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 Abstract: 

The study aimed to reveal the effects of the use of violence in the 

Arab society on the ethics and behavior of students in schools 

from the point of view of their teachers. Descriptive approach was 

used in this study. The study sample consisted of randomly 

chosen (190) from both genders. To achieve the objectives of the 

study, the study tool was developed after verifying its validity and 
reliability, and it consisted of (20) items. The results showed that 

the degree of effects of the use of violence in the Arab society on 

the morals and behavior of students in schools from the point of 

view of the sample members came to a medium degree. There was 

no significant indications to gender and experience variables 
affecting the results. In light of the results, the study 

recommends: educating the local community about the causes of 

violence and how to positively deal with their children, and giving 

students the opportunity to practice their multiple hobbies by 

activating extracurricular educational, sports, cultural and social 

activities.  
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 العنف ابجملتمع العريب وأتثريه على املدارس )االخالقيات والسلوكيات(
 

 2شريين عبيد اهليب 
 

 :امللخص
هدفت الد ِّراسة الكشف عن اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف ابجملتمع العريب على اخالقيات 

ت الطلبة يف املدارس من وجهة نظر معلميهم، واستخدم املنهج الوصفي. وقد تكونت عينة وسلوكيا
( معلمًا ومعلمة مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير 190الدراسة من )

ة اآلاثر ( فقرة. وأظهرت النتائج أن درج20أداة الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباهتا وتكونت من )
املرتتبة على استخدام العنف ابجملتمع العريب على اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس من وجهة نظر 
أفراد العينة جاءت بدرجة متوسطة، كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

دام العنف ابجملتمع العريب على متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة اآلاثر املرتتبة على استخ
اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس تعزى ملتغريات اجلنس واخلربة. ويف ضوء النتائج توصي الدراسة: 
بتوعية اجملتمع احمللي أبسباب العنف وكيفية التعامل االجيايب مع أبنائهم، وإاتحة الفرصة للطلبة ملمارسة 

 .األنشطة الرتبوية الالمنهجية الرايضية والثقافية واالجتماعية هواايهتم املتعددة من خالل تفعيل
 .العنف، اجملتمع العريب، املدارس العربية الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

يعد العنف ظاهرة قدمية قدم اجملتمع البشري وهو ميثل مشكلة ذات آاثر نفسية واجتماعية سلبية على األفراد واجملتمعات  
ركبة هلا جوانبها االقتصادية واالجتماعية والنفسية وتعرفها كل اجملتمعات البشرية بدرجات متفاوتة والعنف سلوك فالعنف ظاهرة م

مكتسب من البيئة االجتماعية اليت حيىي فيها الفرد وهو سلوك نسيب خيتلف من جمتمع آلخر بل خيتلف داخل اجملتمع الواحد من 
اييسه وأحكامه وقيمة وعاداته وتقاليده اليت على أساسها حتدد سلوك األفراد وعلى مكان آلخر من طبقة ألخرى فلكل جمتمع مق

 ذلك فان ما جيعل سلوك الفرد عنيفا هو نظرة اجملتمع الذي ينتمي إلية الفرد.
تعد ظاهرة العنف بشكل عام من أكثر املشكالت اليت تسرتعي اهتمام اجلهات احلكومية املختلفة واألسرة واجملتمع، 

د جهاز الرتبية والتعليم العريب يف إسرائيل ارتفاًعا ملحوظًا يف السلوكي ات العنيفة من قبل الطلبة يف مجيع مراحل التعليم، وهذا ويشه
 (.2020السلوك العنيف غر منفصل عن السلوكيات الصحية السلبية األخرى واآلخذة يف االزدايد أيًضا )أبو عصبة، 

رسة العربي ة مل حيدث صدفة، إمنا هو انعكاس للعنف اجملتمعي بشكل عام؛ أي إن  هناك إن  تفاقم السلوك العنيف يف املد
أتثرًا مباشرًا للبيئة اجملتمعية احلاضنة على البيئة املدرسية، وال شك يف أن العنف هو أحد املشكالت األكثر أمهية اليت هتدد الصحة 

يفرتض أن يكون معدًا لتقليل التأثريات السلبية للعنف يف اجملاالت اجلسمية والعقلية، وإنه على الرغم من أن املدرسة مكان 
 (.Turkum، 2011االجتماعية، فإهنا قد تصبح مصدراً ملختلف أنواع العنف )

( إىل أن املدرسة مصب جلميع الضغوطات واالنفعاالت اخلارجية، فيتفرع الطالب وما حيملونه 2008ويشري اخلالدي )
الطالب، ومما ال شك فيه يقابلون بنفس االسلوب العدواين، وهذا إىل انتشار ظاهرة العنف املدرسي من ضغوط على املدرسني و 
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وتزايد انتشارها، ومما ال شك فيه أبن املدرسة تعد احللقة الواصلة بني االسرة واجملتمع، فلهذا تقع على عاتقها الكثري من 
 ليكونوا خدمة وطنهم.املسؤوليات يف إعداد جيل يتحمل مسؤولياته املستقبلية 

وأصبح العنف من الظواهر االجتماعية اخلطرية اليت ابتت واضحة على مرأى اجلميع ومسمعهم مثل أي ظاهرة اجتماعية 
منتشرة، تعترب من السلوكيات اخلطرية اليت حتدث آاثراً اجتماعية سيئة، وال ميكن قبوهلا يف أي جمتمع بشري وخاصة اجملتمعات اليت 

 (.2020ة إنسانية راسخة اتسمت ابهلدوء واالستقرار والقيم الروحية واإلسالمية )عبداجلواد، متتاز حبضار 
وتعترب ظاهرة العنف يف اجملتمع العريب اليوم من أهم القضااي احلياتية اليت تستوجب املواجهة، مبا يف ذلك العنف يف 

فهي هتدد صحة وسامة الطلبة من مجيع الفئات واملراحل املؤسسات الرتبوية، وتعد ظاهرة العنف املدرسي من أهم املشكالت، 
التعليمية، وتؤثر بشكل مباشر على قيام اجلهاز الرتبوي ابملهام اليت من أجلها أقيم حيث تتمثل هذه املهام أواًل ببلورة شخصية 

 متماسكة وكاملة لطلبها وبرفع حتصيلهم العلمي.
 

 إشكالية الدراسة: 
منسوب العنف يف اجملتمع العريب معروفًا ومقلًقا؛ إذ أصبحت قضي ة العنف واجلرمية من القضااي  أصبح االرتفاع امللحوظ يف

الرئيسة اليت يعاين منها اجملتمع العريب يف مجيع مناحي احلياة، فالعنف اجملتمعي له بدون شك  أثر وأتثر على ارتفاع الظاهرة على 
 (. 2020ة، حيث ال ميكن فصل هذه املؤس سات عن اجملتمع )أبو عصبة، مستوى األسرة وكذلك على مستوى املؤسسات الرتبوي

ويعد سلوك العنف من السلوكيات غري السوية، والسيما عندما ميارس يف املؤسسات الرتبوية، اليت من أهم أهدافها صقل 
سارهم الفكري ويطبع القسوة يف شخصية املتعلم ليكون مواطنًا صاحلاً، فالعنف ظاهرة سلبية عند الطلبة، خيدع عقوهلم ويضلل م

سلوكهم، وقد ميتد إىل أخطر من ذلك مبا يتسم من احلقد والكراهية على الزمالء واملدرسة وحىت األسرة واجملتمع. ويف هذا االطار 
قة الطلبة % من طلبة املرحلة اإلعدادي ة يف املدارس العربي ة إىل وجود جمموعات عنيفة من الطلبة الذين يقومون مبضاي 35أشار 

% من الطلبة عن خشيتهم أحياانً من الذهاب إىل املدرسة؛ وذلك بسبب وجود 9اآلخرين وابلتعر ض هلم، وإيذائهم، كما وأعَرب 
(. وتتضح اإلشكالية الرئيسية للبحث وهي: مـا مستوى العنف 2018طلبة آخرين يستخدمون العنف ضدهم )أشقر وأبو عصبة، 

ى املدارس)االخالقيات والسلوكيات(؟ وتندرج ضمن هذه اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية ابجملتمع العريب وأتثريه عل
 تتمثل يف:

 . ما اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف ابجملتمع العريب على اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس من وجهة نظر أفراد العينة؟1
( يف تصورات أفراد العينة عن اآلاثر املرتتبة على α =0.05ئية عند مستوى داللة ). هل هناك فروق ذات داللة إحصا2

 استخدام العنف ابجملتمع العريب على اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس تعزى إىل متغريات )اجلنس، سنوات اخلربة(؟
 

 أهداف الدراسة:
 إتساقاً مع املشكلة البحثية استهدفت الدراسة ما يلى:

عرف على اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف ابجملتمع العريب على اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس من وجهة نظر الت .1
 أفراد العينة.

