
Ï Î Ñ!!!

  دراسة میدانیة  - العنف المدرسي 
  مریم آل علي األستاذة

  ة الشارقةمركز بحوث شرطـ  شعبة البحوث االجتماعیة
  دولة االمارات العربیة المتحدة

  
   ص البحثستخلم

تھدف ھذه الدراسة إلى دراسة وتحلیل ظاھرة العنف المدرسي لدى التالمیذ في دولة اإلمارات ، وذلك من خالل 
میدانیة على عینة من تالمیذ المدارس اإلعدادیة وبالتحدید الصف الثالث اإلعدادي ، وقد تم اختیار إجراء دراسة 

ھذه المرحلة لكون التالمیذ في مرحلة المراھقة وتتسم ھذه المرحلة بحدوث التغیرات الجسمیة والفسیولوجیة 
  .بشخصیاتھممحاولتھم االستقالللكل من الذكور واإلناث باإلضافة إلى میلھم للتمرد أكثر على األوضاع و

  :وتستند ھذه الدراسة إلى مجموعة من المحاور التالیة 
  .تم تحدید مفھوم العنف المدرسيمفھوم العنف المدرسي ، وفي ھذا المحور"  المحور األول" 
مدرسة ومن خاللھ تم التعرف على صور العنف المدرسي سواء أكان ھذا العنف من إدارة ال"  المحور الثاني" 

على التالمیذ أم العكس ، أو العنف بین التالمیذ بعضھم مع بعض ، باإلضافة إلى األسالیب المختلفة الستخدام 
  ).إلخ.. كالضرب أو الشتم أو التخریب (العنف المدرسي 

ومن خاللھ تم التعرف على أسباب العنف المدرسي سواء أكانت األسباب المرتبطة بطبیعة "  المحور الثالث" 
  .ألشخاص مرتكبي أعمال العنف أم المرتبطة بالمجتمع المدرسيا

مرتبط بدراسة أسالیب مواجھة العنف المدرسي ، ومن خالل ھذا المحور نستطیع أن نحدد "  المحور الرابع" 
دور المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من ظاھرة العنف المدرسي لخلق بیئة صحیة نفسیًا 

  .یًا لوقایة الشباب واألطفال من العنف المدرسي بصوره المختلفةواجتماعیًا وتربو
وفي محاولة لتعمیق فھم الظاھرة تم تصمیم استمارة وتطبیقھا على عینة من تالمیذ اإلعدادیة وذلك بھدف 

  .التعرف على أبعاد الظاھرة سواء من حیث حجمھا وصورھا وأسبابھا
تمع الدراسة الكلي وذلك باألسلوب العشوائي والتي بلغت من مج%) ٢٥(وتم اختیار عینة الدراسة بنسبة 

مبحوث من الطالب من المرحلة اإلعدادیة في دولة اإلمارات ، وزعت بالتساوي حیث تضم عینة الذكور ) ٢٠٠(
مائة مبحوث وعینة اإلناث مائة مبحوثة ، وقد تم جمع البیانات وتفریغھا وتحلیلھا تحلیًال إحصائیًا دقیقًا 

  .اإلحصائي SPSSبرنامج  باستخدام
وتوصلت الدراسة المیدانیة إلى عدة نتائج وتوصیات ھامة تمثلت في توضیح أھم أنواع وصور العنف المدرسي 
وھي تعرض التالمیذ للضرب من قبل بعض المسئولین وبعض المدرسین ومن الزمالء ، ومن أبرز األسباب 

یة من قبل بعض المدرسین والزمالء ودفاعًا عن النفس المؤدیة لحدوث العنف المدرسي تعرض التالمیذ للسخر
والتفرقة في معاملة المدرسین للتالمیذ واستخدامھم ألفاظًا غیر مناسبة في التعامل معھم ومن وسائل العنف 
المدرسي التي تم استخدامھا احتفاظ بعض الطالب والطالبات بآلة حادة عند الذھاب إلى المدرسة كالسكاكین 

تھدید الزمالء والمدرسین بالضرب وإثارة الفوضى والتعدي على المدرسین والقیام بتشویھ جدران والمشارط، و
المدرسة باإلضافة إلى التوصل إلى نتیجة ھامة متمثلة في تأثیر البرامج التلیفزیونیة التي تنطوي على أحداث 

وأن ) الفسحة(ة االستراحة الطویلة عنف على التالمیذ وأن أكثر األوقات التي یمارس التالمیذ فیھا العنف فتر
  .معظم أفراد العینة یتلقون النصح واإلرشاد من أسرھم بعدم إثارة الفوضى والتعدي على اآلخرین

  :وقد احتوت الدراسة على المفردات األساسیة التالیة 
  .العنف ، المدرسة ، العنف المدرسي

Abstract
The present study proposes an analysis of the phenomenon of school 
violence in the United Arab Emirates, through a field-work study of a 
sample of secondary school students, notably, 3rd level students.  This 
level has been selected on the grounds that this is the stage of physical 
and psychological changes in both male and female students, beside their 
tendency to assert their individual independence.
This study departs from and elaborates the following set of themes:
The 1st theme: The concept of school violence, from the perspective of 
which violence in the school is defined.
The 2nd theme investigates and distinguishes between various types of 
school violence, such as: the violence inflicted by school administration 
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upon students and vice-versa, violence in interpersonal student 
relationships, in addition to the various types of violence use at school 
(physical violence, verbal abuse, vandalism, etc…).
The 3rd theme investigates and establishes the causes of school violence 
with reference to people who use violence and with reference to the 
presence of violence in the school community.
The 4th theme addresses the means whereby school violence can be 
eradicated.  It also elaborates this theme as a vantage point from which 
the role of schools and the institutions of civil society can be determined 
with the aim to eradicate school violence and create a healthy 
educational, psychological, and social environment that protects children 
from the phenomenon of school violence.
In an attempt to understand the phenomenon of school violence, a 
questionnaire has been devised and used to study a sample of secondary 
school children, with the view to have a better grasp of the cause, stypes, 
and extent of this phenomenon.  The sample used in this field work study 
represents 25% of the total number of the school community. This was 
selected at random and amounts to 200 sampled children of secondary 
school level at the UAE, evenly divided into 100 male and 100 female 
sample pupil.  The collected data were then subjected to minute study and 
statistical analysis, using the SPSS Statistics programme.
This field-work study has reached a number of conclusions and proposes 
a set of important recommendations, part of which set out to clarify the 
main types of school violence, such as the physical violence inflicted 
upon school children by some authorities, teachers, and school children.  
Among the causes leading to the use of violence in the school, the 
sarcastic attitudes of some teachers and fellow students, self-defense, the 
verbal abuse of students.  The types of violence experienced at school 
include the presence of sharp weapons (such as knives and blades), 
threatening fellow students and teachers with physical violence, inciting 
turmoil, insulting teachers, and inscribing graffiti on school walls.  The 
present study also traces the influence of TV violence on school children, 
suggesting that acts of violence are committed by school children during 
leisure time, and that sampled school children receive advice from their 
parents following their infliction of violence on others.
This study involves the following main concepts: Violence, Schools, and 
School Violence.

  

  
  :دمةـالمق

منھا معظم األطفال والشباب في كافة المجتمعات وبأشكال  عنف المدرسي ظاھرة عالمیة یعانيتعتبر ظاھرة ال
ف كافة الجھات الحكومیة تكاتأن تاالھتمام و أن تولىتي تستدعي ة المھملذلك فھي تعد من الظواھر ال ،مختلفة

باء والمسئولین التي أصبحت تقلق اآلظاھرة ھذه الوالخاصة وجمیع المؤسسات الموجودة بالدولة لمواجھة 
وعلى الرغم من أھمیة االھتمام  ،األطفال والشباب في المستقبلعلیھا من آثار سلبیة تھدد حیاة  نتیجة لما یترتب

إال أنھ لم یتم التركیز على ما یمارس من عنف في مؤسساتنا التعلیمیة ولم  ،عنف في كافة مجاالتھبموضوع ال
ن العنف بالنسبة لألطفال ولم یتم التركیز على وقد تناول معظم الدارسی ،التحلیلینل الحظ الكافي من الدراسة و

، فھناك حاجة ملحة للمربین الرشد ة انتقالیة من الطفولة إلىمرحلة المراھقة رغم أھمیتھا لكونھا مرحل
التعامل معھم  من تمكینھموما یمرون بھ من انفعاالت لوالمعلمین إلى التعرف على خصائص شخصیة المراھقین 

ن التعاون بین األسرة والمدرسة وجمیع إو ،بإیجابیة ومساعدتھم على تخطي ما یواجھھم من مشكالت
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طفال والشباب من مختلف صور العنف المدرسي والتصدي لتلك المؤسسات الموجودة بالمجتمع في حمایة األ
ون الظاھرة یعكس لنا النمو والتطور الحضاري لمجتمع اإلمارات خاصة فیما یتعلق باألطفال والشباب ألنھم یمثل

لل البنیان عیوب وخلل صلح األساس صلح البنیان وإذا تخ فإذا ،ویتطور ذروة سنام المجتمع وعلیھم یبنى
  .یتحطم كیان المجتمع وستھدم حضارتھسینھار و

وفي األیام الراھنة نواجھ في مدارسنا سلوكیات وأفعال غریبة تتنافى مع أسس التربیة والقیم المتعارف علیھا 
أو استخدام ألفاظ غیر مناسبة واستخدام العنف مع الزمالء  ،یمارسھا الطالب والطالبات كاالعتداء على المدرس

لذھاب إلى المدرسة باإلضافة إلى تخریب الممتلكات وغیرھا من األفعال التي تفسر لنا وحمل آالت حادة عند ا
المدرس في استخدام  في بعض األحیان وقد یخطىء ،وجود العنف بین الطالب والطالبات في الحرم المدرسي

  .رة العنف المدرسيالتعامل مع التالمیذ كل ذلك أدى إلى تطور وتنامي ظاھ دأسالیب مناسبة للتربیة السلیمة عن
وفي محاولة لتسلیط الضوء على ھذه الظاھرة واستخدام كافة الوسائل الممكنة للقضاء علیھا تم إعداد ھذه 

لة اإلعدادیة وبالتحدید الصف رحطالب الم لدىالدراسة المیدانیة والتي ركزت على دراسة العنف المدرسي 
من التغیرات الجسدیة والنفسیة التي تترك بصماتھا في  العدید من لةثالث اإلعدادي لما یرافق ھذه المرحال

  .عیش فیھ والبیئة المحیطة بھوتكیفھ مع مدرستھ والمجتمع الذي یشخصیة الفرد 
صوره وأنواعھ وأسالیب لى مفھوم العنف المدرسي وأسبابھ ووقد تم التركیز في ھذه الدراسة على التعرف ع

أو على الزمالء أو العكس وأدوات استخدام العنف وأخیرًا أكثر  ارتكاب العنف سواء من الطالب على المدرس
ومن  ،األوقات التي یمارس فیھا الطالب العنف المدرسي لوضع أفضل السبل لعالج ھذه الظاھرة والحد منھا

خالل ذلك سوف یتم تحدید دور المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من ظاھرة العنف المدرسي لخلق 
  .فة صحیًا واجتماعیًا وتربویًا لوقایة األطفال والشباب من مختلف صور العنف المدرسيبیئة نظی

:ھمیة الدراسةأ
وعلى الرغم من اھتمام الباحثین بظاھرة  ،تعد ظاھرة العنف المدرسي ظاھرة عالمیة تعاني منھا كافة المجتمعات

ل ذلك الحظ الكافي من الدراسة والتحلیل درسي الذي یحصل في مدارسنا لم ینإال أن العنف المعمومًا العنف 
ولذلك تكمن أھمیة الدراسة  ،وخاصة مرحلة المراھقة بین التالمیذ وھي المرحلة الخطیرة التي تتمیز بقلة النضج

على المستوى النظري في ضرورة تعریف أولیاء األمور ومن یتعاملون مع ھؤالء المراھقین بخصائص 
انفعاالت بحیث یمكنھم من التعامل معھم بوعي ومساعدتھم لتجاوز شخصیة المراھق وما یصاحبھا من 

  .مشكالتھم النفسیة وانفعاالتھم الطارئة
أما على المستوى التطبیقي فتتمثل أھمیة الدراسة في مجتمع اإلمارات لتزاید انتشار ظاھرة العنف في المدارس 

تنوعة تعبر عن وجود العنف في المدارس بین الطالب والطالبات وبصورة أكبر لدى الطالب وبصور عدیدة وم
مما یؤدي إلى تأثیرات سلبیة تستدعي تكاتف جمیع المؤسسات الموجودة في المجتمع إلى جانب المدرسة في 

  .التصدي لھذه الظاھرة
  :أھداف الدراسة

خالل تھدف ھذه الدراسة إلى دراسة وتحلیل ظاھرة العنف المدرسي لدى الشباب في دولة اإلمارات وذلك من 
  :التركیز على المحاور التالیة

 المدرسيتعرف مفھوم العنف على.  
أنواع وصور العنف المدرسي تعرف.  
 األسالیب المختلفة الستخدام العنف المدرسي علىتعرف.  
 أسباب العنف المدرسي علىتعرف.  
 في الحد  بتحدید دور المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني (أسالیب مواجھة العنف المدرسي  علىتعرف

  .) من ظاھرة العنف المدرسي
: تساؤالت الدراسة

:تسعى الدراسة الحالیة إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة
  ؟العنف المدرسيما مفھوم .١
  ؟ما أنواع وصور العنف المدرسي.٢
  ؟مستخدمة في ارتكاب العنف المدرسيما األسالیب ال.٣
  ؟ما أسباب العنف المدرسي.٤
؟مدرسيسالیب مواجھة العنف الما أ.٥

  :منھج وأدوات الدراسة
تساؤالت الدراسة  دوات وذلك في محاولة لإلجابة عنواأل ناھجتستند الدراسة الراھنة إلى مجموعة من الم

  :وتتمثل في اآلتي
سواء من كافة أبعاد ظاھرة العنف المدرسي  علىویتم من خاللھ التعرف بالعینةمنھج المسح االجتماعي .١

  .ائجھاحیث حدودھا وأسبابھا ونت
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المنھج المقارن وسیتم من خاللھ دراسة ظاھرة العنف المدرسي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ومقارنتھا .٢
  .بما ھو سائد في المجتمعات العربیة والغربیة

  .تساؤالت الدراسة نألسئلة یتم من خاللھا اإلجابة عاستمارة المقابلة وتتضمن عددًا من ا.٣
جمعتھا الدراسة ولقد استندت الدراسة إلى  يیل الكمي والكیفي للبیانات التحلبھ في الت یستعاناإلحصاء .٤

  .والنسب المئویة ) اختبار مربع كاي (األسلوب اإلحصائي 
  

  :مجاالت الدراسة
  :المجال المكاني

  .للبنات نومدرستیللبنین  نإعدادیة حكومیة بمدینة الشارقة مدرستی مدارس أربعأجریت الدراسة الراھنة على 
  :لمجال البشريا

  .بالشارقة األربعاإلعدادي بالمدارس  الطلبة المواطنین والوافدین في الصف الثالث الدراسة على جمیع أجریت
  :المجال الزمني
طالع المكتبي الوذلك ل ٢٠٠٤حتى منتصف شھر دیسمبر عام  ١١/٢٠٠٢شھر نوفمبر  امتد من بدایة

  .لبیانات وكتابة التقریر النھائيوالمعالجة المیدانیة لمشكلة الدراسة وتفریغ ا
  

  :المفاھیم األساسیة للدراسة
   :تستند الدراسة الراھنة إلى عدة مفاھیم أساسیة تتمثل في اآلتي

  :العنف في اإلسالم
فینبذ العنف ویدعو إلى  ،نا مفھومان منفصالن ومختلفاإن اإلسالم یتعامل مع مفھوم العنف والعقاب على أنھم

صل من "  :)صلى اهللا علیھ وسلم(حیث یقول رسول اهللا امح ومقابلة السیئة بالحسنة الرفق والعطف والتس
ویقول  ،"لمن ال یھدي لك  وأھد ،عد من ال یعودك ،لى نفسكوقل الحق ولو ع ،قطعك وأحسن إلى من أساء إلیك

وفیما یتعلق بالعنف  ،) ١(" وخالق الناس بخلق حسن  ،اتق اهللا حیثما كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحھا"  :أیضًا
وھذا واضح من قولھ  ،الكالمي فاإلسالم یرفضھ رفضًا قاطعًا ویطالب بعدم االستھزاء واالستھتار باآلخرین

