
to the variables of (Years of experience - Major - Type of 
education) and to reveal several recommendations from which the 
teachers may benefit in treating the problem of violence. The 
study adopted the descriptive survey approach, and the 
questionnaire as a study tool to collect data, which was applied to 
a sample of (438) females, representing 15% of the original 
community. Data were analyzed using statistical software 
packages (SPSS). The study concluded that the overall mean for 
the axis dimension of the demonstrations of school violence was 
(2.47), as the statement of (the student verbally abused her 
classmates) ranked first, followed by the statement of (The 
Student being stubborn and challenging) in the second rank. Also, 
the study found statistically significant differences between the 
responses of the study sample according to the years of 
experience, for the benefit of the category of teachers with more 
than ten years' difference, and according to the major in favor of 
the theoretical major, and according to the type of education for 
the benefit of public education. 

Keywords: violence, middle school students, Qassim region, 
verbal assault. 

 
 
 
 



 ...ن وجهة نظر معلماتهن وسبل لمتوسطة بمنطقة القصيم ملدى طالبات المرحلة اواقع العنف المدرسي 
 منيرة سليمان العودة/ أ

 

 -022- 

 المقدمة:
ُتعد المدرسة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعيَّة بعد األسرة، وتتميز بكونها 
ولته المؤسسة النظامية التي تقدم التَّربَية والتَّعليم ألفرادها، وهي مستمرة مع الفرد منذ طف
ة وفي مراهقته وحتى شبابه، لذا فهي مسؤولة عن تنمية فكره وتنظيم سلوكه، والمحافظ
يَّة على قيمه ومبادئه، وتعمل جنبًا إلى جنٍب مع األسرة إلتمام عملية التنشئة االجتماع
ليصبح الفرد فاعاًل في مجتمعه، إال أن المدرسة قد تواجه بعضًا من المشكالت والمخالفات 

ة، التي تؤثر في الطالب فتحّد من دوره االجتماعي، وتؤثر في مستواه الدراسي، السلوكيَّ 
 ون أثرها متعديًا إلى من حوله. وقد يك

والمشكالت السلوكيَّة في المدرسة من أخطر ما يواجه أطراف العملية التربوية من 
د المعلمين آباء ومعلمين ومسؤولين عن التَّربَية، فإتالف الممتلكات، والعنف الموجه ض

التربوية والمعلمات والطالب والطالبات، والغش والسرقة أمور يمكن أن تهدد العملية 
ف (، وهذه المشكالت تختلف في ظهورها وأشكالها باختال4: 4047بمجملها )البالدي،

البيئات والمراحل الدراسية. والعنف الذي يمارس داخل إطار المدرسة يجمع بين وجهين 
( إلى أن 02: 7442المجتمعي والوجه المؤسسي، حيث أشارت عطار ) للعنف هما الوجه

ء من مشكلة العنف ككل داخل المجتمع، وقد زادت حاالت العنف العنف داخل المدارس جز 
خيرة حتى تحول اهتمام بع  الدول المتقدمة، كالمجتمع في المدارس في السنوات األ

 تزايده في اآلونة األخيرة.األمريكي من التحصيل الدراسي إلى العنف نظرًا ل
، وإنما انتشر بشكل ولم يعد العنف مقصورًا على مدرسة بعينها أو منطقة بعينها

ه في الماضي تنحصر في رف  طاعة المعلم أو ظاهر، فبعد أن كانت صور العنف وأشكال
كسر زجاج النافذة، تصاعدت في اآلونة األخيرة وأصبحت تأخذ صورًا وأشكااًل مختلفة، مثل 
المعارك بين الطالب وحوزة األسلحة البيضاء والنارية، وإطالق النار بشكل عشوائي 

 ال الحرائق، والتخريب المتعمد للمباني المدرسية واألثاث، والتحرش الجنسي واالبتزاز،وإشع
والقتل، وتكوين العصابات وتعاطي المخدرات والكحوليات وغيرها )جولدستين وكونولي، 

7444 :722). 
التي ذكرت (Albert, 2000: 9) ما سبق دراسات أجنبية وعربية كدراسةويؤكد 

األمريكية واجهوا أعمال  Camdenفي مدينة  والمديرين والطالب من المعلمين %44أن 
عنف في مدارسهم مثل السرقة أو االعتداء الشخصي أو سلوك التسلط لمرة واحدة أو أكثر 

بوجود الزيادة في المواجهات البدنية بين  من أفراد العينة %04خالل ستة أشهر، وأقر 
انتشر بمدارس األردن لدرجة أن  ( أن العنف44: 4070، ويضيف الشهري )الطالب
 من طالب المدارس أقروا بوجوده. 24%
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( يعاني هو 440: 7444والمجتمع السعودي كما ذكرت بسيوني والصبان ) 
ة ومتنوعة، وامتد خطره إلى األسرة اآلخر من انتشار هذه الظاهرة التي شملت قطاعات كبير 
سة، إذا لم يواجه بأساليب تربوية والمدرسة والجامعة، وبات يهدد هيئة األسرة والمدر 

 ونفسية تحد من خطورته. 
وإذا كان العنف مستنكًرا في مدارس الذكور وتحاول المؤسسات والدول معالجته 

مدارس االناث؛ حيث إن األنثى  والتخفيف منه، فمما ال شك فيه أنه أكثر استنكارًا في
ة ومؤسسة بيت على الحب والود معهود عنها أنها عاطفية يتم إعدادها لتكون أًما ومربي
   طبيعتها وما خلقت من أجله؟ والهدوء والسكن، فكيف بها تباري الذكور فيما يتعارض مع

راَسة:  مشكلة الدِّ
 -تعليم البنات  -ية السعودية صنفت وزارة التَّربَية والتَّعليم في المملكة العرب
 -حسب حدتها  -خل المدرسة مشكلة العنف في الدليل الخاص بالمشكالت السلوكيَّة دا

الحرمان والفصل، ووضعت من الدرجة الثانية وحتى الخامسة وهي األعلى والتي تستوجب 
جيه وإرشاد اإلجراءات اإلدارية الالزمة للتعامل مع الطالبة المخالفة )اإلدارة العامة لتو 

 (.43-74: 4072الطالبات، 
مرحلة المتوسطة من المراحل هذا وتعد مرحلة المراهقة والتي يمر بها طالب ال

اإلنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم بالتجدد المستمر، والترقي  الهامة التي يمر بها
مظاهر النمو نحو الكمال اإلنساني ، ومكمن األهمية في هذه المرحلة، هي التغيرات في 

كالت المختلفة لما يتعرض اإلنسان فيها إلى صراعات متعددة داخلية وخارجية ومش
وبالتالي قد  :وتحديات سلوكية منها: االغتراب والتمرد والخجل واالنطواء و السلوك المزعج

يصرخ، يشتم، يسرق، يركل الصغار ويتصارع مع الكبار، يتلف الممتلكات ومنها العصبية 
ة ال المراهق من خالل عصبيته وعناده، ويريد أن يحقق مطالبه  طباع حيث يتصرفوحدَّ

المسلم،  الزائد، ويكون متوترًا بشكل يسبب إزعاجًا كبيرًا للمحيطين به.)موقع بالقوة والعنف
 هـ(4072

ومشكلة العنف من المشكالت اآلخذة في التزايد، حيث أثبتت نتائج دراسة البقمي 
قت على طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض إلى أن ( والتي ُطب424: 4044)

راسَ  ة يرين أن حجم حاالت العنف التي شاهدنها تتدرج بين حاالت أكثر من نصف عينة الدِّ
( والتي طبقت 4040ما أظهرت نتائج دراسة )العصماني، متوسطة إلى حاالت كثيرة، ك

ظة الليث أن مستوى العنف المدرسي على عينة من طالب المرحلة الثانويَّة بتعليم محاف
 يتراوح من متوسط إلى مرتفع.
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لى بع  معلمات المرحلة راء دراسة استطالعية عوقد قامت الباحثة بإج 
المتوسطة في مدينة بريدة؛ للتعرف على أهم مشكالت الطالبات داخل المدرسة، فاتضح 

المتوسطة داخل الصف من خالل اإلجابات أن هناك مشكالت عديدة لدى طالبات المرحلة 
بات، والكذب، وتكرار وخارجه، مثل الغش، والالمباالة، والنسيان، وإهمال الدروس والواج
ي العملية التربوية هي الغياب، كما تبين أن أهم المشكالت التي تواجه المعلمات وتؤثر ف

 الشجار بين الطالبات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في المدرسة.
راَسة:أسئل   ة الدِّ

راَسة في التساؤالت التالية:  يمكن صياغة مشكلة الدِّ
البات المرحلة المتوسطة مـن وجهـة نظـر نف المدرسي لدى طما أهم مظاهر الع -4

 أفراد عينة الدراسة بمنطقة القصيم التَّعليمية؟
ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أفـراد عينـة الدراسـة حـول هل توجد فروق  -7

)سـنوات  تعـزى لمتغيـر لدى طالبات المرحلة المتوسـطة، المدرسي مظاهر العنف
 لتعليم(؟نوع ا -التخصص  - الخبرة

مــا أهــم المقترحــات التــي تفيــد المعلمــات لمواجهــة مشــكلة العنــف فــي ضــوء مــا  -4
 تسفر عنه الدراسة؟

راَسة:  أهداف الدِّ
راَسة إلى تحقيق األهداف التالية:   سعت هذه الدِّ

هر العنــف المدرســي لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة مــن التعــرف علــى أهــم مظــا .4
 قة القصيم التَّعليمية.وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بمنط

فروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عينة الدراسـة حـول مظـاهر الكشف عن ال .7
- )سـنوات الخبـرة تعزى لمتغيـرلدى طالبات المرحلة المتوسطة، العنف المدرسي 

 .ع التعليم(نو  -التخصص  
 التوصل إلـى مقترحـات تفيـد المعلمـات لمواجهـة مشـكلة العنـف بـين الطالبـات فـي .4

 ضوء نتائج الدراسة؟
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راَسة:  أهمية الدِّ
راَســات التــي تناولــت ظــاهرة  .4 علــى الــرغم مــن تــوفر عــدد ال بــأس بــه مــن البحــوث والدِّ

راَســات الخاصــة بظــاهرة العنــف لــدى طالبــ ــة فــي الدِّ ــة العنــف؛ فــإن هنــاك قل ات المرحل
المتوســـطة، وخصوصـــًا أن هـــذه المرحلـــة العمريـــة تتميـــز بســـمات وخصـــائص نفســـية 

فعالية، كما أن العنف ال يتناسب مـع طبيعتهـا األنثويـة ودورهـا فـي الحيـاة العمليـة، وان
راَسة. مما  جعل الحاجة ماسة إلى إجراء هذه الدِّ
راَسة فـي زيـادة االهتمـام المحلـي بموضـوع ال .7 عنـف، لمـا لـه مـن آثـار سـلبية قد تفيد الدِّ

 على المجتمع بشكل عام.
راَســة الم .4 علــيم، وإدارات المــدارس ســؤولين فــي وزارة التَّربَيــة والتَّ قــد تفيــد نتــائج هــذه الدِّ

والمعلمــات والمرشــدات الطالبيــات فــي الكشــف عــن مظــاهر العنــف فــي منطقــة القصــيم 
 التَّعليمية لدى طالبات المرحلة المتوسطة.