 الكشف عما إذا كان هناك أثر للمتغريات املستقلة اجلنس وسنوات اخلربة على هذه اآلاثر. .2
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 أمهية الدراسة:
شكل إحدى أهم موضوعات البحث يف املشكالت االجتماعية وعلم االجتماع الرتبوي ت كوهنا من الدراسة هذه أمهية تنبع

واخلدمة االجتماعية يف اجملال املدرسي حتديدا والرتبية عموما، ويتوقع عمليا أن تفيد هذه الدراسة اإلدارات املدرسية واجلهات 
وأتثريه على   تمع ابآلاثر السلبية للعنف ابجملتمع العريباملختصة يف وضع برامج وخطط للحد من هذه الظاهرة السلبية، وتوعية اجمل
ابجملتمع العريب، وتكتسب هذه الدراسة أمهية خاصة  املدارس. كما تكمن مبا توفره من خلفية نظرية ودراسات سابقة حول العنف

إنه من املتوقع أن متثل هذه الدراسة إضافة نتيجة لقلة املراجع والدراسات املنشورة اليت تناولت هذا املوضوع يف البيئة العربية، لذا ف
 جديدة للمكتبة العربية على وجهه اخلصوص يف هذا اجملال.

 
 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

: أحد أمناط السلوك العدواين الذي ينتج من وجود عالقات غري متكافئة يف إطار نظام تقسيم العمل بني األفراد، ومـا العنف
ن حتديـد لألدوار ومكـانة كــل فــرد لـما ميــليه النــــظام االجتماعي واالقتصادي السائــد فـــي اجملتمع )البصري يرتتب على ذلك م

أبنه: كل فعل عدواين جسدي أو لفظي يصدر من الطلبة، نتيجة ملواقف العنف اجملتمعي اليت  إجرائيا  (. ويعرف 29, 2009
 اجملتمع العريب.تعرضوا هلا أو مت مشاهدهتا داخل حميط 

 
 حدود الدراسة وحمدداهتا:

 احلدود املوضوعية: اقتصرت هذه الد ِّراسة على العنف ابجملتمع العريب وأتثريه على املدارس. -
 اقتصرت الدراسة على املدارس العربية داخل اخلط األخضر.احلدود املكانية:  -
 .2021/2022ام الدراسي : طبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول للعاحلدود الزمنية -
 اقتصرت الدراسة على معلمي املدارس العربية داخل اخلط األخضر.احلدود البشرية:  -
يتحدد تعميم نتائج هذه الد ِّراسة يف ضوء اخلصائص السيكو مرتية ألداة الد ِّراسة، وكذلك مبدى استجابة عينة الد ِّراسة  -

 لإلجابة عن أداة الد ِّراسة.
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 ظري والدراسات السابقة:األدب الن
 احملور األول: األدب النظري:

 العنف ابجملتمع العريب
ن ظاهرة العنف موضع اهتمام الكثري من املشتغلني ابلعلوم االنسانية، وتتكاتف حوهلا اجلهود للحد أو التخفيف من إ

لقصور يف عمليات التنشئة االجتماعية، ويف  حدهتا ومعاجلتها ابلطرق العلمية الصحية، فقد عاىن منها الكثري من اجملتمعات نظراً 
النظام االسري وما تعرض له من تغريات سلبية نتيجة للمدنية احلديثة فهي نتاج لعوامل كثرية ومتداخلة ومتشابكة يصعب الفصل 

 بينهما.
اهلدم أكثر من البناء  ويعدُّ العنف قضية كربى عرفته اجملتمعات البشرية منذ فجر التاريخ، وهو أحد القوى اليت تعمل على

يف تكوين الشخصية اإلنسانية ومنوها، فهو انفعال تثريه مواقف عديدة، ويؤدي ابإلنسان إىل ارتكاب أفعال مؤذية يف حق ذاته 
ذاته أحياانً، ويف حق اآلخرين أحياانً كثريةـ وأثناء هذا السلوك يكف العقل عن قدرته على اإلقناع أو االقتناع، فيلجأ الفرد لتأكيد 

وإثباهتا عن طريق االستجابة السلوكية اليت تتصف بطبيعة انفعالية شديدة، تنطوي على اخنفاض مستوى البصرية والتفكري لديه 
 (.2009)الصرايرة 
 

 مفهوم العنف:
إن تعريف العنف ليس أمرًا سهاًل، فقد يكون سلوك العنف واضحًا ال لبس فيه وغامضًا أحياان أخرى، وكذلك 

ت اليت توصف أبهنا عدوانية عديدة ومتنوعة، وقد يعرب الفرد عن العنف أبشكال خمتلفة جسدية أو لفظية أو رمزية، وقد االستجااب
يفسر السكوت أحياان ابلعدوانية أو العنف، لذلك فان أشكال العنف ال تعين الشيء ذاته، وأهنا تعود إىل أسباب خمتلفة)اخلطيب، 

ريف الباحثني ملفهوم العنف فيعرف معجم العلوم االجتماعية، العنف أبنه " استخدام (. وتعددت وجهات النظر يف تع2012
( 73، 2011الضغط أو القوة استخداماً غري مشروع أو غري مطابق للقانون من شأنه التأثري على إرادة فرد ما"، ويعرفه الشربيين )

ى رغبة يف التفوق على اآلخرين, ويظهر إما يف اإليذاء أبنه " أي هجوم أو فعل مضاد موجَّه حنو شخص, أو شيء ما ينطوي عل
( أبنه " أبنه غياب منظومة العقل واحلوار وتفهم اآلخر واستخدام 6، 2011أو االستخفاف أو السخرية "، ويعرفه الرواشدة )

أبنه " جمموعة ( 58، 2014القوة يف فرض الرأي على اآلخرين من منطلق فرض اإلرادة واجلربوت"، كما يعرفه السعايدة )
السلوكيات غري املقبولة اجتماعيًا اليت تؤثر يف النظام العام للمدرسة، وتؤدي إىل نتائج سلبية خبصوص التحصيل الدراسي، 
والعالقات مع اآلخرين وأضرار مادية أو معنوية، وميارس بشكل لفظي ورمزي وجسدي". ومما سبق ميكن تعريف العنف على أنه " 

 عدواين جسدي أو لفظي نتيجة ملروره مبواقف العنف اجملتمعي اليت تعرض هلا ".ممارسة الفرد فعل 
 

 عنف املدرسي انعكاس للعنف اجملتمعيال
ينطلق أصحاب هذا االجتاه من أن املدرسة مؤسسة تربوية واجتماعية يف نفس الوقت، وأن العنف املمارس يف املدرسة ينتج 