ن نساء عسى أن یكن أن یكونوا خیرًا منھم وال نساء م یا أیھا الذین آمنوا ال یسخر قوم من قوم عسى"  :تعالى
سم الفسوق بعد اإلیمان ومن لم یتب فأولئك ھم بئس اال ،زوا باأللقابوال تلمزوا أنفسكم وال تناب ،نھنخیرًا م

  .)٢("الظالمون 
من أنواع العقاب وأنھ وسیلة تربویة، وأن العقاب ھو نوع  ًاومن وجھة أخرى یعتبر اإلسالم العنف الجسدي نوع

 ،عن ظلم اآلخرینمن أنواع التربیة ویستخدم لكف سلوك غیر مرغوب فیھ أو یكون لتأدیب إنسان أو ردعھ 
  .غیر شدید وغیر مؤلم ًاویمكن استخدام العنف الجسدي على أن یكون غیر مبرح أو ضرب

والمصدر األساسي للتشریعات في اإلسالم ھو القرآن الكریم واألحادیث النبویة ونجد تلك العقوبات تبدأ من الجلد 
  .واإلیذاء الجسمي إلى قطع األیدي واألرجل والرجم حتى الموت

قامعة للفرد وعملیة ضبط الفرد تأتي من خارج ذاتھ وتفرض علیھ  ًاسالیب والعقوبات البدنیة تضع حدودألن اوأ
مما یعزز لدى الطالب الطاعة العمیاء والخوف من العقوبات بدًال من أن نعزز لدیھم الالعنف  ،بشكل عنیف

كي ولیس معاقبة الطالب في كرامتھ أو فالواجب في العقاب ھو إصالح الخلل السلو ،والتسامح كقیمة إنسانیة
  .)٣(شخصیتھ

  
  :مفھوم العنف في الفقھ اإلسالمي

كما یعرفھ  ،بھ اختیاره فینتفي بھ رضاه أو یفسر ،ء بغیرهفعل یفعلھ المر" اإلكراه بأنھ عرف اإلمام السرخسي 
   )٤(ما یفعلھ باإلنسان مما یضره أو یؤلمھ" اإلمام الخطاب بأنھ 

العنف كما ھو ، و)٥(أنماط سلوك قھریة ضد اآلخرین مصحوبة بانفعاالت االنفجار والتوتر ھو :تعریف العنف
 ،جسمیًا أو نفسیًا، قد یكون األذى ف یؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرینھو كل تصر :معرف في النظریات المختلفة

عھا أشكال مختلفة لنفس فالسخریة واالستھزاء من الفرد وفرض اآلراء بالقوة وإسماع الكلمات البذیئة جمی
  .)٦(الظاھرة

  :مفھوم المدرســة
إن مجتمع المدرسة ھو أول مجتمع یخرج إلیھ الطفل بعد الفترة من عمره التي قضاھا مع أسرتھ، وتعد المدرسة 

 ،نتھاء سنوات المدرسة وإما بالفشل في المدرسةفیھا فترة من عمره تنتھي إما باإذ یقضي  ،بیئة عرضیة للطفل
وأفراد آخرین غیر أفراد أسرتھ ویحس أن من  ،ك المجتمع یصادف الطفل سلطة أخرى غیر سلطة األبوفي ذل

فمجتمع المدرسة ال یعد في ذاتھ من  ،واجبھ أن یتقبل ھذه السلطة الجدیدة وأن یتعامل مع ھؤالء األفراد الجدد
ھذیبیة خالل ساعات طویلة من بل على العكس فإنھ یؤدي إلى وظیفة تعلیمیة وتربویة وت ،عوامل االنحراف

  .الیوم یقضیھا الطفل بعیدًا عن أسرتھ
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أما غیاب الدور  ،ن عامًال یقي الطفل من االنحرافوفإذا أحسنت المدرسة وظیفتھا التعلیمیة والتھذیبیة تك
  .)٧(الطبیعي للمدرسة فقد یكون عامًال من عوامل انحراف الصغیر وإجرامھ

  :)٨(تعریف العنف المدرسي
ویؤدي إلى نتائج سلبیة  ،جموع السلوك غیر المقبول اجتماعیًا بحیث یؤثر على النظام العام للمدرسةھو م

والسطو على ممتلكات المدرسة  ،والمشاجرة ،ونحدده في العنف المادي كالضرب ،بخصوص التحصیل الدراسي
 ،والقتل واالنتحار وحمل السالحواالعتداء الجنسي  ،والكتابة على الجدران ،والتخریب داخل المدارس ،أو الغیر

  .والسخریة واالستھزاء والعصیان وإثارة الفوضى بأقسام الدراسة ،والعنف المعنوي كالسباب والشتم
  :اإلطار التصوري للدراسة

 بین تستند البنائیة الوظیفیة إلى مسلمة أساسیة تدور حول فكرة تكامل األجزاء في كل واحد واالعتماد المتبادل
أفكار أساسیة أو محوریة تنطلق من ھذا اإلطار تتمثل في  تلفة للمجتمع وبصفة عامة ھناك ستلمخالعناصر ا

  :اآلتي
یمكن النظر إلى أي شيء سواء كان كائنًا حیًا أو حتى مجتمعًا أو حتى العالم بأسره على أنھ نسق أو .١

  .وھذا النسق یتألف من عدد من األجزاء المترابطة ،نظام
 ،وإال فإن النسق سوف یفنى أو یتغیر تغیرًا جوھریًا ،أساسیة البد من الوفاء بھالكل نسق احتیاجات .٢

  ".األسرة " أو مجموعة لرعایة األطفال " القانون " فالمجتمع یحتاج ألسالیب لتنظیم السلوك 
  .ؤه المختلفة احتیاجاتھاالبد أن یكون النسق دائمًا في حالة توازن ولكي یتحقق ذلك فالبد أن تلبي أجز.٣
 ،كل جزء من أجزاء النسق قد یكون وظیفیًا أي یسھم في تحقیق توازن النسق وقد یكون ضارًا وظیفیًا.٤

  .أي یقلل من توازن النسق
فحاجة المجتمع لرعایة  ،یمكن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغیرات أو بدائل.٥

  . المدرسة األطفال مثًال یمكن أن تقوم بھا األسرة أو دار الحضانة أو
  .وحدة التحلیل یجب أن تكون األنشطة أو النماذج المتكررة.٦

أجزاء  إسھام وبناء على ھذه األفكار األساسیة یمكن القول إن ھدف التفسیر الوظیفي ھو الكشف عن كیفیة
  .ككل الستمراریتھ وكذلك الكشف عن الجوانب السلبیة التي تعیقھ في تحقیق النسق النسق

ادًا لألفكار السالفة للبنائیة الوظیفیة یمكن القول إن الدراسة الراھنة ستنطلق في معالجتھا والواقع أنھ استن
. للعنف المدرسي من االتجاه البنائي الوظیفي باعتباره اتجاھًا یستند إلى النظرة الشمولیة والتكاملیة في التحلیل

ان ھذا العنف یتصل ببیئة المدرسة كإطار فمن خاللھ سیتم الكشف عن كافة أبعاد ظاھرة العنف المدرسي سواء ك
أو ما یتعلق منھا بتنظیمات  ،أو ما یتعلق منھا باإلدارة أو التنظیم الرسمي أو المدرسي ،مادي إیكولوجي

  .اجتماعیة أخرى خارج المدرسة كوسائل اإلعالم أو اإلنترنت أو األسرة
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :جرائم العنف في المدارس
العقل المدبر وجعلھ خلیفتھ في یھ دعائم أي نھضة فقد حباه اهللا الشك أن اإلنسان ھو المحور الذي ترتكز عل

في الواقع ال  وترسم جمیع الدول خططھا للمستقبل على أساس ما لدیھا من ثروة بشریة حقیقیة ھي ،األرض
  .ھا المادیةتقل أھمیة عن ثروت

ا بالطفولة ورعایتھا وإبعادھا عن كل ما یھدد نموھا وتكیفھا مع في اھتمامھ ة بھذه الثروة البشریةوتبرز العنای
ولكي تحقق المدرسة أھدافھا التي  ،ونصیب أوالدنا الذین ھم في سن المدرسة من ھذه العنایة كبیر ،مجتمعھا

اآلونة األخیرة  وفي ،ترنو إلیھا البد من تضافر جھود المدرسة مع اآلباء كذلك مع المؤسسات المعنیة في الدولة
وجدنا أن معدالت العنف لدى أبنائنا التالمیذ قد ازدادت سواء كان ھذا العنف منصبًا على المدرسة ذاتھا متمثًال 

أو منصبًا على المعلم ذاتھ في صورة االعتداء علیھ  ،في تكسیر األدوات المدرسیة واألثاث ومبنى المدرسة نفسھ
بقدر ما تعود للبیئة  ًاھذه الجرائم ال ترجع لكون ھؤالء التالمیذ أشرار ویجب أن نؤكد أن ،بالقول أو بالفعل

ح لھما بأي فرصة االجتماعیة التي نشأ فیھا ھذا التلمیذ فقد یعمل األب واألم شوطًا طویًال من النھار بما ال یسم
ثم ھناك أفالم  ،لوالدینھذا باإلضافة لحاالت الطالق واالنفصال بین ا ،بنھم أو بمدرستھ لبحث مشاكلھلالتصال با

ومن ثم یمكن أن یتحول عنف صغارنا إلى  ،العنف المنتشرة بوسائل اإلعالم والتي یقلدھا األطفال دون تفكیر
  .)٩(مشكلة مجتمع

  
  :دور مؤسسات المجتمع المحلي في التصدي لظاھرة العنف المدرسي

لھا دور كبیر في التصدي لظاھرة العنف بشؤون األطفال والمراھقین و ناك العدید من المؤسسات التي تعنىھ
   :المدرسي إال أننا في ھذا المجال سنقتصر على بعض منھا وھي كالتالي

  :دور وزارة التربیة والتعلیم.١
  :والشباب ءرعایة النش   .أ

لقد عني الرسول صلى اهللا علیھ وسلم برعایة الشباب عنایة فائقة باعتبارھم طالئع األمة وعدتھا في الجھاد 



Ï Î Ö!!!

  . وباعتبارھم رجال المستقبل القریب ،والعمل
یة كبرى یمكن أن تساھم مارات وبالتالي فإنھ یمثل قوة فتحیزًا في الھرم السكاني لدولة اإل ءویحتل الشباب النش

إذا ما وضعت الخطط والبرامج إلدماجھم في  ،بشكل فعال في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع
ء والشباب في دولة اإلمارات تقدم وزارة التربیة والتعلیم خدمات وبرامج أیضًا من جوانب رعایة النش ،تمعالمج

والشباب لوقایتھم من المشكالت والعنف ومن أمثلة ھذه البرامج  عدیدة داخل المدارس لھؤالء النشء وأنشطة
   :واألنشطة

الب الموھوبین وبطیئي التعلم والمعاقینبرامج الرعایة االجتماعیة والتربویة للفئات الخاصة من الط.  
برامج اإلرشاد والتوجیھ الجمعي.  
برامج شغل أوقات الفراغ.  
 النادي المدرسي ،الجمعیات التعاونیة ،الرحالت(تشكیل جماعات النشاط االجتماعي بالمدرسة مثل، 

.)١٠(. .الخدمة العامة
  :مدارس اإلمارات إعداد برامج خدمة اجتماعیة ذات صبغة وقائیة في بعض .ب

ا یتناسب وموضوع ممل ھذا البرنامج على العدید من المشروعات وسنقتصر على ذكر بعض منھا متشاوقد 
  .)١١(دراستنا الحالیة التالیة

مشروع التربیة السلوكیة:
الخدمة لتنفیذ ھذا المشروع تم عقد عدة لقاءات مع إدارات بعض المدارس التابعة لمنطقة العین التعلیمیة وجھاز 

  :االجتماعیة بھا وكذلك جھاز الخدمة النفسیة واشتمل المشروع على مرحلتین أساسیتین
مل على تعقد ندوات ولقاءات ومحاضرات لكل من الطالبات وأولیاء األمور والمعلمات كل على حدة تش :األولى

ب التعامل مع كل فئة من وبیان أسالی ،توضیح سمات المرحلة العمریة لطالب كل مرحلة من المراحل الدراسیة
ثم مناقشة أسالیب  ،ھذه الفئات وشرح أنواع المشكالت السلوكیة التي قد تصادف الطالبات في كل مرحلة عمریة

  .تجنب ھذه المشكالت
فركزت على التواصل األسري بھدف توعیة أولیاء األمور بضرورة االھتمام بالتربیة  :أما المرحلة الثانیة

غرس " ن ما یبذل من جھد الیوم سوف یكون حصاده جیدًا في المستقبل وذلك تحت شعار وأ ،الصحیحة السلیمة
  .وقد كان ھناك تجاوب واضح من كثیر من األسر وأولیاء األمور مع ھذا المشروع ،"حصاد المستقبل  ،الحاضر

مشروع االھتمام بسالمة الطلبة وتنمیة البیئة المدرسیة:  
ربیة والتعلیم ویتم تنفیذه وتطبیقھ على المستوى المحلي في جمیع مدارس قبل وزارة الت تم التخطیط لھ من

الدولة بنین وبنات تحت إشراف من إدارة المنطقة ونظرًا ألھمیة وحث المدارس على المشاركة فیھ فقد تم 
  :التخطیط للمشروع في صورة مسابقة في مجال النشاط االجتماعي

  :وأھم الجھات المشاركة في المشروع
  .ة التربیة والتعلیم ممثلة في إدارة الخدمة االجتماعیةوزار.١
  .وزارة الصحة ممثلة في اإلدارة المركزیة للصحة المدرسیة.٢
  .األمانة العامة لبلدیات الدولة.٣
  .وزارة الداخلیة ممثلة في إدارة الدفاع المدني.٤
. )أمرتاس(مؤسسة اإلمارات العامة للنقل والخدمات .٥
: كالت االجتماعیة في مجتمع اإلماراتمواجھة المش دور المسجد في.٢

  :والتوجیھ االجتماعي دور المسجد في العمل االجتماعي التطوعي
إن دور المسجد في اإلمارات في مجال العمل االجتماعي التطوعي في مكان محوري للتعلیم وعقد حلقات الدرس 

یؤدیھ المسجد في التوجیھ  وسنلقي الضوء على بعض جوانب العمل الذي ،والتوجیھ الدیني واالجتماعي
  .االجتماعي أو ما یسمى بعملیة التنشئة االجتماعیة

باإلضافة إلى دور المسجد كمقر ألداء الصالة ومقر لتجمع الناس وما كان یتیحھ ذلك التجمع من فرص لتنمیة 
 ،شادي والتوجیھيعالقات المودة والروابط بین أفراد المجتمع فإن للمسجد دورًا آخر وھو الدور المعنوي واإلر
وما تتضمنھ تلك  ،ویمكن استجالء ذلك الدور من خالل خطب الجمعة التي تسبق صالة الجمعة في المساجد

وإذا ما اعتبرنا  ،الخطب من قیم ومواعظ یحرص الخطباء على غرسھا وتأكیدھا في نفوس المجتمعین للصالة
فإن ذلك الدور ال یقتصر على ما  ،االجتماعیةالمسجد في ھذه الحالة یقوم بدور أساسي في عملیة التنشئة 

إذ غالبًا ما یكون  ،تتضمنھ خطب الجمعة من قیم ومبادئ بل یتعداه لیشمل كل حدیث یدور في رحاب المسجد
  .الوعظ واإلرشاد والتوجیھ ھو مضمون ذلك الحدیث

شكل یومي متصل ضمن نفس نھا تسیر بفإوإذا ما أخذنا في االعتبار أن تلك األحادیث وإن تعددت موضوعاتھا 
فإن المسجد في ھذه الحالة كان وال یزال یمثل مؤسسة من مؤسسات  ،اإلطار من التوجیھ المعنوي للجماعة

التنشئة االجتماعیة خاصة في زمن لم یبرز فیھ دور وسائل اإلعالم في عملیة التنشئة ولم یكن للمدرسة 
  .)١٢(ءتنشئة االجتماعیة والسیاسیة للنشیة اللعبھ الیوم عملوللمنھج المدرسي ھذا الدور الذي ت
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:دور إدارة رعایة األسرة والطفولة.٣
م لدراسة وتقییم أوضاع األسرة والطفولة في ١٩٩١سعت إدارة األسرة والطفولة منذ بدایة إنشائھا في عام 