رة العنف المنتشرة في وسائل االعالم الحديثة والتي تأثرت بها البنـات فـي مواجهة ظاه .0
 هقة.مرحلة المرا

راَسة:  مصطلحات الدِّ
 العنف: -4

في اللغة: "العنف ضد الرفق، عٌنف ُيعنف عنفًا فهو عنيف، وعنفته تعنيفًا"  
ابن (، والعنف: الخرق باألمر وقلة الرفق به، واعتنف األمر )742: 4070)العين، 
 (.072: 4222منظور، 
له، ويقال: ( إلى أن "عنفوان الشيء: أو 027: 7447ويشير المعجم الوجيز ) 

أداة يضربها الماء المتدافع فتدور  هو في عنفوان شبابه أي في نشاطه وحدته، والعنفة:
 وُتدير اآللة".
( العنف 72: 4044)للدراسات االجتماعيَّة يعرف مركز رؤية وفي االصطالح:  

أنه: "إيذاء اآلخرين بطرق فظة عماًل أو قواًل، وبصور ووسائل مختلفة؛ بغية تحقيق ب
 اف ربما أمكن تحقيقها أو تحقيق بعضها بوسائل بديلة وغير مؤذية".أهد

( تعريفًا للعنف وهو: "سلوك 2: 7442وتورد وزارة التربية والتعليم األردنية ) 
و إلى السيطرة من خالل القوة الجسدية أو يهدف إلى إحداث نتائج تخريبية أو مكروهة أ
و تحطيم ممتلكات وإلحاق الضرر المادي اللفظية على اآلخرين، ينتج عنه إيذاء شخص أ
 ًا أو جماعات". أو المعنوي بكائن حي أو بديل عن كائن حي أفراد
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 العنف المدرسي: -7
ن ( العنف المدرسي بأنه: "مجموعة م24: 7447وعرف حنا وصالح وموافي )

 السلوكيات المدرسية المرفوضة اجتماعيًا، والمتمثلة في تعدي أحد أعضاء هذا المجتمع
 على غيره بقصد إيقاع الضرر اللفظي أو المادي أو البدني أو سلب ممتلكاته وتخريبها".

( فيعرف العنف بأنه: "أي فعل يقوم به أحد أطراف 23: 7440أما السعايدة )
، ويؤدي إلى أضرار مادية أو معنوية، ويحدث داخل المدرسة، العملية التربوية في المدرسة
ت غير المقبولة اجتماعيًا، والتي تؤثر في النظام العام ويتمثل في مجموعة السلوكيا
بية بخصوص التحصيل الدراسي، والعالقات مع اآلخرين للمدرسة، ويؤدي إلى نتائج سل

 جسدي". وأضرار مادية أو معنوية، ويمارس بشكل لفظي ورمزي و 
 وُيعرف العنف المدرسي إجرائيًا بأنه: التعدي واإليذاء من قبل طالبة المرحلة
داخل المتوسطة على غيرها في المجتمع المدرسي، وإتالف الممتلكات العامة والخاصة 

 نطاق المدرسة وتخريبها.
راَسة:  منهج الدِّ

د الباحث إن المنهج المالئم للدراسة الحالية هو المنهج الوصفي؛ ألنه يم
راَسة ويتض تسهمببيانات ومعلومات  من تفسيرًا بشكل كبير في وصف ما هو كائن أثناء الدِّ

  لها مما يساعد على فهم الظاهرة.
راَسة:  حدود الدِّ

راَسة على التعرف على مظاهر العنف المدرسي لدى  الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدِّ
 لمعلمات.طالبات المرحلة المتوسطة من وجهة نظر ا

داخل نطاق  الحدود المكانية: المدارس الحكومية واألهلية في المرحلة المتوسطة التي تقع
 التَّعليم بمنطقة القصيم. مكاتب التَّربَية والتَّعليم التابعة لإلدارة العامة للتربية و 

راَسة في نهاية الفصل األول من العام الدراسي  الحدود الزمنية: طبقت أداة هذه الدِّ
 هـ.4040/4042
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 الدراسات السابقة:  -أواًل 
راَسات العربيَّة: -أ  الدِّ

العربية فيما يتعلق بالعنف المدرسي ومظاهره ومن  من الدراسات أجريت العديد
م( حيث استهدفت 7444) والسميري والعواجي والقايدي الرفيعيتلك الدراسات دراسة 

راَسة التَّعرُّف على حجم العنف، والكشف عن مظاهره وأشكاله، وتحديد أهم أسبابه،  الدِّ
ويَّة بالمدينة المنورة من وجهة نظر المرشدين والتَّعرُّف على آثار العنف بالمرحلة الثان
راَسة من جميع الطالبيين، واستخدم الباحثون االستبان ة كأداة للبحث، وتكونت عينة الدِّ

راَسة إلى 22لغ عددهم )مرشدي المرحلة الثانويَّة في المدينة المنورة، والبا (، وتوصلت الدِّ
بالمدينة المنورة كانت بدرجة ضعيفة، بينما أن مظاهر العنف المدرسي بالمرحلة الثانويَّة 

راَسة آلث  ار العنف المدرسي بدرجة عالية.جاءت استجابات أفراد عينة الدِّ
لنمو هـ( التَّعرُّف على مستوى العنف وا4040كما استهدفت دراَسة العصماني )

س األخالقي، والعالقة بينهما والفروق تبًعا للتخصص والصف والعمر، وطبق فيها مقيا
راَسة على عينة مكونة من )  (434تشخيص العنف، ومقياس النمو األخالقي، وُأجريت الدِّ

راَسة إلى أن مستوى  طالًبا من طالب المرحلة الثانوية بتعليم محافظة الليث، وتوصلت الدِّ
سي يتراوح من متوسط إلى مرتفع، ووجود عالقة ارتباطيَّة سالبة وذات داللة العنف المدر 
 بين العنف المدرسي والنمو األخالقي.إحصائيَّة 

م( التَّعرُّف على بع  7447في حين استهدفت دراَسة حنا وصالح وموافي )
المملكة السبل اإلجرائيَّة المتبعة في مواجهة ظاهرة العنف المدرسي بالواليات المتحدة و 
درسي المتحدة، ووضع تصور مقترح لتطبيق خبرات هاتين الدولتين في مواجهة العنف الم

بمدارس الثانوي العام بمصر، واستخدم المنهج الوصفي، ومن نتائجها: وضع تصور 
رح لمواجهة ظاهرة العنف بمدارس الثانوي العام في مصر في ضوء خبرات الواليات مقت

ة، وتمثل هذا التَّصور في وضع بع  اإلجراءات الخاصة باإلدارة المتحدة والمملكة المتحد
 اءات الخاصة بالمعلمين.المدرسيَّة وبع  اإلجر 

م( فقد استهدفت الكشف عن خبرات العنف األسري 7444أما دراسة الصبان )
والمدرسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة والثانويَّة في مدارس التَّعليم العام بالعاصمة 

راَسة من )المقد ( طالبة، 434سة، وُطِبق مقياس خبرات العنف، وتكونت عينة الدِّ
راَسة إلى أن الطالبة تتعرض للعنف من المدرسة أكثر من األسرة، كما تم وتوصلت الدِّ 
وجود فروق بين طالبات المرحلة المتوسطة والثانويَّة في بعد العنف من  التَّوصل إلى

 لصالح طالبات المرحلة المتوسطة أيًضا.  الزميالت وفي بعد العنف الجسدي
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م( التَّعرُّف على أشكال 7444في حين استهدفت دراسة المزروعي والكعبي )
سها ويتعرض لها ويشاهدها طلبة الصفين الرابع والخامس االبتدائي في العنف التي يمار 

خدم الباحثان منطقة العين التَّعليميَّة، ومعرفة مدى شيوع العنف بين طلبة المدارس، واست
البتدائي، ( استبانة على طلبة الصفين الرابع والخامس ا044المنهج الوصفي، وطبقت )

وجاء العنف  وتبين من النتائج أن العنف الجسدي أكثر أشكال العنف المنتشرة بين الطلبة،
 اللفظي في الدرجة الثانية. 
المدرسي بين هـ( استهدفت معرفة حجم انتشار العنف 4044أما دراسة البقمي )

سي بين طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض، ومعرفة أبرز أشكال العنف المدر 
راَسة على منهج المسح االجتماعي، ودراسة الحالة، وطب قت الطالبات، واعتمدت الدِّ

راَسة إلى أن حجم حاالت  الدراسة االستبانة والمقابلة المفتوحة كأداة للدراسة، وتوصلت الدِّ
بين الطالبات متوسطة، وتحدث بشكل غير منتظم، وأن أكثر أشكال العنف الذي العنف 

 طالبات هو العنف اللفظي. تعرضت له ال
( إلى التَّعرف على أنماط العنف األسري والعنف 4044وسعت دراَسة )الغامدي، 

المدرسي السائدة بمحافظة جدة، ومعرفة العالقة بين العنف األسري والعنف المدرسي لدى 
طالب المرحلة المتوسطة بمدينة جدة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت األداة 

راَسة )الم راَسة: أن344ستخدمة هي االستبانة، وبلغت عينة الدِّ  ( طالب، وتوصلت إلى الدِّ
أكثر مظاهر العنف المدرسي شيوًعا العنف اللفظي، يليه العنف الرمزي، وكانت أقل مظاهر 