واالقتصادية املتأزمة، ليتسرب بذلك العنـف إلـى املدرسـة ويصبح ظاهرة تغزو الفضاءات عن طبيعة األوضاع الرتبوية واالجتماعية 
الرتبوية، وأنه ال ميكن عزل ظاهرة العنف املدرسي عن سياقها االجتماعي العام، وحسب املقاربة النسقية فإن املؤسسة التعليمية 

اجتماعية أخرى سواء اجتماعية، واقتصادية أو بيئية. وانطالقا من  متثل نسقا مفتوحا على احمليط اخلارجي مبا حيتويه مـن أنسـاق
ج هذه املقاربة، فإن ظاهرة العنف املدرسـي تعتبـر امتدادا للعنف الذي نعيشه يف حياتنا، وميكن حتديد العوامل البيئية املؤثرة يف إنتا 

 ظاهرة العنف املدرسي يف ما أييت:
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ية للعنف املدرسي ترتبط بطبيعة وخصائص اجملتمع الذي تنتمي لـه املدرسـة، كطبيعـة اجملتمع طبيعة اجملتمع: إن العوامل اخلارج -1
من ابرز مظاهر استخدام العنف الرتبوي يف اجملتمع السلطوي استخدام العنف يف األسرة من قبل األخ  األبوي والسلطوي، و

سرية وتربية األطفال سواء من خـالل العقوبـات اجلسـدية  الكبري أو األب، ابعتباره األسلوب املناسب واملفضل للتنشئة األ
كالضرب، أو املعنوية كالتجريح والسخرية والتحقري، كما ميثل العنف اجملتمعي إحدى العوامل الرئيسية ملمارسة العنف داخل 

الرتبويني من اجملتمع اخلارجي، املدرسة حبيث تصبح هذه األخيـرة مصبا للسلوكيات العنيفة اليت ينقلها سواء الطلبة أو الفاعلني 
فيـأتون إلـى املدرسـة معنفني أو عنيفني حمملني مبشاعر اإلحباط واالنتقام اليت يعربون عنها بسلوكيات عنيفة اجتاه املدرسة بكل 

 (.2015مكوانهتا )حسان و بلعادي، 
وين شخصية الفرد من النواحي العقلية والوجدانية التنشئة األسرية: أن األسرة هي املؤسسة االجتماعية األوىل املسؤولة عن تك -2

واألخالقية واجلسمانية واالجتماعية والنفسية، وقد اهتم الكثري من الباحثني ابألسرة، ملا هلا من دور مؤثر وفعال يف االحنراف 
طريقها تغرس يف نفس  والسلوك العنيف، وذلك ملا حتتله األسرة من أمهية حيوية يف عملية التنشئة االجتماعية للفرد، فعن

(. 1996الصغري خالل سنوات طفولته املبكرة أمناط ومناذج أفعاله واستجاابته جتاه التفكري واإلحساس والقيم واملعايري)صاحل، 
ومن العوامل األسرية اليت تزيد من خطر العنف عند األبناء يف املستقبل هو ضعف االرتباط األبوي ، وانعدام التفاعل مع 

 املراحل املبك رة من حياهتم، وعدم مشاركتهم أوقات الفرا  )أي قضاء وقت نوعي  مع األبناء(، خصوصًا يف ظل األبناء يف
مجيع األجيال  التطور التكنولوجي، واستخدام األجهزة االلكرتونية بكثرة وبشكل متواصل من قبل األبناء منذ جيل مبكر، ويف

(McDaniel and Radesky, 2018; Abu-Asbah, 2018 كما وتشري دراسات عديدة حول العالقة .)
بن األهل واألبناء، إىل أن  تعامل األهل مع األبناء سواء كان ابلتهاون والتساهل املفرط أو ابلقسوة والصرامة قد ينبئ إىل 

 (.Hentges & Wang ,2018السلوك العنيف لدى هؤالء األبناء مستقباًل )
الحنراف ومنه العنف خالل أتثريها يف شخصية الطالب من جانب، ومن حيث أتثريها يف املدرسة: يتضح ارتباط املدرسة اب -3

البيئة احمليطة من جانب آخر، وقد تفشل املدرسة يف أداء وظائفها كمؤسسة اجتماعية تربوية لعوامل متعددة منها ما يتعلق 
سية وموضوعاهتا، أو ما يتعلق ابلنظام املدرسي بصفة ابلطفل، وما يتعلق بزمالئه، وما يتعلق مبعلمه، وما يتعلق ابملواد الدرا

(. فاملدرسة قد تكون سببًا من أسباب التمرد والعصيان، نتيجة القيود اليت تفرض على الطلبة واليت 2002عامة)العمري، 
يف مرحلة تتمثل يف سلطة وأوامر املدرسني ومديري املدارس، ومن شان ذلك شعورهم ابخلضوع واالستسالم والنقص، وخاصة 

 (.2014املراهقة واليت يتأكد فيها إثبات الذات ويكون ذلك عن طريق العصيان والسلوك العدواين )السعايدة، 
الرفاق يف املدرسة وخارجها: للطالب مع زمالئه يف املدرسة منط معني من العالقات االجتماعية، إال أن هذا النمط من  -4

يف هذه املدرسة وسريها وعلى الطالب شخصيا، إما اجيابياً أو سلبياً، فالطالب يرتبط  العالقات له أتثري واضح على منط احلياة
بغريه إما بدافع االنسياق واالرتباط جبماعة معينة، أو بدافع االرتباط هبذه اجلماعة ملا توفر له من احتياجات وجو يراه مناسباً 

لعنف والعدوان يف املدرسة بصفة عامة يصل ببعض الطالب إىل غري اجلو الذي يعيش فيه مع اآلخرين يف املدرسة، لذا فان ا
(. جتدر اإلشارة إىل أن  وجود أو عدم وجود أصدقاء من 2014االستفزاز والسرقة إلشباع حاجاهتم املادية )السعايدة، 

قاء قدرة أكرب املمكن أن يكون عامًا حامسًا يف التكي ف االجتماعي  حيث يظهر الشباب الذين لديهم عدد كرب من األصد
على التكي ف وقدرة اجتماعي ة أكر من الشباب الذين ميلكون عدًدا قلياًل من األصدقاء، ابإلضافة إىل ذلك، فإن  املراهقون 

 Litwackالذين ميلكون أعداًدا كبربه من األصدقاء يظهِّرون مستوايت أعلى من احرتام الذات, والرضا عن احلياة )
Aikins & Cillessen, 2012). 
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البصرية يظهر يف عدة صور )عنف الصورة، -وسائل األعالم: أن أتثري العنف اليومي الذي تبثه وسائل اإلعالم السمعية -5
حروب ،أفالم العنف، ألعاب الفيديو العنيفة(، خاصة يف ظل انتشار التكنولوجيات احلديثة، حيث أصبحت وسائل اإلعالم 

وخاصة األطفال املتمدرسني، فسوء استغالل هذه الوسائل يؤثر على تزايد ظاهرة  من أهم الوسائل أتثريا على خمتلف الفئات
العنف املدرسي، خاصة يف ظل غياب الرقابة األسرية والفجوة الرقمية أو التكنولوجية بني اآلابء واألبناء، مما يضعف من مراقبة 

تعمال والتحكم يف هذه التكنولوجيات )حسان األسرة لألبناء وأتثري ذلك على سلوكياهتم، فأغلب اآلابء جيهلون االس
(. ومن أكثر هذه الوسائل أتثريا يف حياتنا اليومية، التلفزيون الذي أصبح له  أتثري واسع يف جمال عرض 2015وبلعادي، 

ردها أن القيم واملعايري االجتماعية وغالبية أمناط السلوك والعادات االجتماعية، فقد استطاعت هذه الوسيلة اإلعالمية مبف
تشكل لدى غالبية اجملتمعات احلضرية والصناعية ثقافة تلفزيونية خاصة وتنشئ جيال تلفزيونيًا كظاهرة جديدة أو كمشكلة 
حضارية جديدة ذات آاثر سلبية معينة، ويكاد جيتمع الرأي العام على أننا نواجه اليوم محلة إعالمية شرسة، تتضمن ما تعرضه 