الطفولة وذلك الدولة من أجل اإللمام بظروف واقعھا واألدوار التي تقوم بھا المؤسسات المعنیة باألسرة و
فالمؤسسات المعنیة باألسرة والطفولة بالدولة لم  ،للتعرف على الواقع عن قرب قبل البدء في الخطوة األولى

لذلك تسعى اإلدارة إلى بذل كل ما في وسعھا  ،تدخر جھدًا في سعیھا نحو تقدیم خدمات أفضل لھذا القطاع
الرتقاء وتطویر خدماتھا حیث تقوم ھذه اإلدارة بدراسة ھم على مستوى الدولة لملمحاولة القیام بدور تنسیقي 

احتیاجات األطفال والشباب وتحدید المتطلبات الالزمة لھم من جمیع النواحي الصحیة والنفسیة والثقافیة 
والترویحیة وتنمیة قدراتھم ومواھبھم إلبعادھم عن جو العنف والعمل على توفیر الرعایة الالزمة لھم ووقایتھم 

ل االنحراف وتھیئة الجو االجتماعي السلیم من خالل األنشطة والخدمات الموجھة إلى األسرة واألم من عوام
والتنسیق والمشاركة مع جمیع الجمعیات النسائیة في برامج التوعیة ضد العنف والنشاطات المتعلقة  ،والطفل

  .)١٣( بالطفولة
  :)١٤( دور األمانة العامة للبلدیات لحمایة البیئة المدرسیة .٤

األمانة العامة للبلدیات:
  .نظافة الفصول واألرضیات والمرافق المدرسیة.١
  .نظافة دورات المیاه والمالعب.٢
  .العمل على القضاء على الحشرات المنتشرة كالذباب والصراصیر والقمل والبعوض.٣
  .القضاء على الفئران والقوارض المنتشرة.٤
  .یطة بھاعمل حمالت التوعیة في المدرسة والمنطقة المح .٥
  .التوعیة بطرق التخلص من النفایات .٦
  :)١٥( )إدارة الدفاع المدني(دور وزارة الداخلیة  .٥

  :ومن بعض النماذج مما تقوم بھ
توفیر إجراءات األمن والسالمة بالمالعب.  
توفیر إجراءات األمن والسالمة بالدرج والممرات.  
قتصاد المنزليتوفیر إجراءات األمن والسالمة في المختبرات وغرف اال.  
وجود إجراءات السالمة الخاصة بالوقایة من الحریق.  
  :)١٦( دور مؤسسة اإلمارات العامة للنقل والخدمات.٦

  :وأھم ما تقوم بھ
االھتمام باألخطار التي یتعرض لھا الطلبة أثناء ذھابھم للمدرسة وعودتھم منھا.  
مراعاة الطلبة آلداب المرور.  
المدرسة حافالتوالھبوط من  توعیة الطلبة بكیفة الصعود.  
 كلما أمكن ذلك الحافلةتدبیر مشرف في.  
توعیة األسر بشأن سالمة الطلبة أثناء ذھابھم إلى المدرسة وعودتھم منھا.  
ر وسائل األمن والسالمة بحافالت المدرسةیتوف.

ع إلى عوامل عدیدة وبناء على ما تم التوصل إلیھ من نتائج سالفة یتضح لنا أن ظاھرة العنف المدرسي ترج
وبعضھا یتصل باإلدارة والتنظیم الرسمي أو المدرسین  ،بعضھا یرتبط ببیئة المدرسة كإطار إیكولوجي

والواقع أن  ،ؤسسات أخرى خارج نطاق المدرسة كاألسرة ووسائل اإلعالمموبعضھا اآلخر یرتبط ب ،بالمدرسة
ا البنائیة الوظیفیة والتي تؤكد على الرؤیا التكاملیة ھذه النتائج تتفق مع القضایا األساسیة التي تستند إلیھ

  .والشمولیة في تفسیرھا للظواھر االجتماعیة
  :الدراسات السابقة

دراسات عربیة:
فیما وسنلقي الضوء على بعض منھا  ،ھناك العدید من الدراسات العربیة التي تناولت موضوع العنف المدرسي

 :ليی
مدرسة اشترك في إعدادھا خمس إدارات  )٥٠٠(طالب سعودي في  )ألف ١٨٠(في دراسة أجریت على ف

قضیة طالبیة جاء السلوك  )٨٢٠(مشكلة سلوكیة و  )٤٢٠١٤(تعلیمیة في وزارة التربیة والتعلیم تناولت 
وتأتي ھذه النسبة في المرتبة الثامنة من حیث ) %٣٥(العدواني بنسبة أعلى من طالب منطقة الریاض بنسبة 

وجاءت نسبة مشكلة السلوك العدواني مرتفعة  ،شملھا المسح لمناطق والمحافظات التعلیمیة التيا المشكالت بین
وتأتي بینھا المرحلة ) %١٧(مقارنة باألدنى في المرحلة الثانویة %) ٤٤.٩(بنسبة  اإلعدادیةفي المرحلة 

  %).٣٧(بتدائیة بنسبة اال
حالة اعتداء على  )٤٦٧(إبراھیم الداوود تم رصد وفي دراسة عن العنف في المؤسسات التعلیمیة للباحث 

  .حیث أن العنف موجود في مدارسنا نلمسھ ونشعر بھ ،وجدة الریاضالمدن الكبرى المعلمین من طالب 
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قانون وال رقیب  العنف في مدارسنا بال" وقد تضمنت الدراسة التي أعدتھا وزارة التربیة والتعلیم وھي بعنوان 
  :التي شملتھا الدراسة وھي كالتالي لمملكةمناطق االفي مختلف " 

 (وتنخفض فیھا نسبة مشكالت  ،والدراسي صباحيترتفع فیھا نسبة مشكالت التأخر ال :المنطقة الشرقیة
  .) الكتابة على الجدران ،قصات الشعر ،الكذب ،السرقة

وتنخفض فیھا  ،عدوانيالسلوك ال ،السرقة ،ترتفع فیھا نسبة مشكالت الكتابة على الجدران :منطقة الریاض
  .وقصات الشعر ،الكذب ،الغیاب ،إھمال الواجبات ،نسبة مشكالت التأخر الدراسي والصباحي

وتنخفض فیھا نسبة قصات الشعر والتأخر  ،والسلوك العدواني ،ترتفع فیھا نسبة التدخین :منطقة عسیر
  .الدراسي وإھمال الواجبات

 ،التأخر الدراسي ،قصات الشعر ،الكذب ،إھمال الواجبات ،ابترتفع فیھا نسبة مشكالت الغی :محافظة جدة
  .وتنخفض فیھا نسبة مشكالت الكتابة على الجدران والسلوك العدواني

 ،وتنخفص فیھا نسبة إھمال الواجبات ،وقصات الشعر ،ترتفع فیھا نسبة السرقة :منطقة المدینة المنورة
  .والتأخر الصباحي ،والغیاب

، كما نشر في نویةطالبات حاولن حرق مدرسة ثاعن ثالث  ٩/١/٢٠٠٠بتاریخ "  عكاظ" نشر خبر في جریدة و
" خبر یفید أن الشرطة تتدخل لمنع الطالب من الغش وذلك بطلب من إدارة  ٢٦/٥/٢٠٠٠االقتصادیة بتاریخ 

اعتداؤھم إذ تلقى المدرسون تھدیدًا بالضرب من طلبتھم واقتصر  ،في منطقة القصیم" مدرسة الرضم الثانویة 
  .في االختبارات على إتالف إطارات سیارات المدرسین المتشددین أثناء الرقابة في االختبارات

كم توجیھ لمدیري المدارس بعدم االحتكاك بالطالب العدوانیین والح ٢٧/١/٢٠٠٠ونشر في االقتصادیة بتاریخ 
  . )١٧(ف الطالب المعتدین عامًا دراسیًاقبو
التابعة " )١٨(المعرفة" الع الذي أجرتھ مجلة االعنف في المدارس یؤدي االستطرة ھومن أسباب انتشار ظا

لوزارة التربیة والتعلیم لمعرفة مدى تأثیر اإلعالم في تغذیة السلوك العدواني عند الطالب إذ جاءت النتیجة من 
وذھب  ،ثیرة والعنیفةمأسباب العنف الطالبي تعود إلى األفالم الأن منھم أوضح ) %٥٠(وجھة نظر المعلمین أن 

من المعلمین أن ) %٢(وذكر  ،من المعلمین إلى أن األسرة أحد أسباب ظھور العنف بین الطالب) %٢٢(نحو 
  .للبیئة المدرسیة أھمیة في معالجة العنف الطالبي

نوعیة  ولم تثبت األبحاث في ھذا المجال أن عدوان الذكور أكثر من عدوان اإلناث لكن النتائج تشیر إلى اختالف
األداء فبینما یكون عدوان الذكور مباشرًا وعلنیًا وجسدیًا تظھر اإلناث العداء بطرق مختلفة تكون غیر مباشرة 

  .معظمھا لفظيووغیر علنیة 
كشف  ١٩/٣/٢٠٠١ي ونشر في عددھا الصادر ف" الوطن " وفي استطالع عن العنف المدرسي أجرتھ جریدة 

مما ) %٣٢(في األساس بالذكور بنسبة  مدارس البنات رغم كونھ مرتبطًاالنتشار العنف في ) %٢٢(عن تأیید 
وتحدثت  ،تاج إلى تفسیر ومعالجةصورة جدیدة لإلناث لم تكن موجودة من قبل تح-كما تشیر الجریدة-یعكس

لجریدة عن نشوء ظاھرة غریبة في البیئة المدرسیة حیث تلجأ بعض الطالبات إلى تشویھ سمعة زمیلة لھن ا
االنتقام منھا وھو أسوأ ما تلجأ إلیھ الطالبة من عنف عن طریق نشر صورتھا باإلنترنت أو توزیع رقم بقصد 

  .ھاتفھا على الشباب أو محادثتھم باسمھا
 توصل االستطالع الذي أجرتھ مجلة المعرفة لمعرفة مدى تأثیر وسائل اإلعالم في تغذیة السلوك العدواني

حین سئل الطالب عن مدى انتشار العنف الطالبي في المدارس أجاب  :یلي فیما یتعلق بآراء الطالب إلى ما
لمدرسة ألخطار العنف أجاب وفي سؤال عن مدى إیضاح ا ،من الطالب أنھم شاھدوا أعمال عنف) %٥٢(
ف وال بأن المدرسة ال تبین لھم أخطار العن) %٣٢(ین لھم مساوئ العنف وأجاب بأن المدرسة تب) %٦٨(

ینجذبون ) %٤٦(الع أن كما وجد االستط ،تكتفي بالعقاب دون دراسة المشكلةا الموضوع وتناقشھم في ھذ
من الطالب ال یعرفون لماذا یكره ) %١٦(فیما كان  ،تمتعون ببرامج العنفسمنھم ی) %٧٤(لبرامج العنف و 

تتضمن مشاھد ألحد األفالم التي  مھتأنھم یرغبون في ممارسة العنف بعد مشاھد) %٨(وذكر  ،الناس العنف
من أوقات البث %) ٧٥(وقد بلغت نسبة عرض أفالم العنف في عموم الدول الغربیة ما یقارب  ،عنیفة

  .)١٩(في تلك الدول) %٢٥(ع عرض المواد العلمیة إلى بینما تراج ،التلفزیوني
 وانیة سنوات من خالل المالحظة ورأي الوالدین لوحظ أن العد) ٧–٢(وفي دراسات سلوك األطفال من سن

سنوات والتي تكون على شكل نوبات من الصراخ الشدید مع الحركات الغاضبة ) ٣–٢(طفال في سن في األ
سنوات لوحظ ) ٤(وبعد سن  ،ویرجع إلى الصراع مع الوالدین على التدریب على العادات السلوكیة الحمیدة

نیة الموجھة نحو أغراض الطفل نوع آخر من العدوانیة وھي العدواھا ستبدل بیانخفاض الحركات الغاضبة و
وفي الدراسات األخرى تبین أن األطفال الذین یكونون عنیفین في ھذه السن ھم أنفسھم الذین یتشاجرون مع 

   .)٢٠(سنة) ١٤(األطفال اآلخرین في سن 
م ١٩٩٧ن البنات ففي دراسة ثابت وآخرین ألوالد یظھرون العنف أكثر موقد أظھرت معظم الدراسات أن ا

 سنة من مدارس مختلفة) ١٢–٦(من سن  طفًال) ٩٥٩(كانت عبارة عن  بأن نسبة العنف في العینة التيوجد 
وفي  ،%)٥.٦(والمشاجرات كانت في األوالد  ،%)٤.٢(بینما البنات كانت ) %٤.٩(في قطاع غزة في األوالد 
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 ، أمافي البنات) %٨.٢(و  ،األوالدفي ) %١٠.٨(ابات السلوك السيء كانت ، بینما اضطر%)٢.٩(البنات 
 ،في األوالد%) ٧.٣(وقلة التركیز كانت  ،في البنات) %٨.٩(في األوالد و %) ١٠.٩(زیادة الحركة فقد كانت 

  .)٢١(في البنات) %٧(و 
 من %) ٦١(ومن نتائج دراسة فاطمة القلیني عن أفالم الكارتون وتأسیس العنف عند األطفال اتضح أن

أفالم الكارتون كانت عبارة عن شخصیات شریرة متوحشة وھي شخصیات تثیر الشخصیات التي تم عرضھا في 
وتثیر المراھق الرتكاب العنف والعدوانیة كما تعزز  ،الرعب والقلق في نفس الطفل وتشعره بالتوتر واالرتباك

ارتوني وكذلك أثبتت دراسة فاطمة القلیني أنھ من بین أدوات الفیلم الك. )٦(لدیھم دوافع التمرد والعصیان
.)٢٢() %١٤(ف استخدام المسدسات بنسبة المستخدمة في ممارسة العن

 ارس األردنیة ن العنف في المددراسة التي قامت بھا فریال صالح عم تشیر نتائج ال١٩٩٥وفي األردن عام
  .)٢٣(من التالمیذ أكدوا وجود العنف في مدارسھم) %٩٨(أن ما یقارب 

  
  :دراسات عالمیة

في یونیو عام قام مراھق في سن الرابعة عشرة  )٢٤("  الیابان"  لعنف عند المراھقین فيعض أمثلة اومن ب
باغتیال طفلتین وطفل ثم فصل رأس الطفل عن الجسد ووضعھ أمام مدرستھ تاركًا رسالة إلى جانبھ م ١٩٩٧

  .موضحًا فیھا أنھ ارتكب ھذه الجریمة لالنتقام من المجتمع الذي أھملھ
م اغتال مراھق لم یتجاوز عمره ثالث عشرة سنة أستاذه ألنھ لم یتحمل ١٩٩٨ینایر عام  وفي كانون الثاني

وفي فبرایر من السنة نفسھا خرج توأمان . المالحظات التي كان األستاذ یوجھھا لھ لدى تأخره عن الدرس
ئال عن دافع وعندما س ،مراھقان إلى الشارع واغتاال سیدة عجوز كانت مارة في تلك اللحظات إلى جانبھما

ومن المعلوم أنھ یحدث أن یتجمع مراھقون في یوم  ،قمنا بذلك كیال نذھب إلى المدرسة بعد الیوم :الجریمة أجابا
من األیام دون أن تكون ھناك صلة مسبقة بینھم ویشكلون عصابة مدة لیلة واحدة یقومون فیھا باعتداءات 

  .ویرتكبون في أثنائھا جرائم ثم یتفرقون
المختصین في العنف داخل البیوت العائلیة بأن ھذا النوع من العنف قد یبلغ مداه أیضًا على مستوى ویرى أحد 

ویشیر على سبیل المثال إلى حالة  ،مذھل بالنظر إلى عدد البیوت التي یقدم فیھا األطفال على ضرب أولیائھم
ء من الدراسة اإلعدادیة وتسبب تأثره بھذا طفل لم ینجح في الدخول إلى الثانویة العامة التي اختارھا بعد االنتھا

 ،بإصابتھ بانھیار عصبي جعلھ یحمل أولیاءه مسؤولیة فشلھ ،اإلخفاق والرسوب في مسابقة الدخول إلى الجامعة
وعدت القضیة ذات طابع  ،ومع ذلك لم تتدخل الشرطة ،وصار یرھبھم ویضربھم ویھددھم بالسالح األبیض