 ي العنف البدني.العنف شيوًعا ه
 م( فهم ظاهرة العنف في مدرسة الحكمة7444كما استهدفت دراسة عياصرة )

له وآثاره في محافظة جرش في األردن من خالل الكشف عن مظاهر العنف فيها وأشكا
المختلفة، واستخدم طريقة المالحظة وطريقة المقابلة المتعمقة، ومن نتائجها أن ظاهرة 

منتشرة بشكل واسع، وتتمثل في العنف بين الطالب، والعنف العنف في مدرسة الحكمة 
بين المدير والطالب، والعنف بين المعلمين أنفسهم، والعنف بين الطالب والمعلم، والعنف 
ف بين أولياء األمور وبين المدير أو المعلمين، ومن أشكال بين المدير والمعلم، والعن

 العنف: العنف الجسدي والعنف المعنوي. 
هـ( استهدفت معرفة أشكال العنف المدرسي لدى 4072دراسة البقمي )أما 

ويَّة بمدينة الرياض، ومعرفة العوامل الشخصيَّة واألسريَّة والعوامل طالبات المرحلة الثان
العوامل المدرسيَّة والعوامل المرتبطة بوسائل اإلعالم المؤدية لممارسة العنف االقتصاديَّة و 

راَسة على المنهج المسح االجتماعي، وُطِبقت المدرسي لدى الطالبات،  واعتمدت الدِّ
بات ممارسات للعنف، ومرشدات طالبيات، وأظهرت نتائج االستبانة على عينة من طال
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راَسة: أن إطالق األلقاب عل ى األخريات يأتي في المقدمة، ثم ضرب الطالبات األخريات الدِّ
( من المبحوثات يالقين تشجيًعا من %72والتَّهجم اللفظي على المعلمة، وأن نسبة )

 صديقاتهن على العنف.
دة في العنف التَّعرف على األنماط السائ هـ(4073وقامت دراسة الطيار )

المدرسي عند طالب المرحلة الثانويَّة، والتَّعرف أيضا على دور التَّنشئة األسريَّة، والرفاق، 
ة في العنف المدرسي، واستخدم الباحث والمستوى االقتصادي واالجتماعي والتَّعليمي لألسر 

الب، واستمارة مقابلة شخصيَّة منهج المسح االجتماعي، وطبقت استبانة موجهة للط
راَسة إلى تأكيد موجهة للمديرين والوكالء والمعلمين والمرشدين الطالبي ين، وتوصلت الدِّ

 خ ورفع الصوت.عينة الطالب على وجود أنماط سائدة في العنف المدرسي، وأبرزها الصرا
راَسات األجنبيَّة: -ب     الدِّ

على أثر العنف المدرسي على عرف الت (Bellflower, 2010)استهدفت دراسة 
طالب المدارس المتوسطة والمعلمين واآلباء وأعضاء المجتمع في نظام المدرسة المحلي، 
ر في حيث ركزت على وجهات نظر واتجاهات المشاركين، والمشاركون بشكل غير مباش
شبه العنف المدرسي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على المقابالت الشخصيَّة 
راَسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها: من آثار العنف على ط الب المنظمة، وتوصلت الدِّ

المدارس انخفاض قدرة الطالب على التَّعلم، باإلضافة إلى نمو السلوكيات التَّخريبيَّة لدى 
، وانخفاض معدالت الحضور والفشل األكاديمي والشعور بالضغوط أثناء التَّواجد الطالب
 ة.بالمدرس

راَسة  إلى تحديد أثر برامج وساطة األقران في  (Cigainero, 2009)وهدفت دِّ
تخفي  العنف والسلوكيَّات غير المقبولة األخرى في المدارس، كما هدفت إلى معرفة ما 

لعنف والهروب من المدرسة والغياب والتَّأخر والسلوكيات إذا كان هناك عالقة بين ا
راَسة إلى عدم وجود عالقة ذات داللة بين السلبيَّة التي ُتعرقل عمليَّ  ة التَّعلم، وتوصلت الدِّ
روب من المدرسة والغياب والتَّأخر والسلوكيات السلبيَّة التي ُتعرقل كل من العنف واله

راَسة أوليفر  لجسدي واإلدمان والتَّدخين.عمليَّة التَّعلم مثل االتصال ا  ,Oliver)وسعت دِّ
لمتوسطة في العنف المدرسي، وتقليل راط طالب المدارس اإلى بحث أسباب انخ (2003

سلوكيات العنف لدى الطالب من خالل تطبيق عدد من استراتيجيَّات الحلول مثل 
لوكيات المتعلقة بقلة النظام استراتيجيَّات حل الصراع، وتوصلت الدراسة إلى انخفاض الس
والتَّحرُّش، وتعطيل الفصول  واالنضباط لدى الطالب مثل السلوكيات المرتبطة بالبلطجة

راِسيَّة بعد تطبيق االستراتيجيَّات المناهضة للع  نف على الطالب.الدِّ
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التَّوصل إلى تحديد تصورات طالب  (Greene, 2001) كما استهدفت دراسة
ألعمال العنف األكثر خطورًة واألكثر تكراًرا في المدرسة، وتحديد المدارس المتوسطة 
ي اإلبالغ عن هذه األعمال، وتحديد االستراتيجيَّات الالزمة لخلق أسباب فشل الطالب ف
بينت النتائج أن الشتائم هي الفعل العنيف األكثر تكراًرا في المدارس، ، و بيئة مدرسيَّة آمنة

 الضرب باأليدي واألرجل.وأن أخطر أعمال العنف كانت 
ي ثالث على أنواع العنف ومدى انتشاره ف (Albert, 2000)وتركز دراسة 
، نتشار أنواع العنف، ونشاطات العصابات في هذه المدارسمدارس حكوميَّة، وتقييم ا

راَسة أن ، واستخدمت أجزاًء من أداة مكافحة الجريمة الوطنيَّة المسحيَّة وبينت نتائج الدِّ
راَسة واجهوا أعمال عنف مثل السرقة أو التَّسلط أو االعتداء ( م44%) ن عينة الدِّ

( من المعلمين واإلداريين وبع  أفراد %24االعتداء الجنسي، وقد أكد )الشخصي أو 
وجود أنواع من العنف مثل الكتابة على الجدران، وتعاطي المخدرات،  مكافحة العصابات

 .األسلحة مع حمل الطالب لهاكما أن هناك زيادة ملحوظة في وجود 
ابقة: راَسات السَّ  االستفادة من الدِّ
راَسة فيما يلي سيتم عرض راَسات السابقة وعالقتها  عالقة الدِّ الحاليَّة بالدِّ

راَسة الحالية، وذلك وفقا  راَسة، وأوجه الشبه واالختالف فيما بينها وبين الدِّ بموضوع الدِّ
 لألبعاد التَّالية:

 راَسة:موضوع الدِّ  -
اتفقت هذه الدراسة مع بع  الدراسات في تناولها لظاهرة العنف لدى الطالب 

ف حين اختلفت مع بعضها اآلخر والتي استهدفت معرفة أهم أسبابه وعلى عالقة العنفي 
بأحد المتغيرات وعلى سبل مواجهته كما تناول بعضها باإلضافة إلى العنف المدرسي 

 ينهما.العنف األسري وعلى العالقة ب
راَسة: -  مجتمع الدِّ

راَسات كانت خاصة بالطالب  لتَّعليم العام الجامعي أو ا في التَّعليم سواءً معظم الدِّ
على المرشدين  بعضهابجميع مراحله )االبتدائي والمتوسط والثانوي(، بينما اقتصرت 

ابقة المسؤولين والمهتمين، كأعضاء ه راَسات السَّ يئة الطالبيين، وشملت بع  الدِّ
رشدين طالبيين التَّدريس أو خبراء التَّربية وقيادات التَّعليم أو مديرين ووكالء أو معلمين وم

راَسات ، أو أخصائيين اجتماعيين أو فريق من مكافحة العصابات وجمعت بع  الدِّ
 .كالمدراء والوكالء والمعلمين والمرشدين الطالبيين والطالب المجتمع المدرسي
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 راَسة:منهج وأداة الدِّ  -
راَسا راَسة الحاليَّة في استخدامها للمنهج الوصفي مع أغلب الدِّ ت اتفقت الدِّ
راَسات في استخدمها للمنهج المسح االج تماعي السابقة، بينما اختلفت مع بع  الدِّ

راَسة.  وبعضها اآلخر استخدم طريقة البحث النوعي في جمع بيانات الدِّ
راسَ  راَسة مع أغلب الدِّ ات في استخدام االستبانة كأداة للدراسة، واختلفت اتفقت الدِّ
قياس، وأداة المقابلة والمالحظة. واستفادت الباحثة مع بعضها اآلخر والتي استخدمت الم

ابقة في الع راَسات السَّ  ديد من الجوانب منها:من الدِّ
راَسة بشكل أكثر دقًة ووضوًحا. -  تحديد موضوع ومشكلة الدِّ
راَسـة أسـهمت فـي إثـراء اإلطـار النظـري للدراسـة  تكوين خلفيَّة نظريَّـة - لموضـوع الدِّ

 الحاليَّة.
راَسة.المستخدم للدر تحديد المنهج  -  اسة، وتحديد مجتمع وعينة الدِّ
راَسة ومحاورها. -  بناء أداة الدِّ
راَسة. -  تفسير ومناقشة نتائج الدِّ
 اإلطار النظري: -ثانًيا 

جتماعيَّة مثل العنف، إذ ال بدَّ من توجد عدة نظريات تقدم فهًما أوسع لظاهرة ا
ي حاولت ت هذه الظاهرة، ومن النظريات التاالتجاهات النظريَّة التي تناول بمختلفاإلحاطة 

 تفسير العنف ومعرفة أسباب حدوثه ما يلي:
 أ/ نظريات التَّفسير الوراثي:

اًدا وُيقصد بها وراثة عامل أو مجموعة عوامل تجعل الفرد أكثر قابليَّة واستعد
 (، ومن نظريات التَّفسير الوراثي:744: 7447لسلوك العنف )الشمري، 

 بيولوجيَّة:النظريَّة ال
حيث تشير إلى أن العنف يرجع إلى عوامل بيولوجيَّة في تكوين الشخص، وفي 
الوقت نفسه يرى أصحاب هذه النظريَّة وجود اختالفات في التَّكوين الجسماني للمجرمين 