التلفزيونية بوجه خاص من مواد حتتوي على مشاعر من الرعب والعنف واجلرمية السارية والعدوان بعض الوسائل اجلماهريية و 
 (.2002بشكل هائل ويف زايدة مستمرة )العمري، 

 
 النظرايت املفسرة للعنف:

 هناك العديد من النظرايت اليت تفسر العنف ومن هذه النظرايت ما يلي:
ية الرمزية واحدة من احملاور األساسية اليت تعتمد عليها النظرية االجتماعية يف حتليل تعد التفاعل نظرية التفاعلية الرمزية: .1

( منطلقًة منها لفهم الوحدات الكربى, مبعىن أهنا تبدأ microاألنساق االجتماعية وهي تبدأ مبستوى الوحدات الصغرى )
ي الرمزي على األنساق واألبنية كعمليات مستمرة يف ابألفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق االجتماعي, ويركز املنظور التفاعل

النشوء والتطور وفقًا للمعاين اليت تتكون لدى األفراد يف تفاعالهتم اليومية مع بعضهم البعض, حيث يعتقد أصحاب هذه 
لنظم )الغامدي، (. النظرية أن احلياة االجتماعية اليت نعيشها ما هي إال حصيلة التفاعالت اليت تقوم بني البشر واملؤسسات وا

ويف ضوء هذه النظرية نستطيع القول أن العنف األسري على سبيل املثال عبارة عن سلوك يتم تلقيه ومن مث تعلمه من قبل 
من مشاهد العنف اليت تقع -األبناء مث استعادته يف مواقف أخرى مىت ما هتيأت العوامل الستخدامه, إذ أن األبناء يتعلمون 

أمناطًا من السلوك االحنرايف اليت يستخدموهنا يف تفاعلهم مع اآلخرين سواء داخل األسرة أو  -اعليهم أو يشاهدوهن
 (.2011خارجها)عباس، 

: ترى هذه النظرية أن سلوك العنف والعدوان يكتسب من خالل التعلم ابخلربة املباشرة ومن خالل النظرية االجتماعية .2
األقران أو النماذج اليت تعرضها وسائل اإلعالم مثل التلفزيون، وإن الفرد ميكن أن  مالحظة النماذج العدوانية العائلية ومناذج

يتصرف بعنف حني يتعرض إىل إاثرة مؤملة من خالل توقعاته اإلاثبة على مثل هذا السلوك أي إن هذه اإلاثرة قد تؤدي وقد 
مييل إىل تقليده يف املرات القادمة، أما إذا كوفئ  ال تؤدي إىل استجابة عنيفة فإذا عوقب الطفل على السلوك املقلد فإنه ال

عليه فسوف يزداد عدد مرات تقليده لذلك السلوك، وهذه النظرية تعطي أمهية كبرية خلربات الطفل السابقة ولعوامل الدافعية 
 (.2010املرتكزة على النتائج العدوانية املكتسبة )الصاحب،

العنف والعدوان على أنه سلوك متعلم، فإذا ضرب الولد شقيقه وحصل على ما يريد : تنظر هذه النظرية إىل النظرية السلوكية .3
منه فإنه سيكرر سلوكه هذا كي حيقق هدفًا جديداً، ويبدو أن عادة العنف تتكون لدى الفرد منذ وقت مبكر من حياته من 

يف عامل الكلمة الوحيدة فيه للعنف والقوة خالل العالقات الشخصية املتبادلة، فرتبية الطفل اخلاطئة جتعله يعتقد أنه يعيش 
 (.2012، الشمريواالهتمام مبشاعر اآلخرين نوع من الضعف لذا يتخذ العنف وسيلة وحيدة حلل مشكالته )
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: رفضت هذه النظرية القول أبن العنف والعدوان يتولد أساسًا من االستعداد الفطري أو الغريزة وتفرتض هذه نظرية اإلحباط .4
سلوك العنف والعدوان ينبثق أساساً من التعرض لإلحباط الناتج عن إعاقة السلوك املوجه ومنعه مما يؤدي إىل إاثرة النظرية أن 

الدافع للعنف والعدوان والذي يؤدي تباعًا إىل األفعال العنيفة والعدوانية الظاهرة، ومن ذلك أن عنف الطفل وعدوانه يتوجه 
يق رغباته، إىل األم حينما ترفض اصطحابه معها عند اخلروج من املنزل، إىل األخوة حني إىل املصادر اليت حتول بينه وبني حتق

يتفوق أحدهم عليه بشكل يشعر معه أنه حيط من قدره أو حيرمونه من مشاركتهم يف اللعب )اهلمشري وعبد اجلواد، 
2010.) 

 
 أشكال العنف: 

 (:2018ازها اباليت)اخلواجا، ميكن إجيميكن أن يظهر العنف بني األفراد يف عدة أشكال 
العنف اللفظي: هو استجابة صوتية ملفوظة حتمل مثريًا يضر مبشاعر كائن حي آخر، ويعرب عنه يف صورة الرفض والتهديد  .1

جبانب األلفاظ  والنقد املوجه حنو الذات أو حنو اآلخرين هبدف استفززهم أو اهانتهم واالستهزاء هبم، وقد تستخدم
 رات أو أي جزء من أجزاء اجلسم املختلفة.اإلمياءات واإلشا

العنف اجلسدي أو املادي: هو استخدام القوة اجلسدية، ويتمثل ابهلجوم ضد كائن حي بواسطة استعمال أعضاء من  .2
اجلسم كاألسنان، واأليدي أو الرأس أو استخدام آلة حادة، أو استخدام السالح، ويكون عواقب هذا السلوك إيقاع األمل 

 ذا الكائن، وقد يصل عنف هذا السلوك لدرجة قتل اآلخرين أو إيذاء الذات.والضرر هب
العنف الرمزي: وهو الذي ميارس فيه سلوك يرمي إىل حتقري اآلخرين أو استفزازهم كاالمتناع عن رد السالم أو جتاهل الفرد  .3

 واإلزعاج من خالل االستهزاء والسخرية ابحلركات أو ابلنظرات أو بغريمها.
 
 ظاهرة العنف مواجهة

إن  ارتفاع منسوب العنف يف اجملتمع العريب  عام ة، ويف املؤس سات الرتبوي ة والتعليمي ة على وجه اخلصوص، حيتاج إىل مشاريع 
وبرامج وقائي ة وعالجي ة، وتطرح  هذه التوج هات بشكل عام  طرقًا تساهم يف احلد  من الظاهرة على مستوى اجملتمع العام  واجملتمع 

 (:2020درسي بشكل خاص، وهي )أبو عصبة، امل
التعامل ابلعدل بن الطلبة، وترمجة فعلي ة لتعريف التعليم يتطلب العمل وفق هذا النهج على املستوى املدرسي  هنج الوقاية الظرفّية: 

جتماعي  وتعويض االعلى أن ه منح الفرصة لكل  طالب ابستغالل أقصى حد  من القدرات الذهني ة، وتوفر أقصى حد  من العدل 
.  الطلبة املستضعفني بيئيًّا وأسرايًّ

جيب العمل على تقوية عوامل احلصانة يف مجيع مناحي احلياة للفرد،  هنج تعزيز املناعة اجملتمعّية )على مستوى الفرد واجلماعة(:
انة للطلبة ابالعتماد على الشعور ومن عوامل احلصانة: املشاركة اجملتمعية والتطو ع، وأما على مستوى املدرسة، فيجب منح احلص

لالنتماء ابالنتماء وااللتزام ابلنظام املدرسي  من خالل املشاركة الفعلي ة للطلبة يف حتديد األنظمة والقوانني املدرسي ة، كما تعين الرتبية 
 من خالل املبادرات املختلفة واملشاركة اجملتمعي ة لتعزيز قيمة التطو ع والعطاء لديهم.