  .خارج المنزل كان عادیًا جدًا خصوصًا أن سلوك الشاب ،عائلي
سبیل المثال ھناك طریقة معروفة في الیابان صارت  فعلى ،یضًا محل عملیات عنف یومیةوقد أصبحت المدرسة أ

فونھ خالل مدة في المدارس یختارون أحدھم ویستضعویعني ذلك أن التالمیذ " Ijime" تحمل اسم إیجیمي
أو ترك المدرسة أو االنتقام من معذبیھ  ،األمر أحیانًا إلى االنتحارطویلة داخل المدرسة والقسم حتى یؤدي بھ 

من ذلك أن األساتذة یمتنعون من التدخل في مثل ھذه الحاالت فیجد التلمیذ  واألسوأباللجوء إلى تصفیتھم جسدیًا 
ستخلص م حول ھذه الظاھرة وا١٩٩٧نفسھ ضحیة سھلة لزمالئھ، وقد قامت وزارة التربیة بتحقیق واسع عام 

  .المحققون أن ثلث تالمیذ المدارس اإلعدادیة كانوا ضحیة لھذا النوع من العنف
م أي بزیادة تقدر ١٩٩٦حادث عنف قد وقع في المدارس عام  )١٠٥٧٥(تشیر إحصاءات وزارة التربیة إلى أن 

أي بزیادة حادث بین التالمیذ وأساتذتھم ) ١٣٠٠(م وقع ١٩٩٧وخالل عام  ،قةعلى السنة الساب) %٢٠(بـ 
م إلى ١٩٩٦فمن عام  ،وھذه األرقام تؤكدھا مصادر الشرطة. م١٩٩٦على السنة السابقة عام ) %٥٠(تقدر بـ 

م إلى ١٩٩٧وكذلك كانت النسبة من عام  ،)%٥٠(م ازداد عدد االعتداءات وعملیات اإلجرام على ١٩٩٧عام 
  .ن اإلناثوالمالحظ أیضًا أن العنف لیس حكرًا على الذكور دو ،م١٩٩٨عام 

علماء االجتماع في الیابان أكثر من تزاید عملیات العنف ھو طبیعة اإلجرام وسن و ومایشغل بال الساسة 
ویؤكد أحد تقاریر  ،مرتكبیھ فاالعتداءات األكثر بشاعة یرتكبھا مراھقون بصفة جنونیة دون دوافع واضحة

وأن اإلشارات الخفیفة ذات الصلة بالعنف  ،ظاھروزارة التربیة أن مرتكبي أعمال العنف مراھقون عادیون في ال
   .لدیھم ال تلفت االنتباه

ة ونیزییوجھ بعضھم أصابع االتھام إلى المسلسالت التلفتفشي ظاھرة العنف المدرسي في الیابان  بونحو أسبا
ي ظھر الذ “ butter fly knife “السكین المعروف باسم بترفالي نیف بوألعاب الفیدیو ویستدلون على ذلك 

المذھبین ویباع ھذا  وبمقبضیھ ھز ھذا السكین بحدة شفریویتمی ،)الھدیة( “ Gift “في المسلسل التلفازي 
وقد لوحظ أن أغلب االعتداءات والعملیات . السكین بثمن بخس وھو في متناول الجمیع في المحالت العمومیة

  )٢٥(" بترفالي نیف " استخدم فیھا سكین اإلجرامیة التي ارتكبھا المراھقون في المدة األخیرة كانت قد 
 وأوربا كذلك ال تخلو من أعمال العنف في المدرسة فاألخبار تطالعنا بأعمال عنف مأساویة یقوم بھا

وقد شرع االتحاد األوربي في وضع الخطط لمحاربة . مراھقون بالمدارس في بلجیكا وبریطانیا وفرنسا وغیرھا
وقد عقدت ندوة في فبرایر  ،ءه لم یصل بھم الحال إلى ما وصل إلیھ الیابانھذه اآلفة على الرغم من أن أعضا
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شاركت فیھا الدول األعضاء في االتحاد  ،)الترخت الھولندیة(م حول األمن والعنف بالمدارس بمدینة ١٩٩٧عام 
الظاھرة م بخطورة انتشار ھذه ١٩٩٧وقد اعترف المجلس لوزراء االتحاد األوربي في اجتماعھ في یونیو عام 

ومن بین المواضیع التي نوقشت في مجال العنف المدرسي الوقایة من العنف المدرسي ودراسة  ،في المدارس
نتیجة ارتكاب أعمال  سبل دعم المؤسسات التعلیمیة التي یستھدفھا العنف والتربیة البدیلة لألطفال المطرودین

  .)٢٦(درسة في مختلف دول االتحادالنظر في السیاسة المتبعة إزاء العنف بالم العنف وإعادة
 وقد زاد االھتمام حدیثًا خاصة في الوالیات المتحدة حول مدى ومستوى تعرض األطفال ألفالم العنف وقد أكد

صابات الدماغیة ي العام بین ھؤالء األطفال مثل اإلعلى انتشار الضعف العصاب )Lewisم ١٩٨٨(" لویس " 
  )٢٧(ضیة وعالمات الضعف العصبيواالضطرابات العقلیة الحالیة والما

 وقد كشفت األرقام في فرنسا عن فساد المناخ السائد بین الطلبة من الجنسین وزیادة نسبة العنف
واالعتداءات فیما بینھم حتى وصلت إلى أربعة آالف حالة في المجتمع المدرسي خاصة في الجامعات وذلك في 

ءات الجسمانیة إلى نسبة نسبة االعتدا فقد وصلت )٢٠٠٢–٢٠٠١(أما في السنة المدرسیة  ،٢٠٠٠عام 
في  بعضھمكما تم حصر الكلمات البذیئة والتصرفات غیر الالئقة التي یمارسھا بعض الطلبة إزاء ) %١٣.١(

تمییز بین الجنسین لالمدارس وبالرغم من تفوق الفتیات في الدراسة إال أن ھناك بعض المدرسین یقومون با
  )٢٨(بطریقة ال إرادیةویمیلون إلى األوالد 

 لقد أظھر المسح الذي قامت بھ صحیفةThe washing ton post ألمریكیة عام حول المدارس ا
أن التالمیذ الذین  إلى كما تشیر اإلحصائیات ،األمریكیین قلقون جدًا على أمن مدارسھم من) %٧٧(م أن ١٩٩٩

ن حالة عنف في المدرسة خالل سنة ملیو) ١.٢(إلى  تعرضوا سنة) ١٤–١٢(تتراوح أعمارھم ما بین 
  .م١٩٩٨

قام ربعرض األاألمر یتضح  ،وللوقوف على الوضع الذي أصبحت تعیشھ المدارس األمریكیة في السنوات األخیرة
  :)٢٩(التالیة

)من تالمیذ الصف الثامن ال یشعرون باألمن داخل مدارسھم) %١٨.  
)المدرسة أو العودة منھا صرحوا بأنھم ال یشعرون باألمن عند الذھاب إلى) %١٨.  
)السالح خالل السنة الدراسیة عام امن صرحوا بأنھم تعرضوا للتھدید بمن تالمیذ الصف الث) %١٨

  .م١٩٩٣
)حملوا السالح إلى المدرسة عدة مراتمن تالمیذ الصف الثامن ) %١١.  
)من المدرسین صرحوا بأنھم تعرضوا إلى إساءات شفویة من قبل التالمیذ) %١٩.  
)ھوجموا داخل المدرسة) %٢(و  ،من المدرسین تعرضوا إلى التھدید وأصیبوا بجروح) % ٨.  
 م حیث تشیر ١٩٩٨ى م إل١٩٩٢وإضافة إلى ذلك فإن نسبة الجرائم الخطیرة داخل المدارس لم تتغیر منذ

.م١٩٩٨دارس خالل سنة الم تعرضوا إلى جرائم عنف خطیرة داخل تلمیذ ١٠٠٠أن  إلى اإلحصائیات
لنسبة لحمل السالح تظھر نتائج المسح الذي أجري حول العنف المدرسي أن ھناك قلقًا كبیرًا بخصوص زیادة وبا

 ،م١٩٩٥من تالمیذ المدارس عام ) %١٠.٧(سالح إلى المدرسة بنسبة نسبة التالمیذ الذین یحملون ال
  .)٣٠(م١٩٩٩عام ) %٧.٢( ،م١٩٩٧عام ) %١٠.٢(
التي قامت بھا وزارة التربیة الفرنسیة على عدة مؤسسات تربویة ما  أما في فرنسا فقد توصلت الدراسة

م إلى أن العنف المدرسي یعتبر منتشرًا في المؤسسات التربویة وأن االعتداء على اآلخرین ١٩٨٤–١٩٨١بین 
ارس المخصصة للتالمیذ من من المد) %٦٠( وسلب ممتلكات الغیر والسرقة والسطو بالقوة تعتبر أساسیة في

)٣١(من المدرسین%) ٧٣(تجاه المدرسین یعتبر مشكلة لدى  سنة وأن السباب والشتم) ١٤(إلى ) ١٠(سن 

 م أن العنف قد تفشى بین تالمیذ المدارس وأشارت أصابع ١٩٩٦وفي بریطانیا تذكر اإلحصائیات الرسمیة
  .االتھام إلى التلفاز وبرامج التعلیم وانتشار األسلحة في أیدي الصغار

م ١٩٩٢كا من خالل نتائج األبحاث التي أجریت لمعرفة مدى تفشي العنف في المدارس البلجیكیة وفي بلجی  
  )٣٢( رسین قاموا ولو مرة واحدة بأعمال إجرامیةـمن التالمیذ المتم) %٣٨(تبین أن 

مارس كما تجدر اإلشارة إلى أن غالبیة التالمیذ الذین یمارسون العنف ھم ذكور وقلما نصطدم بفتاة تلمیذة ت
روقبت ) Hokanson(وفي دراسة قام بھا ھوكانسون  ،)ذكرًا كان أو أنثى(واجھة اآلخر فعًال عنیفًا في م

ما یتم على نحو متعمد  ةمستویات ضغط الدم الخاصة باألفراد عندما كان غضبھم یستثار من خالل سلوك مشاكس
ھذا الباحث أن ضغط الدم الخاص  وقد الحظ. من جانب بعض الشركاء الضمنیین للمجرب في ھذه الدراسة

إذ عبروا عن غضبھم بشكل  ،بالرجال المشاركین في التجربة كان یعود بشكل أسرع إلى حالتھ الطبیعیة األولى
أما بالنسبة للنساء فقد كان ضغط الدم الخاص بھن یعود إلى حالتھ الطبیعیة األولى على نحو أسرع إذا  ،صریح

.)٣٣(من اتسامھا بالعدوانیةاتسمت شخصیاتھم بالمودة أكثر 
 وأطلق علیھ اسم  ،عنف الطالب اتجاه الممتلكات الخاصة والعامة )م١٩٩٥ھروبتس (كما أثبتت دراسة

حیث ینبع ذلك من فشل الطالب وصعوبة مواجھة أنظمة المدرسة والتأقلم معھا ولكن ال یوجد لھا  ،العنف الفردي
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  .)٣٤(أثر كبیر على نظام اإلدارة في المدرسة 
  

  المیدانیة الدراسة تحلیل نتائج 
  ائصھا اختیار العینة وخصكیفیة 

  :كیفیة اختیار العینة .أ
 حجم حیث بلغ ،سة الكلي وذلك باألسلوب العشوائيمن مجتمع الدرا%) ٢٥(تم اختیار عینة الدراسة بنسبة 

مبحوث من اإلناث ) ١٠٠(مبحوث من الذكور الطلبة و) ١٠٠(تم توزیعھم بالتساوي  ،مبحوٍث) ٢٠٠(العینة 
  .الطالبات

 :األداة
معظمھا أسئلة  سؤاًال) ١٩(وقد احتوت على  ،تم تصمیم استمارة واستخدامھا كأداة لجمع المادة المیدانیة

  .مفتوحة تتیح للمبحوث فرصة أكبر للتعبیر عن رأیھ
:الصدق والثبات

الدراسات االجتماعیة وتم األخذ بآرائھم تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمین والمھتمین ب : الصدق
  .المالحظات التي أبداھا المحكمون وجمیع
حالة ثم فرغت ) ٢٠(للتأكد من ثبات األداة تم تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة أولیة بلغ عددھا  :الثبات

تمثلت قیمة معامل  حیث ،سبیرمانالتطبیق وتم استخراج معامل االرتباط حسب معادلة  أعیدسبوع أوبعد  بیاناتھا
  .وبذلك حققت األداة شروط الصدق والثبات) %٧٦(الثبات 

   :خصائص العینة .ب
  البیانات الدیموغرافیة :أوال

 :العمر في صورتھ الكمیةمؤشرات .١
اإلحصائیة لمتغیر العمر في صورتھ الكمیة ومنھ نجد أن الفئة  المؤشراتإلى أن بعض ) ١(یشیر الجدول رقم 

ومن  ،سنة) ١٤(أن المنوال بلغ في حین  ،سنة) ١٤(والفئة الوسیطیة بلغت  ،سنة) ١٤.٥٤(بلغت  المتوسطة
) ١١(وكانت أقل قیمة  ،)٢١.٤٩(أما قیمة التفرطح فقد بلغت  ،)٣.١٧٢(لتواء مثلت الجدول نالحظ أن قیمة اال

   .سنة) ١٤(بمدى یبلغ  ،سنة) ٢٥(سنة في حین أن أكبر قیمة 
 :اتفي صورة فئ العمر.٢

 سنة كانت أعلى جمیع الفئات العمریة بین )١٥(الفئة العمریة التي أقل من نجد أن ) ٢(من الجدول رقم 
الدراسة على  عینة من مجموع أفراد عینة الدراسة وذلك ما یؤكد تركز) %٦٣.٥٠(المبحوثین بنسبة بلغت 

احتلت  وقد ،تھورتمیز بقلة الوعي والطالب وطالبات الصف الثالث اإلعدادي لمرورھم بمرحلة المراھقة التي ت
الفئة بینما تدنت ) %٣٦(سنة لدى الذكور واإلناث بنسبة  )٢٠إلى ١٥(انیة الفئة العمریة الواقعة من المرتبة الث

ویعود ذلك لتكرار وھي تمثل حالة واحدة فقط لدى الذكور ) %٠.٥٠(سنة إلى ) ٢٠(العمریة التي أكثر من 
  .الرسوب في الدراسة

سنة إلى ) ١٥(ة التي أقل من المقارنة بین الذكور واإلناث نجد إرتفاع نسبة الذكور في الفئة العمری وعند
) سنة ٢٠إلى  ١٥(العمریة التي من ویلي ذلك الفئة ) %٧٢(فئة العمریة بلغت بینما اإلناث في نفس ال) %٥٥(

وأخیرًا الفئة العمریة التي أكثر  ،)%٢٨(وبنسبة أقل لدى اإلناث بلغت ) %٤٤(وقد بلغت نسبتھا لدى الذكور 
ومن اختبار مربع وضحنا سابقًا،  سنة انعدمت لدى اإلناث وظھرت في حالة واحدة لدى الذكور كما) ٢٠(من 

بین التوزیع التكراري للذكور  %)٩٥( ثقة أكبر من ًا ذا داللة إحصائیة وبدرجةمعنوی ًاكاي نجد أن ھناك فرق
. واإلناث حسب فئات العمر

:لجنسیةا.٣
الجنسیة احتالل جنسیة اإلمارات المرتبة النوع و الخاص بتوزیع عینة الدراسة حسب) ٣(یتضح من الجدول رقم 

وھي مرتفعة جدًا خاصة وقد أجریت الدراسة ) %٦٨(لذكور واإلناث بنسبة بلغت األولى لكافة المبحوثین من ا
أما في المرتبة  ،واطنین عن الوافدین بتلك المدارسارتفاع نسبة الملنا على المدارس الحكومیة وھذا ما یؤكد 

لفئة ال یحمل أوراقًا ) %٠.٥٠(أخیرًا تدنت النسبة إلى و) %٣١.٥٠(ت نسبة الوافدین العرب الثانیة فقد بلغ
) %٥٥(التي بلغت  الذكور وعند المقارنة بین الذكور واإلناث نجد تقریبًا تقارب النسبة بین المواطنین ،ثبوتیة
اإلناث حیث ارتفعت نسبة وھذا ما یؤكد عدم رغبة الذكور في الدراسة على عكس فئة ) %٤٥(بنسبة دین والواف