فراد، ويؤكدون وجود بع  الهرمونات التي لها تأثير في الدافعيَّة نحو عنه لدى عامة األ
(، 74: 4074تبط بزيادة هرمون الذكورة )األندروجين( )منيب وسليمان، العنف والتي تر 

جيين العنف على أنه نوع من الشذوذ في التَّراكيب الجينيَّة أو التَّركيبيَّة وفسر بع  البيولو 
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شذوذ يؤدي إلى إنتاج هرمونات معينة، أو تغير اإلفرازات الهرمونيَّة في الوراثيَّة، وأن هذا ال
 (. 43: 4040والدة أو بعدها مباشرة )العصماني، الجسم قبل ال

 نظريَّة التَّحليل النفسي: 
العدوان أحد أهم جوانب نظريَّة فرويد العامة لتفسير السلوك البشري، وألن فرويد 

انت تسيطر على التَّفكير العلمي في عصره لذلك غلَّب العوامل تأثر كثيًرا بالنظريات التي ك
ة في شكل سيطرة الغرائز والدوافع والحاجات، وأرجع العدوان لغريزة البيولوجيَّة الوراثيَّ 
لحياة، وعليه يبدو العدوان كخاصيَّة بيولوجيَّة، ويصبح العنف استجابة الموت وغريزة حب ا

ارة إلى أن تطورات كثيرة حدثت في مجال التَّحليل النفسي يقلل طبيعيَّة، لكن ال بدَّ من اإلش
خصائص الوراثيَّة ويفسح المجال لتأثير عوامل من البيئة )التير، بعضها من قوة تأثير ال

4044 :44.) 
وقد بقيت غريزة الموت التي نادى بها فرويد قوة خياليَّة افتراضيَّة غير قابلة 

علماء رفضوا هذه الغريزة، وافترضوا أن هناك دافًعا يوجه للقياس؛ لذلك فإن كثيًرا من ال
الغريزة، فضاًل عن تجاهلها ألهميَّة التَّناقضات االجتماعيَّة التي السلوك اإلنساني بدياًل عن 

 (. 22: 7442فتفقده توازنه السوي، ومن ثم يرتكب العنف )جميل،  يتعرض الفرد لها
 ب/ نظريات التَّفسير البيئي:

 اإلحباط: نظريَّة 
ظهر العنف والعدوان يظهران كنتيجة لإلحباط، كما يرى أصحاب هذه النظريَّة؛ وي 

أي إحساسهم لدى أفراد المجتمع العنف نتيجة إحساسهم بعدم العدالة وعدم المساواة، 
بالظلم االجتماعي داخل المجتمع، ومن ثم يكون العنف في هذه النظريَّة راجًعا إلى البناء 

فالمجتمعات الفقيرة والمتخلفة يشعر سكانها باإلحباط، فيظهر لديهم سلوك االجتماعي، 
ان، وتنتشر بينهم ثقافة العنف، كثقافة فرعيَّة لمجتمعات الفقر والتَّخلف التي العنف والعدو 
ن فيها، ويصبح العنف سلوًكا طبيعيًّا في حياتهم، وال يشعرون بالذنب نتيجة يعيشو

 (.44: 7447، عدوانهم على اآلخرين )سالم
ُأورد في الخولي  -(Dollard et. al, 1939ويذكر دوالرد وآخرون ) 

بالرغم من ظهور  ،ثار المهمَّة المترتبة عن اإلحباطأن العدوان أحد اآل -(444 :7444)
أن  Dollardردود فعل أخرى مثل النكوص واالنسحاب في بع  األحيان، ويفترض 

بمعنى أن حدوث  ،إحباط عند الفرد، والعكس صحيح السلوك العدواني يسبقه دائًما حدوث
د المالحظات اليوميَّة أنه يمكن إرجاع تؤك، و عدوانياإلحباط سوف يؤدي إلى سلوك 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -055- 

ولذا أشار السيد  السلوك العدواني في صوره المختلفة إلى أنواع متعددة من اإلحباطات؛
تي تعقب اإلحباط ويراد ( إلى أن العدوان هو: "االستجابة ال444: 4222وعبد الرحمن )

 بها إلحاق األذى بفرد أو حتى بالفرد نفسه". 
 :م االجتماعينظريَّة التَّعل
كان شائًعا إلى األربعينيات من القرن الماضي أن اإلحباط يقف وراء جميع  

راَسات  أشكال العدوان، إال أنه تم التَّشكيك في هذا الرأي بعد أن أجريت بعٌ  من الدِّ
 et. alم 4222، ودراسة باترسون وآخرين Banduraم 4224را كدراسة باندو 
Patterson ا متعلًما، وأنه من المرجح أن يمارس عدوانيَّة تعد سلوكً والتي أظهرت أن ال

األطفال السلوك العدواني إذا أتيحت لهم الفرصة أو في مقابل حصولهم على مكافأة أو 
 .(443: 7444نتائج سارة )القاسم وعبيد والزعبي، 

عن وتختلف أيًضا المضامين العمليَّة لنظريَّة التَّعلُّم االجتماعي اختالًفا كبيًرا 
لتَّعلُّم وفًقا لنظريَّة ا -المضامين التي افترضتها نظريات التَّحليل النفسي؛ ألن العنف

هو سلوك متعلَّم، يتم اكتسابه من خالل مالحظة اآلخرين، والبيئة  -االجتماعي
ثقافيَّة التي يعيش فيها الطفل مصدٌر مهمٌّ لنمذجة العنف، فالمعلم االجتماعيَّة وال
التِّلفزيون والسينما والقصص التي يقرؤها الطفل كلها قد تكون مصادر  واألصدقاء وأفالم
خاللها إما على نماذج السلوك العدواني التي يقوم بتقليدها فيما بعد، أو يحصل الطفل من 

: 7442من االعتداء على نفسه وعلى اآلخرين )جميل، على المعلومات التي تمكِّنه 
42.) 

المجتمع حوله، سواء ساس أن الفرد يتعلم العنف من ونظريَّة التَّعلم تقوم على أ
كان ذلك في الحياة اليوميَّة، أو المدرسة، أو الطريق، أو وسائل اإلعالم كاألفالم الخاصة 

راَسات من أن البيئة التي  بالعنف مثاًل، ولقيت هذه النظريَّة رواًجا لما أثبتته بع  الدِّ
ائم عن غيرها من المناطق األخرى، وكان تفسير ُتعَرف ببيئة العنف تزداد فيها هذه الجر 
م، وهذه النظريَّة على خالف مع آراء فرويد عالم ذلك أن األفراد يتعلمون العنف ممن حوله

غريزي، وأخطر ما يؤدي إليه تفسير التَّحليل النفسي، الذي يرى أن العنف واالعتداء أمر 
لو لم يتعرض لمسبِّبات العنف )أبو فرويد أن الفرد يمكن أن يعتدي ويستعمل العنف حتى و 

 (.44: 4070شامة، 
 نظريَّة التَّباُدل االجتماعي:

كما  -تنطلق هذه النظريَّة في تفسيرها للسلوك االجتماعي من قضيَّة أساسيَّة 
وهي أن اإلنسان يبحث عن اللذة ويتجنب األلم، ومن  -(27-24: 7442أشارت جميل )
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اة االجتماعيَّة على أنها شبكة من العالقات االجتماعيَّة، هذا المنطلق أخذت تنظر إلى الحي
عتمًدا على المكافآت والتَّكاليف التي تعد ضوابط تحكم هذه يؤدي فيها اإلنسان دوره م

رون في االتجاه الذي يحقق لهم مزيًدا من العالقات وتعمل على تنميتها، فاألفراد يسي
 ح التَّبادليَّة في تفسيرها للعنف اتجاهين:العائد النفعي وقلياًل من التَّكاليف، وتطر 

يؤكد األول: التَّناسق والتَّكافؤ في نوع السلوك المتبادل، ويمكن التَّعبير عن هذه  
شاعر التي تظهر على وجه الحقيقة من خالل طبيعة المشاعر تجاه اآلخرين؛ إذ إن الم

لى هذه الصيغة ال الشخص هي انعكاس للمشاعر التي تظهر على وجه اآلخر، والعنف ع
 ديه قدًرا من المعاناة.يتعدى أن يكون فعاًل انتقاميًّا يعوض من خالله الفرد عن أذى خلق ل

لمؤذي أما الثاني: فيؤكد أن العنف ال يحدث نتيجة لعمليَّة تبادل القوة أو األثر ا 
، التَّوازن العملي للتنظيم Homansفحسب، وإنما ينشأ نتيجة لوجود خلل ما سمَّاه 

كون المنافع المترتبة على سلوك معين أقل من الكلفة أو ويحدث هذا الخلل عندما ت
الخدمة التي يؤديها األعضاء، مما يؤدي بهم إلى البحث عن بدائل يمكن أن تحقق 

هذه القاعدة فإن الغضب سيتملكهم، وسرعان ما يتحول إلى المنفعة، وفي حال عدم تحقق 
 أفعال عدوانيَّة وعنيفة. 