طبيعي ة )تقاليد وأعرافا( يف القدرة على احملافظة على النظام االجتماعي،  : متلك اجملتمعات آلياتية يستند على اجملتمعهنج وقا
َمن  واحلد  من ظواهر العنف واجلرمية وتعاطي املخد رات والوقاية منها؛ لذلك فإن  لألهايل دورًا مركزايًّ يف مشاريع وبرامج الوقاية، فهم

ومبشاركتهم ميكن طرح احللول، لذا فإن  مشاركة جلان األهايل، وخصوصا اللجان األهلي ة، أمر ضروري  جدًّا، وذلك  حيد د احلاجة،
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 لصلتهم املباشرة مع مجيع األهايل، ومع السلطة احمللي ة، واليت أيًضا عليها أن تكون شريًكا فاعاًل، ليس فقط يف تقدمي الدعم املادي  
ا  أيًضا يف طرح وتفعيل مشاريع وبرامج بيداغوغي ة. للنشاطات املختلفة، إمن 
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 الدراسات السابقةاحملور الثاين: 
( دراسة هدفت إىل قياس العالقة االرتباطية بني تعرض األبناء للعنف األسري داخل أسرهم 2020أجرى عبداجلواد )

لقياس العنف األسري واألخر لقياس العنف املدرسي، على عينة قوامها  وممارستهم للعنف املدرسي، واستخدمت مقياسني أحدمها
طالب وطالبة من طالب املرحلة اإلعدادية، توصلت النتائج إىل وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني املتغريين وإمكانية  185

 التنبؤ ابلعنف املدرسي من خالل العنف األسري املوجه لألبناء داخل أسرهم.
( دراسة هدفت إىل التعرف على أهم أشكال ذوي العنف واإلساءة اليت يتعرض هلا األطفال 2019هناد وفصيح )وأجرى 

( طفل يف مركز األمل لرعاية األطفال املعنفني يف مدينة بغداد. وقد 45املعنفني من وجهة نظر املعلمة. تكونت عينة البحث من )
يتعرضون للعنف األسري، وعدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف أشكال العنف  توصلت الدراسة إىل ارتفاع نسبة األطفال الذين

اجملتمعي الذي يتعرض له األطفال املعنفني من وجهة نظر األم، عدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف أشكال العنف اجملتمعي 
 الذي يتعرض له األطفال املعنفني من وجهة نظر املعلمة. 

دراسة هدفت إىل الكشف عن دور الرتبية الفني ة يف خفض الضغوط النفسية والعنف  (2018م )وأجرى املومين والعتو 
( طالًبا وطالبة من 350املدرسي لدى طلبة املرحلة األساسي ة، ولتحقيق هدف الدِّ راسة مت اختيار عينة عشوائية مكونة من )

إذ أعدت استبانة. وقد أظهرت النتائج دورًا متوسطًا للرتبية الفنية يف املدارس التابعة ملدينة إربد، وقد متَّ استخدام املنهج الوصفي، 
خفض الضغوط النفسية والعنف املدرسي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس يف دور الرتبية الفنيَّة يف ختفيف 

 اجلنس والص ف. الضغوط النفسية، وذلك لصاحل الذكور، يف حني مل تظهر فروق تعزى ملتغريات الص ف و 
( دراسة هدفت إىل تقييم أثر العنف األسري على السلوك االحنرايف لطالب املرحلة املتوسطة يف 2016وأجرى الغامدي )

( طالب مت اختيارهم بشكل عمدي بسيط 229املدارس احلكومية العامة مبحافظة الطائف, واتبع املنهج الوصفي، ومشلت العينة )
ملتوسطة مبحافظة الطائف، ولغرض مجع البياانت مت استخدام االستمارة. وأظهرت النتائج عدم وجود من أربع مدارس للمرحلة ا

عالقة بني أنواع العنف األسري والسلوك االحنرايف للطالب، وال توجد آاثر للعنف األسري على السلوك االحنرايف لدى طالب 
يما بينهم, كما بيَّنت النتائج أنه ال وجود ألمناط العنف األسري الذي املرحلة املتوسطة، مع مشاهدهتم أحيااًن ملشاجرة أخواهنم ف

 يتعرض له طالب املرحلة املتوسطة, مع مشاهدهتم أحياانً ألنواع من املشاجرات مع زمالئهم.
االبتدائية مع ( دراسة هدفت إىل معرفة اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف يف املدارس احلكومية 2015وأجرى األفندي )

( معلم اختريوا ابلطريقة 146الطالب من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمافظة بيت حلم، وتكونت عينة الدراسة من )
( فقرة. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر اجملاالت أتثراً ابستخدام العنف هو اجملال 32العشوائية الطبقية، واستخدم استبانة من )

اجملال التحصيلي، فاجملال االجتماعي واجملال النفسي واالنفعايل، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا يف  السلوكي، مث
املتوسطات تعزى إىل متغري اجلنس لصاحل اإلانث، وكذلك أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف املتوسطات تعزى إىل متغري 

دالة إحصائيًا يف املتوسطات تعزى إىل متغري املؤهل العلمي لصاحل املؤهل األعلى من عدد سنوات اخلربة، وأظهرت وجود فروق 
 بكالوريوس، وأظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف املتوسطات تعزى إىل متغري جنس املدرسة.
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 تعقيب على الدراسات السابقة
املدارس، جاءت الدراسة احلالية رغم اختالف  وأتثريه على من خالل استعراض بعض الدراسات ذات العالقة ابلعنف

املتغريات أجريت عليها هذه الدارسات منسجمة مع أهداف الدراسات السابقة، وكما اتفقت الدراسة يف العديد من اجلوانب مع 
ت، وتضيف الدراسات السابقة كاملنهج حيث مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي، واألداة حيث استخدم االستبانة جلمع البياان

الدراسة بعض املعلومات اجلديدة واملفيدة يف موضوع العنف اجملتمعي يف املدارس، وتقرتح عدد من التوصيات. وتتميز الدارسة عن 
نظرياهتا من الدارسات السابقة، إذ أهنا من الدراسات القليلة يف داخل اخلط األخضر اليت حبثت العنف ابجملتمع العريب وأتثريه على 

 . املدارس
 

 الطريقة واإلجراءات
يتضمن هذا اجلزء وصفا ملنهج الدراسة واجملتمع والعينة واألداة املستخدمة ومدى صدقها وثباهتا ومتغريات الدراسة 

 وإجراءاهتا، وفيما يلي عرضا لذلك.
 