بینما مثلت حالة ) %١٨(إلى  في المداس الحكومیة وتدنت نسبة الطالبات الوافدات) %٨١(إلى  المواطنات
داللة  ًا ذامعنوی ًان ھناك فرقومن قیمة مربع كاي نجد أث من فئة ال یحمل أوراقًا ثبوتیة، واحدة لدى اإلنا

  .بین التوزیع التكراري للذكور واإلناث حسب الجنسیة%) ٩٩(إحصائیة وبدرجة ثقة أكبر من 
:الرسوب في المدرسة.٤

لذین لم یسبق أظھرت نتائج الدراسة المیدانیة من مجموع أفراد عینة الدراسة من الذكور واإلناث ارتفاع نسبة ا
%) ١٩.٥٠(، بینما تدنت النسبة إلى احتلت ھذه النسبة المرتبة األولىحیث ) %٨٠.٥٠(لھم الرسوب بنسبة 
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وعند المقارنة بین الذكور واإلناث یوضح لنا ھذا . سبق لھم الرسوب في المدرسة ممن) بنعم( تللفئة التي أجاب
دى الذكور ل) %٧٢(بالنسبة للذین لم یسبق لھم الرسوب حیث بلغت  اإلناثإلى الجدول تقارب نسب الذكور 

لدى اإلناث ونالحظ ارتفاع النسبة بشكل بسیط لدى اإلناث، بینما عند المقارنة بین المبحوثین ) %٨٩(وبنسبة 
عن نسبة ) %٢٨(بالنسبة للفئات التي سبق لھا الرسوب نجد ارتفاع نسبة الرسوب لدى الذكور التي بلغت 

درسة لدى الذكور واإلناث نجد أن نتائج اختبار وحول الرسوب في الم، )%١١(ب لدى اإلناث التي بلغت الرسو
  .كما ھو موضح بالجدول) %٩٩(لة إحصائیة وبدرجة ثقة أكبر من دال ًا ذامعنوی ًاكد أن ھناك فرقؤمربع كاي ت

:عدد مرات الرسوب.٥
ارتفاع نسبة نجد  الخاص بتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد مرات الرسوب) ٥(وبالنظر إلى الجدول رقم 

حیث احتلت ھذه النسبة المرتبة األولى من مجموع ) %٣٨.٤٦(لرسوب مرة واحدة بنسبة لذین سبق لھم اا
أما الفئة  ،)%٣٥.٩٠(ن بنسبة یتلیھا في المرتبة الثانیة الفئة التي سبق لھا الرسوب مرت ،أفراد عینة الدراسة

) %٧.٦٩(أخیرًا تدنت النسبة إلى و ،%)١٧.٩٥(ت المرتبة الثالثة بنسبة احتل فقد التي رسبت ثالث مرات
ومن اختبار مربع كاي یتضح عدم ت فأكثر من مجموع الذكور واإلناث، للفئة التي تكرر الرسوب لدیھا أربع مرا

وجود فرق معنوي بین التوزیع التكراري للذكور واإلناث مما یعني تشابھ التوزیعات التكراریة للبنین حول عدد 
  .مرات الرسوب بالمدرسة

  
بیانات خاصة بأنواع وصور العنف المدرسي :نیًاثا
:ضرب أحد الزمالء في المدرسة.٦

أن معظم أفراد العینة النوع وضرب أحد الزمالء في المدرسة  العینة حسب الخاص بتوزیع) ٦(یبین الجدول رقم 
) %٣٤.٥٠(بینما تدنت النسبة إلى ینة الدراسة عمن مجموع أفراد ) %٦٥.٥٠(بنسبة بلغت  )بال(وا أجاب

  .ھم في المدرسةأي أنھم قاموا بضرب زمالئ للذین أجابوا بنعم
وعند المقارنة بین الذكور واإلناث نستشف من نتائج ھذا الجدول وجود اختالف كبیر وواضح بین إجاباتھم حیث 

ین لذا بینما) %٥٥(للذین قاموا بضرب أحد الزمالء بنسبة ) بنعم(نالحظ ارتفاع نسبة الذكور الذین أجابوا 
ارتفاع نسبة الشغب وإثارة الفوضى والعدوانیة لدى  لناوھذا یؤكد ) % ٤٥(تدنت نسبتھم إلى  )بال(أجابوا 

بینما كانت النتیجة عكسیة لدى اإلناث حیث ارتفعت النسبة بشكل كبیر للواتي أجبن بعدم  ،الذكور في المدارس
للواتي قمن بتلك األفعال وبالرغم %) ١٤(ة إلى وتدنت النسب ،)%٨٦(ضرب الزمیالت بنسبة مرتفعة جدًا بلغت 

وعند اللواتي یمارسن العنف في المدارس، من ھذه النتیجة إال أننا نستدل على وجود نسبة من الطالبات 
عن نسبة ) %٥٥(بنسبة ) بنعم(تفاع نسبة الذكور الذین أجابوا المقارنة بین إجابات الذكور واإلناث نالحظ ار

، ویتأكد ذلك من خالل اختبار مربع كاي الذي یوضح وجود اختالف بین الذكور واإلناث عنيمما ی) %١٤(اإلناث 
المدرسة وبدرجة ثقة أكبر من وجود فرق معنوي بین الذكور واإلناث بشأن قیامھم بضرب أحد الزمالء في 

)٩٩(%.  
:السبب في ارتكاب سلوك الضرب.٧

ثر من سبب الرتكاب سلوك الضرب وعلیھ بلغت حددوا أكمن الذكور بدایة نشیر إلى أن بعض المبحوثین خاصة 
 )١.٥٥(متوسط بلغ ب ًااراختی) ٨٥( ھما مجموع الموضحین في الجدول )٥٥(اختیارات المبحوثین حسب الـ 

سبب في ارتكاب الضرب لكل طالب منھم أدى ذلك إلى أننا لم نحدد النسبة في مجموع اختیارات المجیبین نظرًا 
  .اإلجابات ألن السؤال متعدد
، أي الرتكاب سلوك الضرب ًاسبب )١٧( نقد حدد )١٤(أنھ بالنسبة لإلناث البالغ عددھن  د أیضًاومن الجدول نج

  .سبب للتعدي بسلوك الضرب )١.٢١(في المتوسط  تقد حدد أن كل منھن
أما بالنسبة  ،)%٦٥.٥٠(لم یحدد من إجمالي العینة  من بلغت نسبة نجد أنھ )٧(من تحلیل نتائج الجدول رقم و

" أسباب ارتكاب سلوك الضرب من اإلجابات الواردة بالجدول ھي  ارات في قمةیلبقیة النسب فمن إجمالي االخت
كانت  فقد في المرتبة الثانیةأما  )%٦٩.٥٧(بنسبة  في المرتبة األولى "ألنھ قام بضربي  دفاعًا عن نفسي

المرتبة الثالثة دفاعًا عن اآلخرین بنسبة بلغت  وفي ،)%٤٩.٢٨(بسبب السب والسخریة بنسبة  اإلجابة
، وأخیرًا بسبب قیام )%٨.٧٠(ى أفراد العینة بنسبة باإلضافة إلى وجود أسباب أخرى مختلفة لد %)٢٠.٢٩(

وعند المقارنة بین الذكور من مجموع أفراد عینة الدراسة، ) %١.٤٥(أحد الزمالء بسرقة ممتلكاتي بنسبة 
  :سباب لدیھم ولكن بنسب مختلفة سنرتبھا ترتیبًا تنازلیًا كالتاليواإلناث نجد تشابھ األ

دفاعًا عن  ،%)٥٢.٧٣(مني  السب والسخریة) %٦٩.٩(ن النفس بالنسبة للذكور من أھم األسباب دفاعًا ع
السب والسخریة مني  ،)% ٦٤.٢٩(إلناث فسنالحظ دفاعًا عن النفس أما بالنسبة ل ،)%٢١.٨٢(اآلخرین 

  ).%١٤.٢٩(أخیرًا دفاعًا عن اآلخرین بنسبة و ،)%٣٥.٧١(
التكراري للذكور  التوزیعبین ) %٩٩(ومن اختبار مربع كاي یتضح وجود فرق معنوي وبدرجة ثقة أكبر من 

نظر بین مما یعني اختالف وجھات ال ،میذ ألسلوب الضربالواإلناث بخصوص األسباب المؤدیة الرتكاب الت
ارات نجد أن متوسط األسباب الداعیة للضرب بین الذكور متوسط عدد االختیمن الجنسین حول ھذه األسباب، و
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  .أكثر منھا بین اإلناث
:التعرض للضرب من قبل أحد المدرسین.٨

د العینة حسب تعرض الطالب ارالخاص بتوزیع أف) ٨(لجدول رقم نستدل من النتائج التي توصلنا إلیھا من ا
 واحیث احتل) %52(بنسبة بلغت ) بنعم(رسین ارتفاع نسبة الذین أجابوا والطالبات للضرب من قبل أحد المد

وھذا یوضح لنا  ،من إجمالي عینة الدراسة) %48(إلى  )بال(ینما تدنت النسبة للذین أجابوا المرتبة األولى ب
نالحظ  وعند المقارنة بین إجابات الذكور واإلناث جھل بعض المدرسین باألسالیب الصحیحة للتربیة والتعلیم

وھذه ). %41( عن اإلناث اللواتي بلغت نسبتھن) %63(ارتفاع نسبة الذكور الذین تعرضوا للضرب بنسبة 
لتعلم  ًاالنتیجة تبین تفشي ظاھرة الضرب في المدارس بین المدرسین والمدرسات وھذا األسلوب قد یكون دافع

  .وارتكاب العنف في المدرسة
عن ) %63() بنعم(اإلناث نالحظ ارتفاع نسبة عدد الذكور الذین أجابوا وعند المقارنة بین إجابات الذكور و

مما یعني وجود اختالف بین آراء المجموعتین ویتأكد ذلك من خالل اختبار مربع كاي ) %41(نسبة اإلناث 
 ،والذي یوضح وجود فرق معنوي بین وضع الذكور واإلناث بخصوص تعرضھم للضرب من قبل أحد المدرسین

  ).%٩٩(أن ھذا االختالف بدرجة ثقة أكبر من حیث ثبت 
 :السبب في التعرض للضرب من المدرس أو المسئول.٩

د عینة الدراسة حسب النوع والسبب في التعرض للضرب من قبل االخاص بتوزیع أفر )٩(یشیر الجدول رقم 
 )١٠٠(قد حددوا  )٦٣(ونجد أنھ بالنسبة للذكور البالغ عددھم لم یحدد، ) %٤٨(المدرس أو المسئول إلى أن 

سبب  )١.٥٩(منھم قد حدد في المتوسط  سبب من أسباب التعرض للضرب من المدرس أو المسؤول أي أن كًال
من أسباب  ًاسبب )٤٦( حددن فقد )٤١( أما بالنسبة لإلناث البالغ عددھنللتعرض للضرب من المدرسین، 

سبب للتعرض للضرب  )١.١٢(في المتوسط  تقد حدد منھن أن كًال التعرض للضرب من قبل المدرسین أي
الواجب المدرسي  إعداد احتل المرتبة األولى اإلھمال في مبین في الجدول أنھھو كما ومن أكثر ھذه األسباب 

وفي  ،%)٣٦.٥٤(إلى الصف بنسبة  وفي المرتبة الثانیة التأخر عن الحضور ،)%٥٤.٨١(بنسبة بلغت 
رتبة الرابعة لضرب أحد الزمالء مأما في ال ،)%٢٦.٩٢(رقة بنسبة المرتبة الثالثة وجود أسباب أخرى متف

و الطاوالت والكراسي بنسبة ویلیھا في المرتبة الخامسة للقیام بتخریب األجھزة أ ،)%١٤.٤٢(بنسبة 
  .من مجموع عینة الدراسة )%٣.٨٥(الزمالء بنفس النسبة  إضافة إلى التعدي على ممتلكات )%٣.٨٥(

 من أھم أسباب تعرضھم للضرب اإلھمال في إعداد الواجب المدرسي أن الذكور واإلناث نجد وعند المقارنة بین
وھنا نالحظ ارتفاع نسبة  ،لدى اإلناث) %٤١.٤٦(لدى الذكور و ) %٦٣.٤٩(حیث بلغ  في المرتبة األولى

الحضور إلى  عنویلي ھذا السبب التأخر  ،الواجب المدرسي لدى الذكور أكثر من اإلناث إعداد اإلھمال في
ار بااللتزام وقد یكون ھذا االستھت ،لدى اإلناث%) ٣٤.١٥(لدى الذكور و ) %٣٨.١٠(الصف بنسبة بلغت 

ومن  دى المدرس في تعاملھ مع التالمیذ، عن وجود مشكالت في المنھج الدراسي أو ل الدراسیة ناشئًا صبالحص
بین %)  ٩٩(لة إحصائیة وبدرجة ثقة أكبر من دال ًا ذامعنوی ًارفق نجد أن ھناك فرقماختبار مربع كاي ال

أو المدرسین  التوزیع التكراري للذكور واإلناث حسب أسباب تعرض التالمیذ للضرب من قبل المسئولین
ارات نجد أن متوسط أسباب التعرض للضرب من قبل المدرسین ومن متوسط عدد االختیالموجودین بالمدرسة، 

  .نھا عند اإلناثأو المسؤولین عند الذكور أكثر م
:االحتفاظ بآلة حادة أو سالح عند الذھاب للمدرسة.١٠

یحملون معھم سالح أو آلة  ال للذین) بال(ارتفاع نسبة الذین أجابوا  )١٠(من نتائج تحلیل الجدول رقم  یتضح
إلى  من إجمالي عینة الدراسة بینما تدنت النسبة بشكل كبیر) %٩٤.٥( بنسبة بلغتحادة عند الذھاب للمدرسة 

ت النسبة للذین یحملون إعطاء الموضوع أھمیتھ حتى لو تدنوھنا البد من  ،)بنعم(للذین أجابوا ) %٥.٥٠(
معھم آالت حادة للمدرسة ألنھا قد تسبب في إحداث أضرار بلیغة نتیجة ارتكاب صور مختلفة للعنف لدى 

الذین یحملون معھم مثل تلك األدوات إلى  رالذكو وعند المقارنة بین الذكور واإلناث نجد ارتفاع نسبة. التالمیذ
  ).%٣(إلى  عن اإلناث اللواتي تدنت نسبتھن%) ٨(المدرسة بنسبة 

سنة قد تعرضوا إلى ) ١٤–١٢(أن التالمیذ الذین تتراوح أعمارھم ما بین  إلى كما تشیر اإلحصاءات األمریكیة
ن تالمیذ الصف بأنھم ال یشعرون م%) ١٨(وقد أكد  ،١٩٩٨ملیون حالة عنف في المدرسة خالل  )١.٢(

 كاي ومن اختبار مربعلوا السالح إلى المدرسة عدة مرات، صرحوا بأنھم حم) %١١(و  ،باألمن داخل مدارسھم
ناث مما یعني تقارب إجابات الذكور واإلناث بین التوزیع التكراري للذكور واإل یتضح عدم وجود فرق معنوي

  .أو سالح عند الذھاب للمدرسةحسب الرأي حول االحتفاظ بآلة حادة 
:التي یحتفظ بھا الطالب عند الذھاب للمدرسة ع األدوات واألسلحةانوأ.١١

الخاص بتوزیع العینة حسب النوع ونوع األسلحة أو األدوات التي یحتفظ بھا الطالب ربما ) ١١(أما الجدول رقم 
لذین أجابوا بنعم في السؤال السابق خرین أو للدفاع عن النفس فیوضح أن عدد المبحوثین اللتعدي على اآل
أما اإلناث فقد بلغ  ،من عینة الذكور فقط) %٨(من الذكور بنسبة ) ٨(منھم  ًامبحوث) ١١(والبالغ عددھم 

فقط من عینة اإلناث مما یعني بدایة انخفاض نسبة من یحملون ھذه اآلالت بصفة %) ٣(ثالثة بنسبة  نعددھ
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ومن الجدول  ،من نسبة الذكور الذین یحملون ھذه األدوات) %٣٧( تتعدى عامة وأن ھذه النسبة في اإلناث ال
 مما یعني أن ھناك إجابات ًااراختی )١٢(األدوات قد حددوا نجد أن المبحوثین الذكور الذین حددوا أنواع ھذه 