 اَسة الميدانية وإجراءاتها:ر الدِّ 
راَسة.  مجتمع الدِّ

راَسةيتكون مجتمع   الحالية من جميع معلمات المرحلة المتوسطة للمدارس  الدِّ
( معلمة، وذلك 7274) الحكومية واألهلية بمنطقة القصيم التعليمية، حيث بلغ عددهن

بمنطقة القصيم، حسب إحصائية )شؤون المعلمات باإلدارة العامة للتربية والتعليم 
راَسة وفقًا لن4042 -4040  وع التعليم:هـ( والجدول التالي يبين توزيع مجتمع الدِّ

(4جدول )  
راَسة وفقًا لنوع التعليم  توزيع مجتمع الدِّ

منوع التعلي  النســبة عدد المعلمات 
 23.44 7442 حكومي
 4.43 444 أهلي
 444 7274 المجموع
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راَسة.  عينة الدِّ
ة المجتمع األصلي بأكمله؛ وذلك لكثرة أفراد مجتمع البحث، عوبة دراسنظرًا لص 

راَسة  راَسة الحالية على أسلوب اختيار عينة عشوائية وتمثل هذا العينة في الدِّ اعتمدت الدِّ
 ( معلمة.044األصلي، حيث بلغ عدد أفرادها )( من المجتمع %40الحالية )

راَسة.  خصائص عينة الدِّ
راَسة بناًء على المتغيرات التالية )عدد سنوات أفراد عينة الدِّ تم تحديد خصائص  

راَسة والتي بلغ مجموع  (.التعليمالخبرة، التخصص، نوع  وبعد جمع البيانات من مجتمع الدِّ
( استبانة نظرًا لعدم اكتمال بياناتها، 44(، حيث ُاستبعد )044( من أصل )044أفرادها )

راَسة، والتي تم تبويبها في ثم أجري التحليل اإلحصائي لمعرف ة خصائص مجتمع الدِّ
 الجداول التالية:

راسَ  -4  ة تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة:توزيع أفراد عينة الدِّ
( 7جدول )  

راَسة تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة  توزيع أفراد عينة الدِّ
 النســبة التكرار سنوات الخبرة

سنوات 2أقل من   434 04.4 
واتسن 44إلى  2من   442 74.4 

سنوات 44أكثر من   472 44.7 
 444.4 044 المجموع
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(4شكل رقم )  

راَسة تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرةتوزيع أف راد عينة الدِّ  
راَسة حسب عدد سنوات 7( والشكل )7يتضح من الجدول )  ( توزيع عينة الدِّ

سنوات( يمثلون الفئة 2رتهم العلمية )أقل من الخبرة، حيث تبين أن أفراد العينة الذين خب
سنوات( 44إلى  2من (، بينما كانت نسبة من تتراوح خبرتهم )%04.4األكثر بنسبة )

سنوات( فكانت نسبتهم  44(، أما من كانت خبرتهم العلمية )أكثر من %74.4هي )
ريدة وما (، وقد يعود ذلك إلى عدم االقتصار في توزيع االستبانة على مدينة ب44.7%)

جاورها من مراكز تعليمية، والحرص على التوزيع في القرى البعيدة التي يغلب على 
 حديثات تعين.معلماتها أنهن 

راَسة تبعًا لمتغير التخصص: -7  توزيع أفراد عينة الدِّ
(4جدول )  

راَسة تبعًا لمتغير التخصص  توزيع أفراد عينة الدِّ  
 النســبة % التكـــرار التخصص

 34.4 704 نظرية

 42.7 422 علمية وتطبيقية

 444.4 044 المجموع
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(4شكل )  

راَسة   تبعًا لمتغير التخصصتوزيع أفراد عينة الدِّ  
( أن عدد معلمات التخصصات النظرية 4( والشكل )4يتضح من الجدول ) 

(، وهي أكبر من نسبة المعلمات في التخصصات العلمية %34.4جاءت بنسبة )
(، وهو ناتج طبيعي لكون المواد النظرية أكثر في %42.7التي جاءت بنسبة ) والتطبيقية

 لتطبيقية في المرحلة المتوسطة.عدد حصصها من المواد العلمية ا
راَسة تبعًا لمتغير نوع التعليم:  -4  توزيع أفراد عينة الدِّ

(0جدول )  
راَسة تبعًا لمتغير نوع التعليم  توزيع أفراد عينة الدِّ

ليمنوع التع  النســبة % التكـــرار 

%44.2 473 حكومي  

%44.2 20 أهلي  

 444.4 044 المجموع  
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(0شكل )  

راَسة تبعًا لمتغير نوع التعليمتوزيع أ فراد عينة الدِّ  
( أن عدد المعلمات في التعليم الحكومي أكبر 0( والشكل )0يتضح من الجدول )

غت نسبة معلمات التعليم الحكومي بكثير من عدد معلمات التعليم األهلي، حيث بل
بيعي نظرًا (، وهو تفاوت ط%44.2(، بينما نسبة معلمات التعليم األهلي بلغت )44.2%)

لقلة عدد المدارس األهلية بمنطقة القصيم التعليمية، حيث أن عدد المدارس األهلية ال 
معلمات؛ يتجاوز تسع مدارس، فضاًل عن أن سياسات المدارس األهلية تقلل من عدد ال

 ولتقليل التكلفة عليها.
راَسة:  أداة الدِّ

راَسة الءإن األداة األكثر مال حالية هي "االستبانة"، حيث تم مة لتحقيق أهداف الدِّ
توجيهها لمعلمات المرحلة المتوسطة، وتعتمد االستجابة على أسئلة االستبانة على 

يلي توضيح كيفية بناء أداة االختيار من استجابات وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي وفيما 
راَسة للتحقق من ثباتها وصدقها: راَسة واإلجراءات التي اتبعتها الدِّ  الدِّ

 بناء االستبانة في صورتها األولية: -4
تم بناء االستبانة على ضوء اإلطار النظري، ومراجعة الدراسات السابقة المرتبطة 

    بالعنف المدرسي، ومن ثم عرضها على المحكمين.
راَسة: -7  صدق أداة الدِّ

راَسة من خالل استخدام أساليب الصدق اآلتية:  تم التحقق من صدق أداة الدِّ
ق المحكمين:   بعد تصـميم االسـتبانة ومراجعتهـا فـي صـورتها األوليـة، تـم عرضـها صد -أ

علــى مجموعــة مــن المحكمــين المتخصصــين فــي مجــاالت التربيــة وعلــم الــنفس، حيــث بلــغ 
 ًا.( محكم74عددهم )
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وبعد االطالع على استجابات المحكمين تبين أن األداة تقيس ما وضعت  
اغة اللغوية بشكل عام، مع وجود بع  المالحظات لقياسه، وهي مناسبة من حيث الصي

والتصويبات التي أبداها المحكمون وعلى ضوئها تم اجراء بع  التعديالت حيث تكونت 
 ين:أاالستبانة في صورتها النهائية من جز 

راَسة من حيث:  -4 الجزء األول يتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدِّ
 التخصص، نوع التعليم. عدد سنوات الخبرة،

الجزء الثاني يحتوي على الفقرات الخاصة بمظاهر العنف المدرسي لدى طالبات  -7
 المرحلة المتوسطة بمنطقة القصيم التعليمية.

( معلمة 43تم اختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها ) ي:صدق االتساق الداخل -ب
راَسة األصلي؛ بهدف التحقق من ص الحية االستبانة في صورتها النهائية من مجتمع الدِّ

راَسة وذلك من خالل حساب صدقها وثباتها بالطرق المناسبة،  للتطبيق على أفراد عينة الدِّ
 بيرسون بين درجة ارتباط معامل ألجل حساب اوبعد استعادة االستبانات تم تفريغ بياناته

راَسة،إليه من محاور األ تنتمي المحور الذي ومتوسط درجات عبارة كل  داة موضوع الدِّ
 (.SPSSالبرنامج اإلحصائي ) باستخدام وذلك
 مظاهر العنف المدرسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة: 

 ( 2جدول )
 نف المدرسي معامالت ارتباط عبارات محور مظاهر الع

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
4 .224** 2 .042** 
7 .320** 4 .242** 
4 .223** 2 .322** 
0 .022** 44 .247** 
2 .372** 44 .274** 
3 .022**   
 (.4.44** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )        

باط عبارات محور )مظاهر العنف ( أن معامالت ارت2ُيالحظ من الجدول )   
ة وأن المدرسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة( مع متوسط درجات المحور الكلية قوي

(، ويدل هذا على 4.224 – 4.022(، وتتراوح بين )4.44جميعها دالة عند مستوى )
مستوى عاٍل من االتساق الداخلي، وتعتبر هذه المعامالت جيدة جدًا تفي بأغراض 

را  َسة.الدِّ
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راَسة: -4  ثبات أداة الدِّ
راَسة استخدمت الباحثة معادلة ألفا لكرونباخ  وذلك لقياس مدى ثبات أداة الدِّ

 لحساب ثبات األداة، والجدول التالي يوضح ذلك:
 (3جدول )

 معامالت ثبات ألفا لكرونباخ للمحور األول والثاني

 المحــــور
 عدد
 العبارات

 معامل
 الثبات

المدرسي لدى طالبات المرحلة مظاهر العنف   
 474. 44 المتوسطة

لدى طالبات ( أن معامل ثبات مظاهر العنف المدرسي 3يتضح من الجدول )
.، وهي درجة جيدة تشير إلى درجة عالية من 474المرحلة المتوسطة كان يساوي 

 الثبات.
راَسة على حساب المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العين ة وقد اعتمدت الدِّ
راَسة األسلوب  لتكون مؤشرًا على درجة الموافقة، ولتسهيل تفسير النتائج استخدمت الدِّ

ستوى اإلجابة على بنود األداة، حيث تم إعطاء وزن للبدائل: )غير التالي لتحديد م
(، ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى ثالث مستويات 4، موافقة=7، ال أدري=4موافقة=

 )فئات( متساوية المدى. 
ولتحديد طول خاليا المقياس الثالثي المستخدم في محوري الدراسة، تم حساب 

دد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية ( ثم تقسيمه على ع7=4-4المدى )
بعد ذلك ُأضيفت هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )  (4.33= 7/4الصحيح أي ) 

ديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتح
 أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

 .يمثل )غير موافقة( 4.33وحتى  4.44من 
 يمثل )ال أدري(. 7.44وحتى  4.32ومن  
يمثل )موافقة( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد  4.44وحتى 7.40ومن  
 قياسه.
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 األساليب االحصائية:
 ليب االحصائية التالية:حيث استخدمت الدراسة األسا

(؛ Alpha Cronbachمعامل ارتباط بيرسون، ومعامل ألفا لكرونباخ )
واالنحراف المعياري  (.Meanسبة المئوية، والمتوسط الحسابي )والتكرارات والن

(Standard Deviation ( واختبار ت ،)t-testواختبار تحليل التباين األحادي )  (
One Way ANOVA،) واختبار شيف( يهScheffe Test .) 
راَسة:  تحليل نتائج الدِّ

راَسـة، والـذي نـص أواًل: فيما يتعلق باإلجابـة عـن السـؤال األول مـن أسـئلة ال دِّ
علـى: مــا أهــم مظــاهر العنــف المدرســي لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة 

 من وجهة نظر المعلمات بمنطقة القصيم التعليمية؟
راَسة التكرارات والنسب المئوية ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت ا  لدِّ

لحسابية ترتيبًا والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، مع ترتيب المتوسطات ا
تنازليًا لتحديد أي العبارات أعلى درجة من حيث المتوسط الحسابي من غيرها وذلك 

يما يلي لعبارات محور: "مظاهر العنف المدرسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة"، وف
 تفصيل ذلك:

 (4جدول )
راَسة حول محور "مظاهر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدِّ
 العنف المدرسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة" مرتبة تنازلياً 

 الرقم 
 باالستبانة

  العبارات
 غير 
 موافقة

المتوسط  موافقة ال أدري 
 الحسابي

االنحراف    
 المرتبة ياري المع

4 
 

 اعتداء الطالبة على 
 زميالتها لفظياً 

 7.44 424 74 73 ك
 

247.  
 