 منهج الدراسة:
قيــق أهــداف الد ِّراســة احلاليــة مت اســتخدام املــنهج الوصــفي الــذي يصــف الظــاهرة كمــا هــي يف الواقــع، نظــراً ملناســبته يف حت

 واإلجابة عن أسئلتها.
 جمتمع الدراسة وعينتها:

تكـــون جمتمـــع الد ِّراســـة مـــن مجيـــع املعلمـــني واملعلمـــات يف املـــدارس العربيـــة احلكوميـــة داخـــل اخلـــط االخضـــر والبـــال  عـــددهم 
( معلماً ومعلمة، منهم 190ونت من ). أما عينة الدراسة فقد تك2021/2022( معلماً ومعلمة خالل العام الد ِّراسي 3000)
( يبـني 1%( مـن جمتمـع الدراسـة. واجلـدول )6( معلمة حيث مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية الطبقية بنسـبة )100( معلم و)90)

 توزع أفراد عينة الد ِّراسة حسب متغريات: اجلنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة يف التدريس.
 متغرياهتا  راد عينة الدِّراسة حسبتوزع أف(: 1اجلدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير

 الجنس
 %47 90 ذكور

 %53 100 إناث

 %100 190 المجموع

 عدد سنوات الخبرة
 %49 93 سنوات            5أقل من 

 %51 97 سنوات فأكثر 5

 %100 190 المجموع

 %100 190 المجموع

 
 أداة الدراسة:

(، 2015راجعــة األدب الرتبــوي والد ِّراســات الســابقة وأدواهتــا املتعلقــة مبوضــوع الد ِّراســة مثــل ودراســة األفنــدي )يف ضــوء م
(، ونتيجــة لــذلك أصــبحت االســتبانة بصــورهتا األوليــة حيــث تضــمنت 2020(، ودراســة عبــد اجلــواد )2016ودراســة الغامــدي )

 ( فقرة.22انة والقسم الثاين احتوى على )جمموعة من املتغريات الدميوغرافية كقسم أول من االستب
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  صدق أداة الدِّراسة
للتحقق من صدق أداة الدراسة؛ مت  عرضها بصيغتها األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص يف علم 

اسة من حيث: الصياغة ( حمكماً؛ إذ طُلب منهم إبداء الرأي يف أداة الدر 11والبال  عددهم ) النفس الرتبوي واالدارة الرتبوية،
اللغوية لكل فقرة من فقرات االستبانة، ومدى وضوحها من عدمه، ومدى انتماء الفقرات جملاالت تلك االستبانة، وصالحيتها يف 
حتقيق أهداف الدراسة، وقد أخذ الباحث بتوجيهات وآراء احملكمني حيث مت إجراء بعض التعديالت اللغوية، وحذف فقراتن 

 ( فقرة موزعة على جمالني.20ة بعد التحكيم بصورهتا النهائية مكونة من )لتصبح االستبان
 

 ثبات أداة الدِّراسة
( معلمـاً ومعلمـة، مث  35للتحقق من ثبات أداة الدراسة؛ مت  تطبيقها على عينة استطالعية مـن جمتمـع الدراسـة مكونـة مـن )

(، ولكل جمال 0.87باخ ألفا، إذ بلغت قيمته لألداة ككل  )ُحسب معامل االتساق الداخلي لألداة ككل ابستخدام معادلة كرون
 ( معامالت الثبات لتلك اجملاالت ولألداة ككل.1من جماالت أداة الدراسة، وينب اجلدول )

 (2اجلدول ) 
 معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( جملاالت أداة الدِّراسة

 معامل الثبات  عدد الفقرات المجال

 0.83 10 اليالنفسي واالنفع

 0.88 10 السلوكي

 0.87 20 لألداة ككل

 
 :طريقة تصحيح أداة الدِّراسة

( قليلة 1( يف التصحيح  على النحو اآليت: درجة )Likertأعطيت فقرات االستبانة حبسب تدريج ليكرت اخلماسي )
، مث اعتمد املتوسطات احلسابية ( عالية جداً 5( عالية، ودرجة )4( متوسطة، ودرجة )3(، ودرجة )2جداً، ودرجة قليلة )

إلجاابت أفراد العينة لتكون مؤشراً على درجة التقدير ابالعتماد على املعيار التايل يف احلكم إىل تقدير املتوسطات احلسابية، وذلك 
النحو  بتقسيم درجات التقدير إىل ثالثة مستوايت )منخفضة، متوسطة، مرتفعة( حسب متوسطات إجاابت العينة لكل فقرة على

 التايل:

 
( 5-3.68( بدرجة متوسطة، )3.67-2.34( بدرجة منخفضًة، )2.33-1فتصبح بعد ذلك التقديرات كاآليت: )

 بدرجة مرتفعة.
 :إجراءات الدِّراسة

 لتحقيق أهداف الد ِّراسة؛ مت اتباع اإلجراءات اآلتية:
اسة وحتديد مشكلة الد ِّراسة مث إعداد أداة الد ِّراسة بصورهتا االطالع على األدب الرتبوي والد ِّراسات السابقة ذات الصلة ابلد ِّر   -1

األولية مث التحقق من صدق أداة الد ِّراسة وثباهتا بعد عرضها على احملكمني وتطبيقها على عينة استطالعية وإجراء التعديالت 
 الالزمة لتصبح أداة الد ِّراسة بصورهتا النهائية.
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 عينة الد ِّراسة مث بعد مدة زمنية جرى اسرتجاع االستباانت. مت توزيع أداة الد ِّراسة على أفراد  -2
( ملعاجلتها إحصائياً، وإجراء spssترميز اإلجاابت لكل استبانة، وإدخال البياانت إىل ذاكرة احلاسوب ابستخدام برانمج )  -3

 التحليالت اإلحصائية الالزمة لإلجابة عن أسئلة الد ِّراسة وتفسريها.
 

 :املعاجلة اإلحصائية
(، إذ مت SPSSلإلجابة عن أسئلة الد ِّراسة مت اعتماد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت ابستخدام برانمج )

استخدام املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب لإلجابة عن السؤال األول، ولإلجابة عن السؤال الثاين مت استخدام 
 رافات املعيارية، وحتليل التباين املتعدد.املتوسطات احلسابية، واالحن

 
 عرض النتائج ومناقشتها:  

ما اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف ابجملتمع العريب على اخالقيات وسلوكيات  النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها:
حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن هذا السؤال، متَّ  الطلبة يف املدارس من وجهة نظر أفراد العينة؟

( يبني 3حسب املعيار املستخدم يف الدراسة، واجلدول ) لكل جمال، وتصنيف درجة االثر إىل منخفضة، أو متوسطة أو مرتفعة
 ذلك. 

 (3اجلدول )
 راسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على جماالت اداة الد

الرت
 بة

 درجة االثر االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم المجال

 مرتفعة 0.86 3.68 السلوكي 2 1

 متوسطة 0.79 3.59 النفسي واالنفعالي 1 2

 متوسطة 0.81 3.60 الدرجة الكلية

اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس  ( أن درجة اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف ابجملتمع العريب على3يبني اجلدول )
(، وجاء اجملال 0.81( وابحنراف معياري )3.60من وجهة نظر أفراد العينة جاءت بدرجة متوسطة، إذ بل  املتوسط احلسايب )

الثانية  (، وبدرجة مرتفعة، تاله يف املرتبة0.86(، واحنراف معياري مقداره )3.68مبتوسط حسايب بل  ) السلوكي ابملرتبة األوىل
وقد يعزى ذلك (،  وبدرجة متوسطة. 0.79(، واحنراف معياري مقداره )3.59اجملال النفسي واالنفعايل مبتوسط حسايب بل  )

إىل أن مرحلة املراهقة حتتاج من اإلدارة واملعلمني إىل احرتام رغبات الطلبة واستيعاب احتياجاهتم، وان التشديد الزائد والرقابة 
إىل سلوكيات سلبية من الطلبة فزايدة الشدة يساعد يف توليد العنف، يليه ضعف القيادة اإلدارية يف املدرسة الشديدة قد تؤدي 

تزيد من العنف، ورمبا يعود ذلك إىل ضعف شخصية بعض مديري املدارس أو اجلهاز اإلداري يف املدرسة حبيث يكون غري قادر 
علمني يف نفس الوقت مما يساعد على تسيب الطلبة وممارسة العنف، يليها غياب على تطبيق لوائح وأنظمة املدرسة على الطلبة وامل

العقوابت املدرسية، ويشري ذلك إىل عدم قيام املدرسة ابستخدام الوسيلة األساسية املشروعة لضبط الطلبة واملخالفات، ومواجهة 
ن إىل اخلدمات من اجل التسلية واللعب يف أوقات عنف الطلبة بعنف اإلدارة واملعلمني كوسيلة للضبط، كنا أن الطلبة حيتاجو 