ذي یحمل ھذه لتلمیذ المما یعني أنھ في المتوسط یحتفظ ا) ١,٥(ارات للذكور متعددة حیث بلغ متوسط عدد االختی
 فقط )٣(ارات ختیعدد اال ، في حین أنھ بالنسبة لإلناث بلغللتعدي أداة للدفاع أو) ١.٥(متوسطة األدوات ما 

  .بمتوسط أداة واحدة لكل تلمیذة أفادت باالحتفاظ بھذه األدوات
من إجمالي %) ٧٥(أما عن طبیعة األدوات التي یحتفظ بھا التلمیذ فنجد أنھ قد أفاد ستة من الذكور یمثلون 

) %٢٥(ن من أصل ثمانیة أي بنسبة أفاد اثنا ثم ،بأنھم یحتفظون معھم بسكاكین الذین أفادوا باالحتفاظ باألدوات
بأنھم ) %٢٥(ن من الثمانیة بنسبة كما أفاد اثنا، ناریةالمفرقعات اللعاب واألبأنھم یحتفظون بمجموعة 

ین أفاد تلمیذ واحد من أصل ثمانیة بأنھ یحتفظ بمشرط في ح ،الموضحة بالجدول غیریحتفظون بأشیاء أخرى 
  .من الذین أجابوا باالحتفاظ بھذه األدوات )%١٢.٥( بنسبةوآخر أفاد بأنھ یحتفظ بدبابیس 

 ن منھنتلمیذات فقد أفادت اثنتا )٣( والبالغ عددھنبھذه األدوات  ي أفدن باحتفاظھنالالئبة للتلمیذات أما بالنس
وھذا  ،في حین أفادت الثالثة بأنھا تحتفظ بدبابیس ،حتفظن بمشرط للدفاع أو للتعديھن یبأن )%٦٦.٦٧(بنسبة 

والذین  ًامبحوث )١١(یعني أنھ على مستوى مجموع الذین أفادوا بأنھم یحتفظون بأسلحة وأدوات والبالغ عددھم 
من  )%٥٤.٥٥(بنسبة ھذه األسلحة واألدوات ھي السكاكین  من عینة الدراسة نجد أن أكثر%) ٥.٥( یمثلون

 الذین من%) ١٨.١٨(من المجیبین ثم باقي األسلحة واألدوات بنسبة  )%٢٧.٢٧(، ثم المشرط بنسبة المجیبین
ارات بین اختی عنويأنھ لیس ھناك فرق م نجد رفقومن اختبار مربع كاي المأجابوا باحتفاظھم بھذه األدوات، 

   .وات التي یحتفظون بھا إما للدفاع أو للتعديكل من الذكور واإلناث حول نوعیة األسلحة واألد
:األفعال التي یقوم بھا الزمالء داخل الصف المدرسي.١٢

الخاص بتوزیع العینة حسب النوع واألفعال التي یقوم بھا الزمالء  )١٢(یتبین من تحلیل نتائج الجدول رقم 
جمالي عینة الدراسة وھذا الفعل إث من أن تشویھ الجدران احتل المرتبة األولى لدى الذكور واإلنا ،داخل الصف

األفعال التي  فإنأما عند المقارنة بین الذكور واإلناث  ،ه المدرسةوعنف الطلبة والطالبات تجا یفسر عدوانیة
 ٦٨(بھ النسب بین تشویھ الجدران في المرتبة األولى تشا :ة ترتیبًا تنازلیًا كالتاليمرتبالذكور یقوم بھا الطلبة 

الدراسة السعودیة في منطقة الریاض نتائج  ھذه النتیجة تتفق معو) %٦٨(الستھزاء بنسبة السب واو )%
وضرب المدرس أو  ،)%٥٦(ثم تدخین السجائر  ،بین طالب المدارس حیث ترتفع نسبة الكتابة على الجدران

عن العنف في وھذا ما أكدتھ نتائج دراسة إبراھیم الداوود  %)٣٧( التعدي على المدرسین ،)%٤٠(الزمالء 
حالة إعتداء على المعلمین من طالب الریاض وجدة وھذا ما یؤكد على  )٤٦٧(المؤسسات التعلیمیة أنھ تم رصد 

 ،)%٣٢(إحداث جرح أو تشوه جسدي ضد اآلخرین  ذلك في دراستنا الحالیة یليو ،وجود العنف في المدارس
خیرًا وأ ،%)٣(وتعاطي المخدرات  ،)%١٣( وتناول المسكرات ،)%١٦(والتھدید بالسالح وإثارة الفوضى 

  .لمحاولة االنتحار وھذه النسب خطیرة في مجتمعاتنا العربیة) %٢(
والسب  ،)%٧٤(تشویھ الجدران  :أما بالنسبة لإلناث فنجد أبرز األفعال التي یقمن بھا داخل الصف كالتالي

إحداث جرح أو  ،)% ٢٤(لزمالء ، ضرب المدرس أو ا)%٣٨(والتعدي على المدرسین  ،)%٦٩(واالستھزاء 
وھذه النسبة [) %١٠(ومحاولة االنتحار  ،)% ١٢(، وتدخین السجائر %)١٧(اآلخرین تشوه جسدي ضد 

 ،)%٧(وتناول المسكرات  ،]في معظم األمور عواطفھنر عن الذكور نتیجة لتحكیم مرتفعة لدى اإلناث أكث
ن اإلناث كما وضحت نتائج نسبة تعاطي المخدرات بی وانعدام ،)%٥(د برفع السالح وإثارة الفوضى والتھدی

ولكن من المالحظ أن  ،الدراسة وھذه مؤشرات خطیرة تفسر لنا وجود العنف بین الطالب والطالبات في مدارسنا
م ١٩٩٧ومثال على ذلك ما حدث في الیابان عام  ،تبلغ مداھا كما في الدول األجنبیة ال جرائم العنف في مدارسنا

وفصل رأس الطفل عن الجسد ووضعھ أمام  ،راھق في سن الرابعة عشرة باغتیال طفلتین وطفلحیث قام م
من المجتمع الذي أھملھ وكذلك مدرستھ تاركًا رسالة إلى جانبھ موضحًا فیھا أنھ ارتكب ھذه الجریمة لإلنتقام 

ع ذلك من فشل الطالب عنف الطالب تجاه الممتلكات الخاصة والعامة حیث ینب) م١٩٩٥ھروبتس (أثبتت دراسة 
  .وصعوبة مواجھة أنظمة المدرسة والتأقلم معھا

داللة إحصائیة وبدرجة ثقة أكبر من  يومن اختبار مربع كاي بنھایة الجدول یتضح وجود فرق معنوي ذ
بین التوزیع التكراري للذكور واإلناث حول قیام أحد الزمالء داخل الصف الدراسي بأفعال مختلفة تدل ) %٩٩(

  .وجود العنف بین التالمیذعلى 
  

  بیانات خاصة بأسباب العنف المدرسي :ثالثًا
:األسباب المؤدیة لزیادة ارتكاب العنف بین التالمیذ في المدرسة.١٣

من األسباب المؤدیة إلى زیادة  ًاسبب) ٣٤٠(قد حددوا ) ٨٩(لذكور البالغ عددھم اأن  نجد) ١٣(من الجدول رقم 
لزیادة سلوك العنف في  أسباب) ٣.٨٢( منھم قد حدد في المتوسط ة أي أن كًالارتكاب سلوك العنف في المدرس

لزیادة سلوك العنف المدرسي أي أن  ًاسبب) ٣٨١(قد حددن ف) ٩٠(النسبة لإلناث البالغ عددھن أما ب ،المدرسة
  .لزیادة العنف المدرسي أسباب) ٤.٢٣(في المتوسط  منھن قد حددت ًالك
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رس أللفاظ غیر مناسبة یعد من أھم األسباب المؤدیة لزیادة ارتكاب التالمیذ العنف في استخدام المد كما وجد أن
وفي المرتبة  ،من إجمالي عینة الدراسة%) ٦٤.٨٠(بلغت  بنسبة المدرسة حیث احتل ھذا السبب المرتبة األولى

ن ونجد من ھذین السببی ،)%٦٣.٦٩(الثانیة التفرقة في المعاملة بین التالمیذ من قبل المدرسین بنسبة بلغت 
 حب فیأتي أما في المرتبة الثالثة ،لى المدرسإأن أھم أسباب ارتكاب العنف المدرسي تعود بالدرجة األولى 

المیذ بمرحلة المراھقة التي تتسم بقلة وھذا أمر طبیعي لمرور الت ،%)٥٤.١٩(النفوذ والسیطرة بنسبة  فرض
وجوده وذلك من خالل أعمال قد تكون سلبیة دون مباالة من النضج وعدم اكتمالھ فالجمیع یرید أن یثبت 

وھنا یحاول التلمیذ أن  ،%)٤٤.١٣(ونجد في المرتبة الرابعة وجود مشكالت أسریة في البیت بنسبة  ،البعض
رتبة مبینما في ال ،یسقط ما بھ من كبت على اآلخرین باستخدام صور مختلفة لممارسة العنف ضد اآلخرین

وھذا یؤكد لنا حرص التالمیذ في ھذه المرحلة على إثبات  ،تجاھل اآلخرین لي%) ٣٨.٥٥(الخامسة أجاب 
 )%٢٢.٩١( ، وتأثیر وسائل اإلعالم%) ٣٣.٥(مواقع المحظورة باالنترنت ویلیھ تعلم العنف من ال ،الذات

والتعلیم بالریاض  االستطالع الذي أجرتھ مجلة المعرفة التابعة لوزارة التربیة" وھذه النتیجة تتفق مع نتائج
یلي و ،" أكدوا على أن العنف الطالبي یعود إلى األفالم المثیرة والعنیفة) %٥٠(أن بن وحیث أجاب المعلم

یمكن تجاھلھ وھذا السبب ال  )%٢٠.١١(أوراقًا ثبوتیة  وال یحمل ،)%٢٢.٣٥(تأخر الدراسي الوسائل اإلعالم 
باالنتقام  ًاقبل الزمالء أو المدرسین مما یولد لدیھم شعور قص أو تعرضھ لالستھزاء منإلحساس التلمیذ بالن

یر متطلبات المدرسة أسرتي عن توف ضد اآلخرین، وھناك أسباب أخرى مثل عجزوالرغبة بارتكاب العنف 
المقارنة بین الذكور ولكن عند  )%١٢.٨٥( وعدم الحصول على المصروف الیومي للمدرسة )%١٨.٩٩(

مناسبة لدى الذكور بنسبة  نجد ارتفاع نسبة استخدام المدرس أللفاظ غیرتكاب العنف واإلناث في أھم أسباب ار
تعود إلى التفرقة في المعاملة بین التلمیذات من قبل  ناث فقد كانت أبرز األسباب لدیھنأما اإل ،%)٦٢.٩٢(

اختبار مربع  ومنمدرسین بأخالقیات التدریس، وھنا ندعو إلى ضرورة تحلي ال %)٧٤.٤٤(بنسبة  المدرسات
كاب كاي یتضح عدم وجود فرق معنوي بین التوزیعات التكراریة للذكور واإلناث حول أھم األسباب المؤدیة الرت

ارات نجد أن متوسط األسباب المؤدیة لزیادة یرًا من متوسط عدد االختیوأخالعنف بین التالمیذ بالمدرسة، 
  .ن اإلناث أكثر منھا بین الذكورارتكاب العنف المدرسي بین التالمیذ في المدرسة بی

 :الرأي حول معاناة التالمیذ في مدارسھم.١٤
أن أھم ما یعانیھ الطلبة الذكور في مدارسھم نقص في دورات المیاه وسوء ) ١٤(تؤكد لنا نتائج الجدول رقم 

بنسبة عالیة  ء التكییفتركزت في سو بالنسبة لإلناث فنجد أھم معاناتھنأما  ،)%٩١(حالتھا بنسبة كبیرة بلغت 
وھذا ما یدعونا إلى ضرورة النظر في المرافق العامة للمدرسة واالھتمام بكافة تجھیزاتھا لتجنب  ،)%٩٨(جدًا 

نجد تركز معاناة الذكور فالمرتبة الثانیة من حیث األھمیة لمعاناة الطالب نشوء  يون ضغط على التالمیذ، أما فّكَت
أما بالنسبة  ،%)٤٩(ن كافیة لممارسة األنشطة الریاضیة والثقافیة وعدم وجد أماك ،)%٤٩(في سوء التكییف 

ماكن كافیة لمارسة األنشطة أوعدم وجود  ،%)٩٠(ات المیاه وسوء حالتھا بنسبة في دور ًانجد نقصفلإلناث 
) %١٢(ازدحام الصفوف ھي بینما نجد أقل معاناة  ،وھنا نستدل على تقارب معاناة الذكور واإلناث ،)%٦٨(

) %٤١(وبنسبة  ،لدى الذكور) %١٥(وضیق الفصول ومباني المدرسة  ،لدى اإلناث %)٤١(الذكور و لدى
العنف  التالمیذ رتكابدافع الالمرافق العامة في المدرسة  رداءة لدى اإلناث ونستنتج من نتائج ھذا الجدول أن

د فرق معنوي ذي داللة ومن اختبار مربع كاي حول ما یعانیھ الطالب في مدارسھم اتضح وجورسي، المد
  ).%٩٩(إحصائیة بین التوزیعات التكراریة للذكور واإلناث وبدرجة أكبر من 

:اآلخرین أو التعدي على ممتلكاتھمفي ضرب  المشاركة من األصدقاءطلب .١٥
ارتفاع نسبة الذین لم یطلب منھم زمالؤھم مشاركتھم في ضرب اآلخرین بنسبة بلغت  )١٥(یوضح الجدول رقم 

ث بلغ عدد اإلناث حی ،)بنعم(للذین أجابوا  %)٢٨(بینما تدنت النسبة إلى  ،من إجمالي عینة الدراسة) %٧٢(
خدام الضرب استفي ھذا ما یؤكد رغبة الذكور و  ًامبحوث) ٤٥(عدد الذكور  بلغ بینما) ١١) (بنعم(اللواتي أجبن 

إحصائیة وبدرجة ثقة  ًا ذا داللةمعنوی ًارقناك فھ ومن اختبار مربع كاي المرفق نجد أنبصورة أكثر عن اإلناث، 
مشاركتھم في ضرب  منھم بین التوزیع التكراري للذكور واإلناث حول طلب أصدقائھم) %٩٩(أكبر من 

  .اآلخرین
 :برامج تلفزیونیة خاصة بأفالم العنف مشاھدة.١٦

من ) %٥٨(نف بنسبة خاصة بالعأن معظم أفراد العینة یشاھدون برامج تلفزیونیة ) ١٦(یظھر الجدول رقم 
تأثیر التلفزیون  كد لناتؤوھذه النتیجة %) ٤٦(واإلناث  ،)%٧٠(إجمالي عینة الدراسة حیث بلغت نسبة الذكور 
 ،كبر على مشاھدة أفالم العنفاإلضافة إلى اندفاع الذكور بشكل أعلى سلوكیات الطلبة والطالبات بالمدرسة ب

  .ین أجابوا بعدم مشاھدة أفالم العنف من مجموع أفراد عینة الدراسةللذ) %٤٢(وبالمقابل نجد تدني النسبة إلى 
في وتؤكد ھذه النتائج ما توصل إلیھ االستطالع الذي أجرتھ مجلة المعرفة لمعرفة مدى تأثیر وسائل اإلعالم 

 ،فیتمتعون ببرامج العن) %٧٤(و  ،ینجذبون لبرامج العنف) %٤٦(تغذیة السلوك العدواني من خاللھ تبین أن 
وقد بلغت  ،أنھم یرغبون في ممارسة العنف بعد مشاھدتھم ألحد األفالم التي تتضمن مشاھد عنیفة) %٨(وذكر 

ومن نتائج اختبار من أوقات البث التلفزیوني، ) %٧٥(نسبة عرض أفالم العنف في الدول الغربیة ما یقارب 
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بین التوزیع ) %٩٩(بدرجة ثقة أكبر من إحصائیة و ًا ذا داللةمعنوی ًارفق نجد أن ھناك فرقممربع كاي ال
  .ھم حول مشاھدة برامج تلفزیونیة خاصة بالعنفالتكراري حسب آرائ

:قع المحظورةل على المواخوالد.١٧
قع المحظورة بنسبة تالمیذ الذین ال یدخلون على المواارتفاع نسبة ال) ١٧(تؤكد نتائج تحلیل الجدول رقم 