4 
% 3.2 2.4 42.4 

44 
 لجوء الطالبة إلى العناد 

 والتحدي
 474 04 42 ك

7.24 . 343 7 
% 2.4 44.4 44.4 
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 الرقم 
 باالستبانة

  العبارات
 غير 
 موافقة

المتوسط  موافقة ال أدري 
 الحسابي

االنحراف    
 المرتبة ياري المع

4 
 

 عبث الطالبة بالمرافق
والتجهيزات المدرسية   

 7.37 440 04 23 ك
 

.242 
 

4 
% 40.4 44.4 23.4 

4 
 اعتداء الطالبة على

المعلمة لفظياً    
 444 04 23 ك

7.34 274.  0 
% 40.4 44.4 22.4 

2 
 

مخالفة الطالبة تعليمات النظام 
 المدرسي

 7.22 724 02 34 ك
 

224.  
 

2 
% 42.4 44.4 27.2 

44 
 قيام الطالبة بكتابة

تعليقات تهكمية   
 722 22 30 ك

7.20 222.  3 
% 43.4 40.4 32.4 

2 
 

 اعتداء الطالبة على منسوبات
اإلدارة المدرسية لفظياً    

 7.24 732 27 22 ك
 

242.  
 

2 
% 40.4 44.4 32.4 

7 
 اعتداء الطالبة على زميالتها 

 جسدياً 
 722 34 47 ك

7.04 444.  4 
% 74.2 42.4 34.4 

2 
 

 اعتداء الطالبة على أغراض
زميالتها   

 7.07 704 24 32 ك
 

232.  
 

2 
% 42.4 77.4 34.4 

0 
 اعتداء الطالبة على المعلمة 

 جسدياً 
 424 20 422 ك

4.22 244. 44 
% 04.4 44.2 07.4 

3 
 اعتداء الطالبة على منسوبات 
 اإلدارة المدرسية جسدياً 

 433 34 424 ك
4.24 277.  44 

% 04.4 42.4 04.2 

 .220 7.02 حراف المعياري العام للمحورالمتوسط الحسابي واالن

ي لدى ( أن درجة الموافقة على: "مظاهر العنف المدرس4يتضح من الجدول )
(، وهو متوسط يقع 7.02طالبات المرحلة المتوسطة" كانت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ )
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إلى (، وهي الفئة التي تشير 4.44 - 7.40في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي )
 خيار )موافقة( الموجود على االستبانة.

لة المتوسطة وهذا يعني أن ظاهرة العنف المدرسي منتشرة لدى طالبات المرح 
راَسة من مشاهدته ورصده، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  مما مّكن أفراد عينة الدِّ

حور مع (، بينما اختلفت نتائج هذا الم4073(، ومع دراسة الطيار )4072البقمي )
 (.4044دراسة الغامدي )
حسب  وبالنظر للمتوسط الحسابي لكل عبارة فإنه يمكن ترتيبها ترتيبًا تنازلياً  

 درجة الموافقة، على النحو التالي:
 ( والتــي نصــها "اعتــداء الطالبــة علــى زميالتهــا لفظيــًا" فــي 4جــاءت العبــارة رقــم )

التــي تشــير إلــى خيــار ( و 7.44المرتبــة األولــى، حيــث بلــغ متوســطها الحســابي )
)موافقــة(، وقــد يعــزى ذلــك العتقــاد الطالبــات أن االعتــداء اللفظــي ال يلحقـــه أي 

عقوبـة، وبالمقابـل يعـد متنفسـًا للعنـف لـديهن، باإلضـافة إلـى محدوديـة  مسألة أو
المسائلة المترتبة عليه، حيث تتهاون بع  المـدارس فـي تطبيـق الئحـة السـلوك 

والتعليم، ولكون االعتداء اللفظي غالبًا مـا يسـبق بعـ  الصادرة من وزارة التربية 
ــة مــع مــا مظــاهر العنــف األخــرى كــالعنف الجســدي مــثاًل، وتتفــق ا ــة الحالي راَس لدِّ

( بتفشــي هــذه األلفــاع مجتمعيــًا، 7444) وآخــرون توصــلت إليــه دراســة الرفيعــي 
ب، كمـا وبالتالي تتأثر المدرسة بمثل هذه الممارسـات اللفظيـة الخاطئـة بـين الطـال

ودراســـة البقمـــي ، (Greene, 2001)دراســـة تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج 
 (، 7444(، ودراسة عياصرة )4040(، ودراسة العصماني )4044)

 ( والتي نصها "لجوء الطالبة إلـى العنـاد والتحـدي" فـي 44وقد جاءت العبارة رقم )
خيـار )موافقـة(، ( والتي تشير إلـى 7.24المرتبة الثانية، وبمتوسط حسابي قدره )

وقد يعود ذلـك إلـى رةبـة بعـ  الطالبـات فـي هـذه المرحلـة بإثبـات ذاتهـا وإظهـار 
ادهـا أن العنـاد والتحـدي هـو قـوة فـي شخصـيتها حتـى وإن كانـت شخصيتها واعتق

ــائج التــي توصــلت لهــا دراســة العــازمي  علــى خطــأ، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع النت
وتختلـــف مـــع دراســـة الطيـــار (، 7444(، ودراســـة عياصـــرة )7444وآخـــرون )

 ( التي جاءت بدرجة ضعيفة.4073)
 ( والتــي نصــها "عبــث الطالبــة بــ4أمــا العبــارة رقــم ) "المرافق والتجهيــزات المدرســية

( والتـي تشـير إلـى 7.37فقد جـاءت فـي المرتبـة الثالثـة، بمتوسـط حسـابي قـدره )
وعدم الشعور خيار )موافقة(، وقد يرجع ذلك إلى ضعف انتماء الطالبة للمدرسة، 

ــزات المدرســية، وفــي حــاالت أخــرى  بالمســؤولية المشــتركة تجــاه المرافــق والتجهي
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ذلــك كــردة فعــل لإلحبــاط تجــاه البيئــة المدرســية، وتتفــق هــذه  تعمــد الطالبــات إلــى
(، ودراســــة 7444النتيجــــة مــــع النتــــائج التــــي توصــــلت لهــــا دراســــة عياصــــرة )

(Albert, 2000)( 4072، ودراسة البقمي.) 
 ( والتـــي نصـــها "اعتـــداء الطالبـــة علـــى المعلمـــة جســـديًا" 0ت العبـــارة رقـــم )وجـــاء

( والتــي نصــها "اعتــداء الطالبــة 3ة رقــم )(، والعبــار 4.22بمتوســط حســابي قــدره )
(، وتشـيران 4.24على منسوبات اإلدارة المدرسية جسديًا" بمتوسط حسابي قدره )
ــى أن ال ــود هــذه النتيجــة إل ــد تع ــار )ال أدري(، وق ــى خي ــف ضــد المعلمــات أو إل عن

منســوبات اإلدارة المدرســية غيــر منتشــر بصــورة ظــاهرة ويعتبــر حــاالت شخصــية، 
ى أن العنـف لـدى الطالبـة الزال فـي المسـتوى اللفظـي فـي تعاملهـا وهذا مؤشر عل

مـــع المعلمـــة واإلدارة المدرســـية دون أن يصـــل إلـــى مرحلـــة االعتـــداء الجســـدي، 
مــة واإلدارة المدرســية الزالــت تحــول دون ويمكــن تفســير ذلــك إلــى أن هيبــة المعل

 تميــل إلــى االعتــداء علــيهن جســديًا، كمــا تشــير أيضــًا إلــى طبيعــة األنثــى التــي ال
العنــف الجســدي بحكــم تكوينهــا وبنائهــا الفســيولوجي، ويؤكــد هــذا مــا أشــارت إليــه 
بع  الدراسات من وجود فروق بين الذكور واإلناث فـي مظـاهر العنـف، فالبنـات 

لعنف اللفظي أكثر من الذكور في حين يمـارس الـذكور العنـف الجسـدي يمارسن ا
: 7442الطلبــة مــن العنــف واإلســاءة، أكثــر مــن اإلنــاث )الــدليل الوقــائي لحمايــة 

( والتــي أكــدت أن العنــف 7444(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الصــبان )44
درسي حـدوثًا، الجسدي يأتي بعد العنف النفسي واللفظي وهو أقل أنواع العنف الم

ـــع دراســـة  ـــف هـــذه النتيجـــة م ـــع ودراســـة (Bellflower, 2010)وتختل ، وم
تــي أظهـرت أن العنـف الجســدي أكثـر انتشـارًا مــن ( ال7444المزروعـي والكعبـي )
 العنف اللفظي. 