الفرا  والفرصة وتفري  طاقتهم الزائدة، وغياب هذه اخلدمات جيعلهم يفرغون طاقاهتم ابلعنف على بعضهم وعلى معلميهم، كما أن 
سة يشكل عامل أساسي من غياب التوجيه واإلرشاد وعدم توجيه الطلبة إىل استغالل طاقتهم مبا يعود ابلفائدة هلم وألسرهم وللمدر 

( دراسة أشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر 2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األفندي ) عوامل انتشار العنف يف املدارس.
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( اليت أظهرت النتائج عدم وجود 2016اجملاالت أتثرًا ابستخدام العنف هو اجملال السلوكي، بينما ختتلف مع دراسة الغامدي )
ف األسري على السلوك االحنرايف لدى طالب املرحلة املتوسطة، مع مشاهدهتم أحيااًن ملشاجرة أخواهنم فيما بينهم, كما آاثر للعن

بيَّنت النتائج أنه ال وجود ألمناط العنف األسري الذي يتعرض له طالب املرحلة املتوسطة, مع مشاهدهتم أحيااًن ألنواع من 
املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل  املشاجرات مع زمالئهم. وقد مت حساب

 جمال من جماالت اداة الدراسة على حده، حيث كانت على النحو اآليت:
  اجملال األول: اجملال النفسي واالنفعايل:

 (4اجلدول )
 فسي واالنفعايل مرتبة تنازليا  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال الن

رقم  الرتبة
 الفقرة 

المتوسط  المهارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االثر

 مرتفعة 0.93 3.76 يولد لدى الطالب شعوراً بكراهية اآلخرين له 3 1

 مرتفعة 0.84 3.69 يسبب شعوراً باالكتئاب لدى الطالب 6 2

 مرتفعة 0.92 3.68 نفسهيؤدي إلى انخفاض ثقة الطالب ب 8 3

 متوسطة 1.03 3.64 يولد لدى الطالب الشعور بالخوف وعدم األمان 2 4

 متوسطة 0.91 3.58 يولد لدى الطالب الشعور بالرغبة في االنتقام 4 5

 متوسطة 0.98 3.57 يشكل للطالب مخاوف غير مسوغة 9 6

 طةمتوس 0.89 3.54 يدفع الطالب للقيام بردود فعل سريعة 10 7

 متوسطة 0.79 3.49 يشعر الطالب بعدم الهدوء واالستقرار النفسي 1 8

يؤدي إلى إحساس الطالب بالضعف وعدم تحمل  7 9
 المسؤولية

 متوسطة 0.98 3.47

 متوسطة 0.91 3.46 يولد شخصية مقموعة عند الطالب 5 10
 متوسطة 0.79 3.59 الدرجة الكلية

عينة الدراسة لدرجة أثر اجملال النفسي واالنفعايل كانت متوسطة مبتوسط حسايب بل  ( أن تقديرات أفراد 4يبني اجلدول )
%(، واملتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات 71.8وبنسبة مئوية ) (0.79(، واحنراف معياري قدره )3.59)

يولد لدى الطالب شعوراً  ( ونصها "3ة )(، حيث جاءت الفقر 3.76 -3.46اجملال النفسي واالنفعايل تراوحت ما بني )
وقد يعزى ( وبدرجة مرتفعة. 0.93( واحنراف معياري قدره )3.76بكراهية اآلخرين له " يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بل  )

يليها  إن ورمبا يعود ذلك إىل سخرية بعض الطلبة منه مما يدفعه للدفاع عن نفسه بطريقة غري أخالقية مثل العنف،ذلك إىل 
اخلالفات األسرية تؤدي إىل العنف، كذلك فأن سلوك األبناء هو انعكاس لسلوكات األسرة، فاستخدام العنف داخل األسرة 
والتفكك األسري تزيد من عنف الطلبة، كما أن بعض الطلبة يسقط خالفاته مع األسرة على زمالئه ومعلميه وميارس العنف 

ا " يولد شخصية مقموعة عند الطالب " ابملرتبة األخرية مبتوسط حسايب قدره ( ونصه2ضدهم. يف حني جاءت الفقرة )
املعلمني يدركون أمهية العناية بسلوك الطلبة  وقد يعزى ذلك إىل أن( وبدرجة متوسطة. 0.91( واحنراف معياري قدره )3.46)

على التفكري ال تنمو إال يف مناخ يتسم ابحملبة  الصحيح، وتوفري مناخ مناسب من الدميقراطية للطلبة انطالقاً من أن قدرة الطلبة
واأللفة واحلرية، والطلبة الذين تتوفر هلم أجواء دميقراطية غري قائمة على القمع والعنف حيققون جناحاً وتفوقاً يف دراستهم، وال شك 

واسعة بني الطالب واملعلم، يف أن العنف يعمل على تعطيل طاقات اإلبداع واالبتكار يف شخصية الطالب ويعمل على خلق هوة 
 والعنف قد يتسبب يف كراهية الطفل للمدرسة وللعملية التعليمية.
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   اجملال الثاين: اجملال السلوكي:
 (5اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لفقرات اجملال السلوكي مرتبة تنازليا  
رقم  الرتبة

 الفقرة 
 المهارات

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 االثر

 مرتفعة 0.91 3.84 يدفع الطالب إلى استخدام عنف كالمي مبالغ فيه 14 1

 مرتفعة 0.92 3.75 يتسبب بحدوث عصبية وتوتر عند الطالب 16 2

 مرتفعة 0.99 3.72 يؤدي إلى استخدام الطالب للحيل مثل التمارض 15 3

 مرتفعة 0.88 3.71 طالبيتسبب بحدوث مشكالت انضباطية عند ال 20 4
 مرتفعة 0.95 3.70 يدفع الطالب إلى التأخر عن المدرسة 12 5

 مرتفعة 1.06 3.69 سب عدم القدرة على التركيز عند الطالب 19 6

 مرتفعة 0.97 3.68 يؤدي إلى استخدام الطالب للكذب 18 7

 متوسطة 0.95 3.64 يولد لدى الطالب عدم المباالة 13 8

 متوسطة 1.21 3.56 لى تشتت انتباه الطالبيؤدي إ 17 9

 متوسطة 0.87 3.53 يجعل الطالب يحطم األثاث والممتلكات في المدرسة 11 10
 مرتفعة 0.86 3.68 الدرجة الكلية

(، 3.68( أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة أثر اجملال السلوكي كانـت مرتفعـة مبتوسـط حسـايب بلـ  )6يبني اجلدول )
(، واملتوســـطات احلســـابية لتقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة لفقـــرات اجملـــال الســـلوكي تراوحـــت مـــا بـــني 0.86ف معيـــاري قـــدره )واحنـــرا

يـدفع الطالــب إىل اســتخدام عنــف كالمـي مبــال  فيــه " يف املرتبــة األوىل  ( ونصــها "14(، حيـث جــاءت الفقــرة )3.84 -3.53)
دور األسباب االجتماعية يف وقد يعزى ذلك إىل  (، وبدرجة مرتفعة.0.91) ( واحنراف معياري قدره3.84مبتوسط حسايب بل  )

حدوث العنف داخل املدارس، وضعف قدرة املدرسة واألسرة على التعاون والتنسـيق يف رعايـة الطلبـة اجتماعيـا وغيـاب دور املرشـد 
( ونصـها " جيعـل الطالـب 11جـاءت الفقـرة )يف حـني الرتبوي اجتماعيا ممـا يؤشـر إىل اسـتمرار دفـع الطالـب إىل اسـتخدام العنـف. 