بینما  ،معرفتھم التامة باستخدام اإلنترنت والدخول إلى المواقع الخطیرة وقد تعود ھذه النتیجة لعدم) %٩٠.٥٠(
ه حیث أنھم یبحثون عن مثل ھذ) بنعم(الذین أجابوا  ًامبحوث) ١٩(بلغ عددھم ) %٩.٥٠(في المقابل أجاب 

لمثل  ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث الذین یدخلون كذلكونجد  ،ف المختلفةالمواقع ویتعلمون منھا صور العن
وحول رأي المبحوثین بخصوص الدخول من خالل شبكة اإلنترنت على لك المواقع المحظور الدخول إلیھا، ت

داللة إحصائیة وبدرجة أكثر  ًا ذامعنوی ًاالمواقع المحظورة نجد أن نتائج اختبار مربع كاي یوضح أن ھناك فرق
  .خول لمواقع العنفآلراء المبحوثین حول الد ةالتكراری اتبین التوزیع) %٩٥(من 
:نصح الوالدین بتجنب التعدي على اآلخرین.١٨

أنھم یتلقون بصورة مستمرة نصائح  )بنعم(ارتفاع نسبة الذین أجابوا  )١٨(یتضح من تحلیل نتائج الجدول رقم 
للذین نفوا تلقي النصح واإلرشادات %) ١٧(بینما تدنت النسبة إلى  ،)%٨٣(من والدیھم بنسبة كبیرة بلغت 

لألسرة والوالدین في  فعال وھذه النتیجة تؤكد ضرورة وجود دور ،ب العنف ضد اآلخرین من والدیھمبتجن
وع في العنف والتعدي على توجیھ األبناء ألن القصور في ھذا الدور أو انعدامھ سیؤدي بال شك إلى الوق

إلناث حول تعرضھم ومن اختبار مربع كاي یتضح عدم وجود فرق معنوي بین إجابات الذكور وااآلخرین، 
 )بنعم(وذلك یعني تقارب إجابات الذكور واإلناث حیث بلغت نسبة الذكور الذین أجابوا  ،للنصح من قبل الوالدین

  ).%٨٠(ونسبة اإلناث  ،)%٨٦(
   :تي یرتكب فیھا الزمالء العنفلا األوقاتأكثر .١٩

تعد من أكثر األوقات التي ) الفسحة(لة االستراحة الطوی توصلنا إلى أن فترة) ١٩(ول رقم من نتائج تحلیل الجد
لقلة رقابة المشرفین  یرجعوذلك قد  ،من إجمالي عینة الدراسة) %٧٨.٥٣(یرتكب فیھا التالمیذ العنف بنسبة 

األمر الذي بعض تجاه بعضھم ریة وقد تكثر المواقف السلبیة باإلضافة إلى انتشار جمیع التالمیذ في المدرسة بح
نجد كذلك فترة االستراحة الطویلة احتلت المرتبة  واإلناث ، وعند المقارنة بین الذكورنفإلى ارتكاب الع یؤدي

، أما في المرتبة الثانیة من مجموع %)٧٨.٩٥(ولدى اإلناث بنسبة  ،)%٧٨.١٣(األولى لدى الذكور بنسبة 
بة الثالثة الصعود أو وفي المرت ،%)٧٢.٧٧(دوام الرسمي یكثر العنف بنسبة لعینة الدراسة فنالحظ في نھایة ا

) ائقخمس دق(لرابعة فترة االستراحة القصیرة أما في المرتبة ا) %٦١.٧٨(من وإلى حافلة المدرسة النزول 
 ،%) ٥٤.٤٥(وفي المرتبة الخامسة أثناء الشراء من مقصف المدرسة  ،)%٥٥.٥٠(بین الحصص الدراسیة 

في حصص النشاط و ،)%٣٩.٢٧) (مسة والسادسةة الرابعة والخاالحص(وأثناء الحصص الدراسیة األخیرة 
الحصة األولى والثانیة (أثناء الحصص الدراسیة األولى  )%١٩.٩٠(قبل طابور الصباح  ،)%٣١.٩٤(

أقل وقت یمارس فیھ التالمیذ العنف في وھي  األخیرة عن الحصص%) ١٣.٦١(تقل النسبة إلى و )والثالثة
ون بنسبة وثأخرى كما ذكر المبح وأخیرًا توجد أوقات ،إلناثالمدرسة حتى عند المقارنة بین الذكور وا

)٥.٢٤%.(  
 ًاھناك اتفاق درجة اتفاق الجنسین حول أكثر األوقات التي یمارس فیھا الزمالء العنف في المدرسة نجد أن وحول

ناث حول اإلبین التوزیع التكراري للذكور و بین آراء الجنسین حول تلك األوقات حیث ثبت عدم معنویة االختالف
  .من خالل نتائج اختبار مربع كاي المرفق بالجدول ذلك ھذه األوقات التي یمارس فیھا العنف ویتأكد

  
والخالصة ائجالنت

ھدفت ھذه الدراسة إلى تحلیل ظاھرة العنف المدرسي لطالب وطالبات المرحلة اإلعدادیة وعلى وجھ التحدید 
وخلصت الدراسة . دارس الحكومیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدةمن الجنسین في الم) الصف الثالث اإلعدادي(

  :إلى مجموعة من النتائج أھمھا
  :النتائج المتعلقة بالبیانات الدیموغرافیة :أوًال
 سنة بنسبة  ١٥إن النسبة األكبر للطالب والطالبات المشاركین في الدراسة تقع ضمن الفئة العمریة أقل من
  .مبحوث) ٢٠٠(وبلغ عددھم %) ٦٣.٥٠(
 كشفت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العینة من المواطنین الذین یحملون جنسیة دولة اإلمارات بنسبة كبیرة

.من إجمالي عینة الدراسة%) ٦٨(بلغت 
 عن اإلناث اللواتي %) ٢٨(أظھرت بیانات تحلیل نتائج الدراسة ارتفاع نسبة رسوب الذكور بنسبة بلغت

%).١١(بلغت نسبة رسوبھن 
 ٣٨.٤٦(بینت نتائج الدراسة أن معظم الطالب والطالبات سبق لھم الرسوب مرة واحدة بنسبة بلغت (%

.من إجمالي عینة الدراسة%) ٣٥.٩٠(ویلي ذلك الرسوب مرتین بنسبة 
  :بأنواع وصور العنف المدرسي النتائج المتعلقة :ثانیًا
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طالبًا وطالبة بنسبة ) ١٣١(لمدرسة إلى تضح ارتفاع عدد الذین أجابوا بعدم ضرب الزمالء في اا
وعند المقارنة بین الذكور واإلناث نالحظ وجود اختالف كبیر بین الذكور واإلناث حیث ارتفعت %) ٦٥.٥٠(

  .وھذه النتیجة تدلنا على میل الذكور للعدوانیة أكثر من اإلناث%) ٥٥(نسبة الذكور الذین أجابوا بنعم إلى 
سبب في ارتكاب سلوك الضرب ضد اآلخرین دفاعًا عن أنفسھم خاصة إذا تعرضوا بینت نتائج الدراسة أن ال

من %) ٤٩.٢٨(ویلي ذلك السب والسخریة منھ بنسبة %) ٦٩.٥٧(للضرب من قبل اآلخرین بنسبة بلغت 
.إجمالي عینة الدراسة

 أحد المدرسین أكدت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العینة من الطالب والطالبات تعرضوا للضرب من قبل
من إجمالي عینة الدراسة وعند المقارنة بین الذكور واإلناث كشفت الدراسة %) ٥٣.٥٠(بالمدرسة بنسبة بلغت 

%).٦٤(ارتفاع نسبة الذكور الذین تعرضوا للضرب من قبل أحد المدرسین بنسبة أكثر من اإلناث بلغت 
یعد من أبرز األسباب المؤدیة  ةلمدرسیا اتأظھرت نتائج الدراسة أن اإلھمال في إعداد بعض الواجب

باإلضافة إلى %) ٥٤.٨١(لتعرض الطالب والطالبات للضرب من بعض المدرسین أو المسئولین بنسبة بلغت 
.من إجمالي عینة الدراسة%) ٣٦.٥٤(التأخر عن الحضور إلى الصف بنسبة 

 حادة عند ذھابھم الالت اآلیحتفظون ب طالب والطالباتال قلیلة منكشفت نتائج الدراسة المیدانیة وجود نسبة
وكانت أكثر ھذه األسلحة أو األدوات التي یحتفظون بھا بالنسبة للذین أجابوا  ،%)٥.٥(بنسبة  وذلك للمدرسة

من مجموع أفراد عینة الدراسة الذین  )%٢٧.٢٧(یلیھا المشرط بنسبة  )%٥٤.٥٥(بنعم ھي السكاكین بنسبة 
وبالرغم من أن ھذه النسبة تعد نسبة بسیطة إال أنھا مرفوضة قطعًا في المجتمع أجابوا بنعم على ھذا التساؤل 

.المدرسي
 وضحت نتائج تحلیل الدراسة المیدانیة بالنسبة ألبرز األفعال التي یقوم بھا الزمالء داخل الصف تشویھ

بالنسبة لمحاولة %) ٢(وتدنت النسبة إلى . من اإلناث%) ٧٤(بنعم من الذكور و %) ٦٨(الجدران حیث أجاب 
%).١٠(االنتحار لدى الذكور أما لدى اإلناث فبلغت 

  :بأسباب العنف المدرسي النتائج المتعلقة :ثالثًا
 أظھرت نتائج الدراسة أن استخدام بعض المدرسین لأللفاظ غیر المناسبة یعد من أبرز أسباب انتشار

لك التفرقة في المعاملة من قبل المدرسین ویلي ذ%) ٦٤.٨٠(ظاھرة العنف المدرسي بالمدرسة بنسبة بلغت 
وھذا ما یدلنا على نتیجة ھامة وھي أن بعض المدرسین وبعض . من إجمالي عینة الدراسة%) ٦٣.٦٩(بنسبة 

  .المسئولین یأتون على قمة األسباب المؤدیة إلى حدوث ظاھرة العنف المدرسي
في مدارسھم نقص في دورات المیاه  الذكور طالببینت نتائج تحلیل الدراسة المیدانیة أن أھم ما یعانیة ال

أما بالنسبة لمعاناة الطالبات في المدارس  ،%)٤٩(وسوء التكییف بنسبة %) ٩١(وسوء حالتھا بنسبة بلغت 
ویلي ذلك نقص في دورات المیاه وسوء حالتھا بنسبة %) ٩٨(فقد جاء سوء التكییف في المرتبة األولى بنسبة 

لنتائج أن سوء المرافق قد یلعب دورًا في تذمر التالمیذ وارتكابھم لسلوكیات مختلفة ونتوصل من ھذه ا%) ٩٠(
.تتسم بالعنف نحو مرافق المدرسة

 كشفت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العینة لم یطلب منھم أصدقاؤھم مشاركتھم في ضرب اآلخرین أو
قیامھم بضرب اآلخرین نتیجة لطلب زمالئھم أكدوا %) ٢٨(إال أن ھناك %) ٧٢(التعدي على ممتلكاتھم بنسبة 
.مشاركتھم للقیام بھذه األفعال

 من الطالب والطالبات یشاھدون برامج تلیفزیونیة خاصة بأفالم العنف %) ٥٨(بینت نتائج الدراسة أن
للذین نفوا مشاھدتھم لتلك البرامج فمن الضروري اإلشارة إلى ضرورة فرض %) ٤٢(بینما تدنت النسبة إلى 

لرقابة على وسائل اإلعالم لما تبثھ من سلوكیات سلبیة تؤثر على الطالب والطالبات في تعلم سلوكیات العنف ا
.ضد اآلخرین

 أظھرت النتائج التي توصلنا إلیھا تدني نسبة طالب وطالبات المرحلة اإلعدادیة بالنسبة للدخول إلى المواقع
أجابوا بالنفي وبعدم دخولھم %) ٩٠.٥٠(وبالمقابل %) ٩.٥٠(المحظور الدخول إلیھا عبر شبكة إنترنت بنسبة 

.إلى تلك المواقع المحظورة وقد یعود ذلك لجھلھم استخدام شبكة اإلنترنت
 توصلنا من خالل تحلیل نتائج الدراسة إلى أن معظم أفراد عینة الدراسة من الطالب والطالبات یتلقون

وھذا یعكس لنا %) ٨٣(بالضرب على اآلخرین بنسبة بلغت النصح واإلرشاد من الوالدین بشأن عدم التعدي 
لم یتلقوا النصح من أولیاء أمورھم %) ١٧(وعي األسرة في أھمیة توجیھ أبنائھا إال أن نسبة بسیطة بلغت 

.بشأن تجنب سلوكیات العنف ضد اآلخرین
 ر األوقات التي تعد من أكب) الفسحة(وضحت نتائج الدراسة أن فترة االستراحة الطویلة بین الحصص

وھذا بسبب اختالط التالمیذ مع %) ٧٨.٥٣(یمارس فیھا الطلبة والطالبات العنف في المدرسة بنسبة بلغت 
وھي %) ٧٢.٧٧(زمالئھم وقلة الرقابة من المشرفین وفي نھایة الدوام الرسمي أیضًا یمارس العنف بنسبة 

مشرفین حتى  وجودھایة الدوام الرسمي وضرورة نسبة كبیرة أیضًا تدلنا على أھمیة تنظیم التالمیذ عند ن
  .ینصرف جمیع التالمیذ من المدرسة لتفادي ارتكاب التالمیذ لصور العنف المختلفة في الحرم المدرسي

ترجع إلى عوامل عدیدة  یتضح لنا أن ظاھرة العنف المدرسي سالفةوبناء على ما تم التوصل إلیھ من نتائج 
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تنظیم الرسمي أو المدرسین لاھا یتصل باإلدارة ووبعض ،كإطار إیكولوجيبعضھا یرتبط ببیئة المدرسة 
وبعضھا اآلخر یرتبط بمؤسسات أخرى خارج نطاق المدرسة كاألسرة ووسائل اإلعالم والواقع أن  ،بالمدرسة

كاملیة الوظیفیة والتي تؤكد على الرؤیة التساسیة التي تستند إلیھا البنائیةھذه النتائج تتفق مع القضایا األ
  .والشمولیة في تفسیرھا للظواھر االجتماعیة

  
  اتـــالتوصی

تكاتف جمیع المؤسسات الحكومیة والخاصة لمكافحة ظاھرة العنف المدرسي مثل وزارة التربیة والتعلیم .١
.الشرطة واألمن في الدولة زارة الصحة والدفاع المدني وأجھزةوالبلدیات وو

.ة طالب وطالبات المدارس الحكومیة والخاصة فیھاعمل حملة ضد العنف المدرسي ومشارك.٢
تشدید العقوبة من قبل وزارة التربیة والتعلیم ضد الھیئة العلمیة والمدرسین المخالفین للقانون ومنع ضرب .٣

  .التالمیذ أو استخدام ألفاظ أو تصرفات غیر الئقة مع التالمیذ داخل الحرم المدرسي
.اآلالت الحادة وغیرھا من المفرقعات واأللعاب الناریةحظر امتالك الممنوعات في المدرسة ك.٤
تفعیل دور االختصاصیین االجتماعیین والنفسیین الموجودین في المدرسة لمتابعة ودراسة الحاالت التي .٥

.لدیھا میول نحو العنف وتقدیم العالج المناسب لكل حالة
 مدیر المدرسة خاص بالمشكالت عمل صندوق للمقترحات والشكاوي داخل كل صف وال یقوم بفتحھ سوى.٦

.المشكالت لكالمدرسة وتسجیل مقترحاتھم تجاه ت ھم ومدرسیھم فيالتي یعاني منھا الطلبة من زمالئ
  آلیات تنفیذ التوصیات

  :سیتم تنفیذ التوصیات السابقة باستخدام اآللیات التالیة
   :التوصیة األولى

  :ـذ من خاللوستنف
الوزارات والجھات المعنیة ومتابعة جھودھا وتطویرھا تشكیل لجنة مشتركة للتنسیق بین.  
إقامة ورش عمل ومعارض لتجسیم صور العنف المدرسي.  

   :التوصیة الثانیة
  :خـاللوستنفذ من 

إصدار كتیبات إرشادیة ضد العنف المدرسي.  
ور تنظیم محاضرات وعقد ندوات حول اآلثار السلبیة للعنف المدرسي لطالب المدارس وأولیاء األم

  .والمدرسین
نشر أفكار توعویة عن أضرار العنف المدرسي على شبكات اإلنترنت توجھ إلدارات وطالب المدارس.  