راَسـة، والـذي نـص  ثانيًا: فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الثاني من أسـئلة الدِّ
ــروق ذات دال  ــى: "هــل توجــد ف ــين وجهــات نظــر المعلمــات حــول عل ــة ب ل

نـوع  -التخصـص -مظاهر العنف المدرسي تعزى لمتغير )سنوات الخبـرة 
 "؟التعليم(
ولإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم استخدام اختبار "تحليل التباين األحادي"  

لمتغير عدد سنوات الخبرة، كما تم استخدام اختبار "ت" لمتغيرات )التخصص، نوع 
 فيما يلي نتائج هذا السؤال:التعليم(، و 
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راَسة باختالف سنوات الخبرة:  أ/ الفروق حول محور الدِّ
 One Way)جزء تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لإلجابة عن هذا ال 
ANOVA):وكانت النتائج كالتالي ، 

راَسـة حـول مظـاهر العنـف المدرسـي  -4 الفروق في اسـتجابات أفـراد عينـة الدِّ
ت المرحلة المتوسطة باختالف سنوات الخبرة ويوضحها الجدول لدى طالبا
 التالي:

 (2جدول )
لداللة الفروق في  (One Way ANOVA)األحادي  نتائج اختبار تحليل التباين

راَسة على محور "مظاهر العنف المدرسي لدى طالبات المرحلة  استجابات أفراد عينة الدِّ
 المتوسطة" باختالف سنوات الخبرة

رالمحو   
 

نمصدر التباي  
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات

 الوصف الداللة

مظاهر العنف  
درسي لدى الم

طالبات المرحلة 
  المتوسطة

بين 
 4.434 7 7.443 المجموعات

2.744 
 

.444 
 

داخل  توجد فروق 
 402. 422 24.702 المجموعات

 422 34.444 المجموع 

( لمحور" مظاهر العنف المدرسي لدى طالبات المرحلة 2جدول )يتضح من ال
( وبالتالي فهناك 4.42هو أقل من )( و 4.444المتوسطة" أن مستوى المعنوية يساوي )

راَسة حسب سنوات الخبرة، ولتحديد صالح الفروق بين  فروق بين متوسط إجابات أفراد الدِّ
وجاءت  Scheffeتبار شيفيه: كل فئتين من فئات سنوات الخبرة أمكن استخدام اخ

 النتائج كالتالي:
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 (44جدول )
راَسة على محور للفروق بين اس (Scheffe)نتائج اختبار شيفيه  تجابات أفراد عينة الدِّ

 "مظاهر العنف المدرسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة" باختالف سنوات الخبرة

الوسط  العدد سنوات الخبرة
 الحسابي

 2أقل من 
 سنوات

إلى  2ن م
سنوات 44  

 44أكثر من 
 سنوات

سنوات 2أقل من   434 7.4227    

سنوات 44إلى  2من   442 7.0242    

سنوات 44أكثر من   472 7.2243 .424*   

 (4.42* فروق دالة عند مستوى ) 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 44يتضح من نتائج جدول ) 
راَسة الذين خبرتهم )أكثر من  فأقل بين متوسطات إجابات 4.42 سنوات( 44أفراد عينة الدِّ

الح فئة من كانت خبرتهم )أكثر من سنوات(، وهذا الفرق لص2والذين خبرتهم )أقل من 
 سنوات(.44

سنوات( لديهن درايٌة 44وقد يعزى ذلك لكون المبحوثات ذات الخبرة )أكثر من  
سنوات(، وتختلف 2خبرتهن )أقل من  وإدراٌك لمظاهر العنف أكثر من المبحوثات الالتي

جابات أفراد ( التي لم تسجل فروقًا في است7442هذه النتيجة مع دراسة عبد المختار )
 العينة تعزى الختالف سنوات الخبرة.

 ب/ الفروق حول المحور باختالف التخصص:
(، وكانت النتائج t-testلإلجابة عن هذا الجزء تم استخدام اختبار ت ) 
 كالتالي:
راَسـة حـول مظـاهر العنـف المدرسـي  -4 الفروق في استجابات أفراد عينـة الدِّ

ختالف التخصـص ويوضـحها الجـدول لـدى طالبـات المرحلـة المتوسـطة بـا
 التالي:
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 (44جدول )
راَسة على "مظاهر  (t-test)نتائج اختبار ت  لداللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدِّ

 لمرحلة المتوسطة" باختالف التخصصالعنف المدرسي لدى طالبات ا
 المحور األول 

 التكرار التخصص
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
ستوى م ت المعياري 

 الوصف المعنوية

مظاهر العنف  
المدرسي لدى طالبات 
  المرحلة المتوسطة

.04472 7.2744 704 نظرية  
4.423 447. توجد  

علمية  فروق 
.42022 7.0444 422 تطبيقية  

( إلى أن مستوى المعنوية لمظاهر العنف المدرسي لدى 44الجدول ) يشير
(، وهذا يعني وجود 4.42وهو أقل من )( 4.447طالبات المرحلة المتوسطة يساوي )

راَسة حسب التخصص حول هذا المحور حيث  فروق بين متوسط إجابات أفراد عينة الدِّ
جدول، وقد يعزى ذلك إلى كان الفرق لصالح فئة التخصص )النظري( كما يظهر في ال

، بينما  ديةطبيعة "المواد النظرية" يتطرق لها الملل بسبب طبيعة تلك المواد النظرية التجري
طبيعة دراسة المواد "العلمية التطبيقية" ممارسة التفكير والتطبيق العلمي لبع  المهارات 

المواد التطبيقية ليس  ، مما ال يدع مجااًل للسلوكيات الخاطئة، إضافة إلى أن الطالبة في
نظرية لديها الوقت الكافي لممارسة العنف بحكم ضغط المادة العلمية، على خالف المواد ال

 التي قد يكون فيها متسٌع من الوقت.
راَسة باختالف نوع التعليم:  ج/ الفروق حول محور الدِّ

ج على ( وكانت النتائt-testلإلجابة عن هذا الجزء فقد تم استخدام اختبار ت ) 
 النحو التالي:

راَسـة حـول مظـاهر العنـف المدرسـي  -4 الفروق في استجابات أفراد عينـة الدِّ
المرحلة المتوسطة بـاختالف نـوع التعلـيم ويوضـحها الجـدول  لدى طالبات
 التالي:
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 (47جدول )
راَسة على محور  (t-test)نتائج اختبار ت  لداللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدِّ

 ظاهر العنف المدرسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة" باختالف نوع التعليم"م

 رارالتك نوع التعليم المحور األول 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 ت المعياري 

مستوى 
 الوصف المعنوية

مظاهر العنف المدرسي  
لدى طالبات المرحلة 
  المتوسطة

.42424 7.2442 473 حكومي  
0.024 444.  

 توجد
.44222 7.4423 20 أهلي فروق    

( أن مستوى المعنوية لمظاهر العنف المدرسي لدى 47يتضح من الجدول )
( وبالتالي توجد فروق 4.42( وهو أقل من )4.444المرحلة المتوسطة" يساوي )طالبات 

راَسة حسب نوع التعليم حول هذا المحور حيث كان الفرق  بين متوسط إجابات أفراد الدِّ
التعليم )الحكومي(، وقد يعزى ذلك إلى قلة عدد الطالبات في المدارس األهلية لصالح فئة 

لل فرص االحتكاك بين الطالبات، وتتفق هذه النتيجة مع داخل الفصل الواحد، ومما يق
( التي أظهرت نتائجها أن المدارس الحكومية أكثر عنفًا من غيرها 7444دراسة محمد )
 من المدارس. 

 ج:خاتمة بأهم النتائ
 من خالل ما سبق فإنه يمكن اجمال أهم نتائج الدراسة في التالي:    

 لة المتوسطة من وجهة نظر المعلمات أن مظاهر العنف لدى طالبات المرح
 موجودة بدرجة متوسطة لديهن.

  وكان من أهم مظاهر العنف لدى الطالبات من وجهة نظر المعلمات "اعتداء
ى ، ثم "لجوء الطالبة إلى العناد والتحدي" بينما الطالبة على زميالتها لفظيًا" أعل

ية جسديًا" في المرتبة جاء مظهر "اعتداء الطالبة على منسوبات اإلدارة المدرس
 األخيرة.

  راَسة في الدرجة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدِّ
لخبرة لدى الكلية لمحور "مظاهر العنف المدرسي" باختالف عدد سنوات ا

 المعلمات، لصالح فئة من كانت خبرتهم أكثر من عشر سنوات.
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 راَسة، لصالح فئة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اس تجابات أفراد عينة الدِّ
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد -التخصص )النظري(. 

راَسة باختالف نوع التعليم، وهذا الفرق لصالح  التعليم )الحكومي(. عينة الدِّ
ما تم التوصل إليه من نتائج من هذه الدراسة توصي الباحثة بما  علىبناًء    

 يلي:
 وفير الرعاية االجتماعية للطالبات ذوات الميول العدوانية، عن طريق تزويدهن ت

بكافة إمكانات الخدمة االجتماعية، وإشراكهن في برامج شغل أوقات الفراغ 
 التابعة للمؤسسات الحكومية والتطوعية. والبرامج الترويحية

  معايير إجراء تكريم سنوي ألفضل فصل في المدرسة، يتم اختياره وفق أسس و
معينة مثل: تحقيق الطالبات التميز في التعامل مع المعلمات واإلدارة المدرسية، 
وعدم مشاركة طالباته في المشادات الكالمية والمشاحنات الطالبية والعنف 

 .والتخريب
   إجراء التعديالت على لوائح السلوك والجزاءات، بحيث تتضمن تفصيالت دقيقة

 بط السلوكيات الطالبية في المدارس.عن سلوكيات العنف، لزيادة ض
   تكريم المعلمات المتميزات، خصوصًا صاحبات التجارب الناجحة المتعلقة

 بتخفيف العنف في المدرسة.
 ت المتعلقة بالعنف بالطرق العلمية حث المعلمات على بحث مشاكل الطالبا

 وتشجيعهن على ذلك.
 ف وتعزيز القيم واألخالق تضمين المناهج الدراسية كل ما يساعد على نبذ العن

 اإلسالمية.
   مراعاة عدم تزامن خروج الطالبات من المراحل العمرية المختلفة في المدرسة

 الواحدة في نفس الوقت، كلما أمكن.
 ية وتزويدها بالمرافق والتجهيزات الالزمة لتحويلها من تطوير البيئة المدرس

لتكون البيئة التربوية بيئة  النموذج التقليدي إلى النموذج اإلبداعي المتقدم،
 خالقة تستطيع الطالبات فيها ممارسة هواياتهن واستثمار طاقاتهن.

   ،من تدريب المعلمة على كيفية التعامل مع أحداث العنف الصادرة من الطالبات
خالل عمل دورات عن بعد أو من خالل الغرف الصوتية؛ نظرًا ألنها تسمح 
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إذ تتيح الفرصة لاللتحاق بها خارج أوقات  بانضمام أكبر عدد من المتدربات،
 الدوام، فضاًل عن إمكانية دخول المعلمات الالتي يتمتعن بإجازات.