(، وبدرجــة 0.87( واحنــراف معيـاري قــدره )3.53حيطـم األاثث واملمتلكــات يف املدرسـة " ابملرتبــة األخـرية مبتوســط حســايب قـدره )
لحصـول بعض الطلبة ميارسون العنف كتعويض عن النقص يف تلبية متطلباهتم األساسـية وحماولـة ل وقد يعزى ذلك إىل أنمتوسطة. 

على بعضها ابلقوة من زمالئهم، يليها إتباع رفاق السوء يزيد من العنف، ويشري ذلك إىل تقليد أو أتييد الطلبة لزمالئهم من رفقاء 
 السوء يف ممارسة العنف نتيجة عوامل خمتلفة منها اخلوف وحماولة تعويض نقص واحلصول على إشباع الرغبات.

( يف تصورات α = 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ومناقشتها:النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين 
أفراد العينة عن اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف ابجملتمع العريب على اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس تعزى إىل 

ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل التباين لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج امتغريات )اجلنس، سنوات اخلربة(؟ 
 ( تبني ذلك.7، 6املتعدد الستجاابت أفراد عينة الد ِّراسة حسب متغريات اجلنس، وسنوات اخلربة، واجلداول ذوات األرقام )
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 (6اجلدول )
  اجلنس واخلربة عنف تبعا  ملتغرياتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة اآلاثر املرتتبة على استخدام ال 

احلســابية لدرجــة اآلاثر املرتتبــة علــى اســتخدام العنــف ابجملتمــع العــريب  ( وجــود فــروق ظاهريــة بــني املتوســطات7يبــني اجلــدول )
على اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس من وجهة نظر أفراد العينة تبعاً ملتغريات اجلنس وسنوات اخلربة، ولتحديد فيما كانـت 

 Oneســتخدام حتليــل التبــاين املتعــدد )(، مت اα  =0.05الفــروق بــني املتوســطات ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )
Way MANOVA( على اجملاالت ولألداة ككل، كما هو مبني يف اجلدول )15.) 

 (8اجلدول )
 تبعا  ملتغريات اجلنس وسنوات اخلربة إلجياد داللة درجة اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف املتعدد  حتليل التباين

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 تالمربعا

 درجات الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 ف
الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس
قيمة هوتلنج 

=0.837 

 0.017ح=

النفسي 
 واالنفعالي

0.106 1 0106 0.190 0.664 

 0.779 0.079 0.055 1 0.055 السلوكي
 0.972 0.001 0.001 1 0.001 الدرجة الكلية

 سنوات الخبرة
قيمة هوتلنج 

=0.452 

 0.045ح=

ي النفس
 واالنفعالي

1.952 1 1.952 3.499 0.065 

 0.156 2.045 1.416 1 1.416 السلوكي
 0.097 2.815 1.627 1 1.627 الدرجة الكلية

 
 الخطأ

النفسي 
 واالنفعالي

47.973  1
 87 

0.558   

   0.692 187 59.530 السلوكي
   0.578 871 49.713 الدرجة الكلية

 الدرجة الكلية

النفسي 
 عاليواالنف

51.569 189    

    189 63.406 السلوكي
    189 52.589 الدرجة الكلية

 (α = 0.05* ذات داللة إحصائية ) 
( لدرجـــة اآلاثر املرتتبـــة علـــى α  =0.05( عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة )8يبـــني اجلـــدول )

ات الطلبــة يف املــدارس مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة تعــزى ملتغــري اجلــنس يف اســتخدام العنــف ابجملتمــع العــريب علــى اخالقيــات وســلوكي
الدرجـــة الكليـــة، ويف مجيـــع اجملـــاالت. وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل أن املعلمـــون واملعلمـــات خيضـــعون لـــذات التأهيـــل والتـــدريب يف معاجلـــة 

يسـعون لتطبيـق ذات التعليمـات الصـادرة عـن  سلوكيات الطلبة، وميارسون ممارسات متشـاهبة يف التوجيـه واالرشـاد للطلبـة، كمـا أهنـم
وزارة الرتبية فيمـا يتعلـق ابلضـبط املدرسـي، كمـا أن مجيـع معلمـي املـدارس ذكـوراً وإاناثً يعملـون يف مـدارس ذات منـاخ إداري واحـد، 

 الكلي السلوكي النفسي واالنفعالي  الفئات المتغير

 الجنس

 ذكر
 3.67 3.67 3.66 المتوسط الحسابي    

 0.77 0.83 0.76 االنحراف المعياري

 أنثى

 3.56 3.68 3.53 المتوسط الحسابي    

 0.76 0.85 0.75 االنحراف المعياري

 0.82 0.92 0.81 معيارياالنحراف ال

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقل من 
 3.47 3.53 3.41 المتوسط الحسابي    

 0.75 0.78 0.76 االنحراف المعياري

 سنوات فأكثر 5
 3.78 3.81 3.75 المتوسط الحسابي    

 0.76 0.88 0.72 االنحراف المعياري
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لقــوانني واالنظمــة وظــروف عمــل متشــاهبة، كمــا أن متابعــة مــديري املــدارس واملعلمــني يف املــدارس لســلوك الطلبــة، ومــدى التــزامهم اب
والتعليمات الصادرة عن الوزارة يتم على مجيع املدارس سواء الذكور منها واإلانث، كما أن السياسات واللوائح اليت تصدرها الـوزارة 

( الـيت أظهـرت 2015واختلفت هذه النتيجة مـع نتيجـة دراســة األفنـدي ) يتم تعميمها على مدارس الذكور واإلانث دون استثناء.
 ها وجود فروق دالة إحصائياً يف املتوسطات تعزى إىل متغري اجلنس لصاحل اإلانث.نتائج

( لدرجة اآلاثر املرتتبة على استخدام العنف α  =0.05كما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ة تعزى ملتغري اخلربة يف الدرجة الكلية، ويف ابجملتمع العريب على اخالقيات وسلوكيات الطلبة يف املدارس من وجهة نظر أفراد العين

مجيع اجملاالت. وقد يعزى ذلك إىل أن املعلمني من أصحاب اخلربات املختلفة يتمتعون بنفس اخللفية جتاه العنف بغض النظر عن 
ك جديد يف زايدة عدد سنوات اخلربة، كذلك قد تعزى هذه النتيجة إىل تقارب التصورات بني فئات اخلربة يعود إىل أنه ليس هنا

عدد السنوات للمعلمني بل تقدر بسنوات اخلدمة دون وجود أمناط سلوكيه جديدة يظهرها مع تقدم اخلربة حيث أهنم ميارسون 
نفس املهام واألدوار واملسؤوليات ويتعرضون بشكل متكرر إىل نفس أعباء ومشاكل العمل وحميطني بكل قوانني العملية الرتبوية، 

( اليت 2015تمتعون بدرجات متساوية من االنسجام والتكيف. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة األفندي )هذا ما جعلهم ي
 أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغري اخلربة. 

 
 التوصيات واملقرتحات

 بناًء على نتائج الد ِّراسة مت التوصية مبا يلي:
 كيفية التعامل االجيايب مع أبنائهم. توعية اجملتمع احمللي أبسباب العنف و  .1
 ضرورة تفعيل النهج الدميقراطي يف تعامل اهليئتني اإلدارية والتدريسية واالسرة مع الطلبة. .2
 حث املعلمني على تفعيل التعاون بني األسرة واملدرسة. .3
الالمنهجية الرايضية والثقافية ضرورة إاتحة الفرصة للطلبة ملمارسة هواايهتم املتعددة من خالل تفعيل األنشطة الرتبوية  .4

 واالجتماعية وترسيخ التعاون بني الطلبة لكي يتجهوا إىل احملبة واأللفة ويبتعدوا عن العنف.
 إجراء دراسات مماثلة على عينات خمتلفة، ومراحل تعليمية أخرى، كاملرحلة اجلامعية. .5
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