  التصرف في  إعداد برامج وقائية وندوات ومحاضرات لتعريف الطالبات بحسن
المواقف التي تتعرض لها في المدرسة، مع التوجيه على كيفية التعامل بحسب 

 المواقف.
 ذاعة المدرسية في الوقاية من ظاهرة العنف لدى الطالب والطالبات، تفعيل اإل

 وتقديمها بشكل يتناسب مع المرحلة الدراسية.
  طالباتهن ووضع تفعيل البحوث اإلجرائية من قبل المعلمات لبحث ظاهرة عنف

 الحلول من وجهة نظرهن.
 مقترحات الدراسة:

راسات وبحوث أخرى مكملة لها في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تقترح د
 من أهمها:

  العالقة بين العنف في االعالم والعنف في المدارس في المملكة العربية
 السعودية.

 بالمدارس. تفعيل دور اإلعالم التربوي في عالج مشكلة العنف 
  دور األنشطة الطالبية في عالج مشكلة العنف بالمدارس المتوسطة بالمملكة

 العربية السعودية. 
  دور اإلدارة المدرسية في معالجة العنف في المدارس المتوسطة بالمملكة العربية

 السعودية. 
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 المراجع:
 أواًل المراجع العربية.

ن العــرب. بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي (. لســا4222ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم )
 للنشر.

ـــاس )  ـــو شـــامة، عب ـــة. (. جـــرائم العنـــف وأســـاليب مواجهتهـــ4070أب ـــدول العربي ـــي ال ا ف
 الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

(. الدليل الخاص بالمشكالت السلوكيَّة داخل 4072اإلدارة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات )
 .المدرسة

(. قــراءات فــي العنــف واإلرهــاب. مجلــة القــراءة والمعرفــة، 7444البحيــري، ثــامر عبــد   )
 .424-422، ص ص 443صر، ع شمس، مجامعة عين 

عالقتـه بـاألمن النفسـي لـدى طالبــات العنـف و (. 7444بسـيوني، سـوزان والصـبان، عبيـر )
، ص ص 22, ع 7مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، مصر، مج  الجامعة.
474- 432. 

(. العوامل المؤدية إلى العنف المدرسي عند طالبـات المرحلـة 4072البقمي، غزيل معدي )
الثانويــة. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، الدراســات االجتماعيــة، جامعــة الملــك 

 سعود، الرياض.
(. ظـاهرة العنـف المدرسـي بـين طالبـات المرحلـة المتوســطة 4044البقمـي، فوزيـة فيصـل )
ــة ال ــك بمدين ــة المل ــة اآلداب، جامع ــر منشــورة، كلي ــاض. رســالة ماجســتير غي ري

 سعود، الرياض.
(. بعــ  المشــكالت الســلوكية لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة 4047الــبالدي، منــى ســعد )
نورة ومعالجتها فـي ضـوء التربيـة اإلسـالمية. رسـالة ماجسـتير غيـر بالمدينة الم

 كة المكرمة.منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، م
(. العنــف العــائلي. الريــاض: أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم 4444التيــر، مصــطفى عمــر )
 األمنية.
جتمــع العراقــي (. العنــف االجتمــاعي دراســة لــبع  مظــاهره فــي الم7442جميــل، أســماء )

 مدينة بغداد أنموذجًا. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة للنشر.

http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94685
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94685
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(. مواجهة العنف المدرسي. مجلة كلية التربيـة، 7444لي، جان )جولدستين، ارنولد وكونو 
 .724-724، ص ص 02، ع 7جامعة المنصورة، مصر، مج 

ف المدرسـي بالواليــات (. مواجهـة العنــ7447حنـا، تــودري وصـالح، عــادل ومـوافي، ياســر )
المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة وكيفيــة االســتفادة منهــا بمــدارس الثــانوي 

فــي مصــر. بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر العلمــي الســنوي العربــي الرابــع لكليــة العــام 
 التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر.

مكتبـــة االنجلـــو  (. العنـــف المدرســـي. القـــاهرة: الناشـــر7444الخـــولي، محمـــود ســـعيد )
 المصرية.

(. العنـــف 7444الرفيعـــي، حســـين والســـميري، عمـــر والعـــواجي، ســـعيد والقايـــدي، محمـــد )
مدرســـي بالمرحلـــة الثانويـــة فـــي المدينـــة المنـــورة مـــن وجهـــة نظـــر المرشـــدين ال

الطالبيــين. مجلـــة دراســـات عربيــة فـــي التربيـــة وعلــم الـــنفس، رابطـــة التربـــويين 
 .722-424، ص ص 07العرب، ع 
أسباب العنف المدرسي ووسائل الحد منه من وجهـة نظـر  (.7440السعايدة، جهاد علي )

أولياء أمور طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن دراسة ميدانيـة فـي قضـاء 
ــا. ــة، مج عيــرا ويرق ــة، الجامعــة األردني ــوم اإلنســانية واالجتماعي ــة دراســات العل ل
 .32 - 20, ص ص 4, ع 04األردن , مج 

(، القـاهرة: 7(. ثقافة العنف لـدى طلبـة المـدارس الثانويـة. )ط7447محمد توفيق )سالم، 
 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

تمــاعي. القــاهرة: دار الفكــر (. علــم الــنفس االج4222الســيد، فــؤاد وعبــد الــرحمن، ســعد ) 
 العربي للطبع والنشر.

مرحلـة االبتدائيـة مـن وجهـة (. أسباب العنف لدى تالميـذ ال7447الشمري، صاحب أسعد )
، 44نظر المعلمين والمعلمات. مجلة دراسـات تربويـة، وزارة التربيـة، العـراق، ع 

 .732-742ص ص 
الثانوية دراسة ميدانيـة لمـدارس  (. العنف في المدارس4070الشهري، علي عبد الرحمن )

رســـالة ماجســـتير غيـــر  .شـــرق الريـــاض مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين والطـــالب
 كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية، الرياض.منشورة، 

http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1745977
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1745977
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1745977
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1745977
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(. خبـرات العنـف األسـري والمدرسـي لـدى عينـة مـن طالبـات 7444الصبان، عبيـر محمـد )
التعليم العام بالعاصمة المقدسة. مجلـة  المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس

 . 23-4، ص ص 74بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر، ع 
(. العوامـــل االجتماعيـــة المؤديــة للعنـــف لــدى طـــالب المرحلـــة 4073الطيــار، فهـــد علــي )

رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،  .الثانوية دراسة ميدانية لمدارس شرق الريـاض
 عليا، جامعة نايف العربية، الرياض.كلية الدراسات ال
المعلمات لدى (. العنف المدرسي كما يدركه المعلمون و 7442عبد المختار، محمد خضر )

عينــة مقارنــة بــين مصــر وســلطنة عمــان. مجلــة علــم الــنفس، الهيئــة المصــرية 
 .444 -444، ص ص 23العامة للكتاب، مصر، ع 

المدرسي وعالقته بالنمو األخالقي لدى عينه العنف (. 4040العصماني، عبد   إبراهيم )
ـــيم محافظـــة الليـــث ـــة الثانويـــة بتعل ـــر . رســـالة ماجســـتمـــن طـــالب المرحل ير غي
 منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

(. العنـف وعالقتـه بتوكيـد الـذات واألمـن النفسـي لـدى تلميـذات 7442عطار، إقبال أحمـد )
لســـعوديات وغيـــر الســـعوديات. مجلـــة بحـــوث التربيـــة المرحلـــة المتوســـطة مـــن ا

 .27 -02، ص ص 44النوعية. جامعة المنصورة، مصر، ع 
ــي،  ــة فــي األردن مــن 7444يســري )العل ــي المــدارس الثانوي ــف المدرســي ف (. أســباب العن

وجهـــة نظـــر مـــديري المـــدارس الثانويـــة. مجلـــة كليـــة التربيـــة، جامعـــة األزهـــر، 
 .344-242، ص ص 400القاهرة، مصر، ع 

(. ظاهرة العنف المدرسي لدى طالب مدرسة الحكمة األردنية. 7444عياصرة، وليد رفيق )
 .077-420، ص ص 7، ع 70تربية، أسيوط، مصر، مج مجلة كلية ال
(. العالقة بين العنـف األسـري والعنـف المدرسـي لـدى عينـة 4044الغامدي، مسفر محمد )

سالة ماجستير غيـر منشـورة، كليـة من طالب المرحلة المتوسطة بمدينة جدة. ر 
 التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

 العين. بيروت: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. (.4070الفراهيدي، الخليل أحمد )
(. االضطرابات السلوكية. عمـان: دار 7444القاسم، جمال وعبيد، ماجدة والزعبي، عمار )

   صفاء للنشر والتوزيع.
 (. المعجم الوجيز. مصر: مكتبة الشروق الدولية للنشر.7447غة العربية )مجمع الل
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ـــة ) ـــة للدراســـات االجتماعي ـــين المواجهـــة والتســـتر. 4044مركـــز رؤي (. العنـــف األســـري ب
 الرياض: مركز رؤية للدراسات االجتماعية.

(. أشــكال العنــف الطالبــي ومــدى انتشــارها لــدى 7444المزروعــي، كريمــة والكعبــي، علــي )
بــة الصـــفين الرابـــع والخــامس االبتـــدائي فـــي منطقــة العـــين التعليميـــة بدولـــة طل

، 72ليـة التربيـة، جامعـة أسـيوط، مصـر، مـج اإلمارات العربية المتحدة. مجلة ك
 .424-434، ص ص 7ع 

(. العنــف لــدى الشــباب الجــامعي. الريــاض: جامعــة 4074منيــب، تهــاني وســليمان، عــزة )
 نايف العربية للعلوم األمنية.

ــذة قضــايا وحــوارات ــع المســلم) مشــرف ناف ــة . (4072فــي موق المراهقــة: خصــائص المرحل
 هـ 4044/ 4/ 44في ومشكالتها. تاريخ االسترحاع 

http://www.almoslim.net/node/82286 
(. العوامـــل النفســـية واالجتماعيـــة المســـؤولة عـــن العنـــف 7444النيـــرب، عبـــد  محمـــد )

ما يدركها المعلمـون والتالميـذ فـي قطـاع غـزة. المدرسي في المرحلة اإلعدادية ك
 ، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية، الجامعة اإلسالمية

لنيســـابوري، مســـلم بـــن حجـــاج )د.ت(. المســـند الصـــحيح المختصـــر. بيـــروت: دار إحيـــاء ا
 التراث العربي للنشر.

 عّمـان:ة من العنف واإلسـاءة. (. الدليل الوقائي لحماية الطلب7442وزارة التربية والتعليم )
 إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة.
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