  :التوصیة الثالثة
  :اللن خوستنفذ م

 العنف المدرسي وتوقیع الجزاء على مرتكبیھا حاالتتشكیل قسم داخل اإلدارة القانونیة بالوزارة لمتابعة.  
ب المدارس من قبل الوزارة الستطالع رأي الطالب حول مدى وجود العنف إرسال استبانات لطلبة وطال

  .بالمدارس وإذا ما ثبت ذلك یتم توقیع العقوبة على إدارة المدرسة
  :التوصیة الرابعة

  :وستنفذ من خـالل
 إجراء التفتیشات المفاجئة للطالب أثناء طابور الصباح أو داخل الصفوف الكتشاف مدى وجود آالت حادة
  .ممنوعات محظورة في المدارس أو
االتصال بأولیاء األمور وإبالغھم بمخالفة أبنائھم.  
 للتحكم في مداخل ومخارج المدرسةوضع آالت تصویر.  

  :التوصیة الخامسة
  :اللوستنفـذ من خ

و ظاھرة العنف المدرسي سواء بھدف توعیتھم نح لألخصائیین االجتماعیین والنفسیین عقد دورات تدریبیة
  .وعلى الطالب بصفة خاصةأث التعرف على أسبابھا وأضرارھا على العملیة التعلیمیة بصفة عامة من حی
 قیام األخصائیین االجتماعیین والنفسیین بتوزیع استبانات على الطالب على فترات زمنیة منتظمة لقیاس

  .رأیھم حول ھذه الظاھرة
  الھـــوامش

  .)١١(آیة  ،سورة الحجرات.١
  .١٥٥ :ص ،٨جزء  ،الترمذي.٢
دار الجامعة  ،العنف داخل األسرة بین الوقایة والتجریم والقانون الجنائي ،أبوالوفا محمد أبو الوفا.٣

.١١ :ص ،٢٠٠٠ ،اإلسكندریة ،الجدیدة للنشر
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  "الیابان في حیرة " العنف في المدارس  ،أبوبكر خالد سعداهللا.٤
٥.1.htm.–/family/family junalist 19web.nethttp://www:islam  
ورقة عمل مقدمة لندوة العنف األسري، اإلدارة  ،واقع اتجاھات العنف األسري المعاصر ،أحمد العموش.٦

.٢ :ص ،٢٠٠٣ ،العامة لشرطة الشارقة
 :ص ،٢٠٠٤ ،)٤٨(العدد  ،مركز بحوث شرطة الشارقة ،الفكر الشرطي ،العنف المدرسي ،أحمد حویتي.٧

١٩٣.
  ،العنف في مدارسنا بال قانون وال رقیب ،ذیابيأمل ال.٨
٩.47k-2003/Mainpage/cov478.php-01-www.alriyad.com.salcontents/15  

 ،المكتب الجامعي الحدیث ،رانحراف الصغار وجرائم الكبا ،سلوى الصدیقي ،جالل الدین عبدالخالق.١٠
.١٠١–١٠٠ :ص ص ،٢٠٠٢ ،اإلسكندریة

  .٣–٢ :ص ،العنف المدرسي ،ترجمة یحیى حجازي ،جواد دویك.١١
١٢.jer.org/Arabic/Articles/Article–www.pcchttp://%202.htm 
.٤ :، ص١٩٩٩ ،الطبعة األولى ،طفالالعنف واإلیذاء والخبرة الصادمة لدى األ ،عبدالعزیز موسى ثابت.١٣
مركز زاید للتنسیق  ،"اإلنجازات والرؤى المستقبلیة "  ،الرعایة االجتماعیة في دولة اإلمارات.١٤

.١٠٣–١٠٢ :ص ص ،٢٠٠١ ،أغسطس ،دولة اإلمارات ،والمتابعة
 :ص ،اعقسم االجتم ،جامعة عین شمس ،أفالم الكارتون وتأسیس العنف عند األطفال ،فاطمة القلیني.١٥
٣٨.  
المكتب  ،دراسة تحلیلیة في نظریة علم االجتماع ،السوسیولوجیا الوظیفیة ،محمد الغریب عبدالكریم.١٦

.١١٧–١١٥ :ص ص ،١٩٨٩ ،اإلسكندریة ،الجامعي الحدیث
  .مرجع سبق ذكره ،العنف المدرسي ،ترجمة یحیى حجازي ،جواد دویك.١٧
  .٢٣٢–٢٣١ :ص ص ،جع سبق ذكرهمر ،انحراف الصغار وجرائم الكبار ،جالل عبد الخالق.١٨
ص  ،م١٩٩٦ ،الطبعة األولى ،دبي ،اإلمارات ،دار القلم ،الخدمة االجتماعیة الوقایة ،مدحت أبو النصر.١٩
  .٢١٨–٢٠٦ :ص
.١٠٣–١٠٢ :ص ص ،مرجع سبق ذكره ،الرعایة االجتماعیة في دولة اإلمارات ،مدحت أبو النصر.٢٠
  .٢١٨–٢٠٦ :ص ص ،مرجع سبق ذكره ،مدحت أبو النصر.٢١
.المرجع السابق ،مدحت أبو النصر.٢٢
  .المرجع السابق ،مدحت أبو النصر.٢٣
  .المرجع السابق ،أمل الذیابي.٢٤
  .المرجع السابق ،أمل الذیابي.٢٥
  .٥ :ص ،المرجع السابق ،عبدالعزیز موسى ثابت.٢٦
  .٢٠٢–٢٠١ :ص ص ،مرجع سبق ذكره ،العنف المدرسي ،أحمد حویتي.٢٧
  .١ :ص ،المرجع السابق ،سالعنف في المدار ،أبوبكر خالد سعد اهللا.٢٨
  .٢ :ص ،المرجع السابق ،العنف في المدارس ،أبوبكر خالد سعد اهللا.٢٩
 :ص ،٢٠٠٠ ،، بنھاكلیة التربیة ،ألطفال المراھقینالعنف عند ا ،ترجمة محسوب عبدالصادق ،فید فارما.٣٠
٦٤.  
 .http:/www.amanjordan.org/Arabic-news/wmview.php،فرنسا.٣١
  .١٩٥ :ص ،مرجع سبق ذكره ،لمدرسيالعنف ا ،أحمد حویتي.٣٢
  .١٩٨–١٩٧ :ص ص ،المرجع السابق ،العنف المدرسي ،أحمد حویتي.٣٣
  .١٩٩ :ص ،المرجع السابق ،العنف المدرسي ،أحمد حویتي.٣٤
  .٢٠٠ :ص ،المرجع السابق ،العنف المدرسي ،أحمد حویتي.٣٥
، "جوبعض وسائل العال ،والعوامل ،المظاھر"  ،العنف المدرسي ،ونعبدالمالك أشھب.٣٦

.studies/wmview.php-org/aman.www.amanjordan  
.١٠ :ص ،مرجع سبق ذكره ،ترجمة یحیى حجازي ،جواد دویك.٣٧

  المراجــع
.القرآن الكریم.١
  .٨جزء  ،الترمذي.٢
دار الجامعة الجدیدة  ،لوقایة والتجریم والقانون الجنائيالعنف داخل األسرة بین ا ،أبوالوفا محمد أبو الوفا.٣

.٢٠٠٠ ،اإلسكندریة ،للنشر
  "الیابان في حیرة " العنف في المدارس  ،أبوبكر خالد سعداهللا.٤
٥.1.htm.–web.net/family/family junalist 19http://www:islam
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 ورقة عمل مقدمة لندوة العنف األسري، اإلدارة ،العنف األسري المعاصرواقع اتجاھات  ،أحمد العموش.٦
.٢٠٠٣ ،العامة لشرطة الشارقة

.٢٠٠٤ ،)٤٨(العدد  ،طة الشارقةمركز بحوث شر ،الفكر الشرطي ،العنف المدرسي ،أحمد حویتي.٧
  ،العنف في مدارسنا بال قانون وال رقیب ،أمل الذیابي.٨
٩.47k-2003/Mainpage/cov478.php-01-www.alriyad.com.salcontents/15  

 ،معي الحدیثالمكتب الجا ،انحراف الصغار وجرائم الكبار ،سلوى الصدیقي ،جالل الدین عبدالخالق.١٠
.٢٠٠٢ ،اإلسكندریة

  .لعنف المدرسيا ،جمة یحیى حجازيتر ،جواد دویك.١١
١٢.jer.org/Arabic/Articles/Article–www.pcchttp://%202.htm   
.١٩٩٩ ،الطبعة األولى ،األطفال العنف واإلیذاء والخبرة الصادمة لدى ،عبدالعزیز موسى ثابت.١٣
، "الجوبعض وسائل الع ،والعوامل ،المظاھر"  ،العنف المدرسي ،عبدالمالك أشھبون.١٤

studies/wmview.php-www.amanjordan.org/aman
  .قسم االجتماع ،جامعة عین شمس ،أفالم الكارتون وتأسیس العنف عند األطفال ،فاطمة القلیني.١٥
 .http:/www.amanjordan.org/Arabic-news/wmview.php،فرنسا.١٦
.٢٠٠٠ ،كلیة التربیة، بنھا ،ینالعنف عند األطفال المراھق ،ترجمة محسوب عبدالصادق ،فید فارما.١٧
المكتب  ،دراسة تحلیلیة في نظریة علم االجتماع ،السوسیولوجیا الوظیفیة ،محمد الغریب عبدالكریم.١٨

.١٩٨٩ ،اإلسكندریة ،الجامعي الحدیث
  .م١٩٩٦ ،الطبعة األولى ،دبي ،اإلمارات ،دار القلم ،الخدمة االجتماعیة الوقایة ،مدحت أبو النصر.١٩
 ،مركز زاید للتنسیق والمتابعة ،"اإلنجازات والرؤى المستقبلیة "  ،الرعایة االجتماعیة في دولة اإلمارات.٢٠

.٢٠٠١ ،أغسطس ،دولة اإلمارات
  

مالحــــق الدراســـة
  ملحق الجداول اإلحصائیة :أوًال
الدراسة ةملحق استبان :ثانیًا

  
  اإلحصائیة الجداول ملحق :أوًال

)١(الجدول رقم 
  العمر في صورتھ الكمیة بعض المؤشرات اإلحصائیة لمتغیر

  
Statisticsالعمر بالسنوات

Mean14.5404
Median14

Mode14
Std. Deviation1.292652

Skewness3.172
Std. Error of 

Skewness
0.172778

Kurtosis21.49418
Std. Error of 

Kurtosis
0.343885

Minimum11
Maximum25

Sum2879
  

)٢(الجدول رقم 
  توزیع العینة حسب النوع وفئات العمر

  

  فئات العمر
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبةالعدد والنسبة
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557212763.50  سنة ١٥أقل من 
44287236.00سنة ٢٠إلى  ١٥من 
1010.50سنة ٢٠ر من أكث

100100200100.00المجموع
٠.٠١٣= مستوى الداللة ،١= بدرجات حریة ،٦.٢٣٤قیمة اختبار مربع كاي

   
)٣(الجدول رقم 

  توزیع العینة حسب النوع والجنسیة
  

  الجنسیة
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
558113668.00اإلمارات

45186331.50وافد عربي
0110.50ال یحمل أوراق ثبوتیة

100100200100.00المجموع
٠.٠٠٠= مستوى الداللة ، ١بدرجات حریة ،١٥.٥٣قیمة اختبار مربع كاي

   
)٤(الجدول رقم 

  توزیع العینة حسب النوع والجنسیة
  

  الرأي
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالنسبةالعدد و  العدد والنسبة
728916180.50ال

28113919.50نعم
100100200100.00المجموع

 ٠.٠٠٢= مستوى الداللة ،١بدرجات حریة ،٩.٢٠٥قیمة اختبار مربع كاي
   

)٥(الجدول رقم 
  توزیع العینة حسب النوع والجنسیة

  

  عدد المرات
المجموعأنثى  ذكر

النسبة  العددنسبةال  العددالنسبة  العدد
1035.71545.451538.46مرة واحدة

1035.71436.361435.90مرتین
621.4319.09717.95ثالث مرات

27.1419.0937.69أربع مرات أو أكثر
28100.0011100.0039100.00المجموع

٠.٧٦٨= اللةمستوى الد ،٢= بدرجات حریة ،٠.٥٢٨= قیمة اختبار مربع كاي
  

)٦(الجدول رقم 
  توزیع العینة حسب النوع وضرب أحد الزمالء في المدرسة

  

  الرأي
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
458613165.50ال

55146934.50نعم
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100100200100.00المجموع
 ٠.٠٠٠= مستوى الداللة ،١ بدرجات حریة ،٤٠.٩١قیمة اختبار مربع كاي
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)٧(الجدول رقم 
  توزیع العینة حسب النوع والسبب في ارتكاب سلوك الضرب

  

  األسباب
المجموعأنثى  ذكر

النسبة  العددالنسبة  العددالنسبة  العدد
  لم یحدد

  )أجاب بال في الجدول السابق(
4545.008686.0013165.50

بنعم األسباب المذكورة من المجیبین
دفاعًا عن نفسي ألنھ قام 

  بضربي
3869.09964.294869.57

1221.82214.291420.29  دفاعًا عن اآلخرین
2952.73535.713449.28  السب والسخریة مني

11.8200.0011.45قیامھ بسرقة ممتلكاتي
قیامھ بتمزیق دفاتري وتخریب 

  أدواتي
00.0000.0000.00

59.0917.1468.70  ىأخر
٥٥٥٥.٠١٤١٤.٠٦٩٣٤.٥عدد المجیبین

8517103مجموع اختیارات المجیبین 
1.551.211.49متوسط عدد االختیارات 

٠.٠٠٠= مستوى الداللة ،٣= بدرجات حریة ، ٥٦= قیمة اختبار مربع كاي

)٨(الجدول رقم 
  من قبل أحد المدرسین للضرب توزیع العینة حسب النوع والتعرض

  

  الرأي
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
37599648.00  ال

634110452.00نعم
100100200100.00المجموع

٠.٠٠٣= مستوى الداللة ،١بدرجات حریة ،٨.٨٦قیمة اختبار مربع كاي
  

)٩(الجدول رقم 
  نوع والسبب في الضرب من المدرس أو المسئولتوزیع العینة حسب ال

  

  لجنسیةا
المجموعأنثى  ذكر

النسبة  العددالنسبة  العددالنسبة  العدد
  لم یحدد

  )أجاب بال في الجدول السابق(
3737.005959.009648.00

األسباب المذكورة من المجیبین بنعم
4063.491741.465754.81  إھمالك في الواجب المدرسي

2438.101434.153836.54  تأخرك عن الحضور إلى الصف
1422.2212.441514.42  ضربت أحد الزمالء

قمت بتخریب األجھزة أو الطاوالت 
   والكراسي

46.3500.0043.85

46.3500.0043.85  التعدي على ممتلكات الزمالء
1422.221434.152826.92  أخرى

63٦٣.٠٤١٤١.٠١٠٤٥٢.٠  ینعدد المجیب
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10046146مجموع اختیارات المجیبین 
1.591.121.40متوسط عدد االختیارات 

 ٠.٠٠٠مستوى الداللة ، ٦= بدرجات حریة ،٣٢.٥٥= قیمة اختبار مربع كاي
  

)١٠(الجدول رقم 
  مدرسةحادة أو سالح عند الذھاب لل االحتفاظ بآلةتوزیع العینة حسب النوع و

  

  الرأي
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
929718994.50ال

83115.50نعم
100100200100.00المجموع

٠.١٢١= مستوى الداللة ،١= بدرجات حریة ،٢.٤قیمة اختبار مربع كاي
  

)١١(الجدول رقم 
  أو األدوات التي یحتفظ بھا الطالب لحةتوزیع العینة حسب النوع ونوع ھذه األس

  

  نوع األسلحة واألدوات
المجموعأنثى  ذكر

النسبة  العددالنسبة  العددالنسبة  العدد
أجاب بال في (لم یحدد 

  )الجدول السابق
9292.009797.0018994.50

األسلحة المذكورة من المجیبین بنعم
75.0000.00654.55  ٦  السكاكین

112.50266.67327.27  طالمشر
مسدسات األلعاب 

  والمفرقعات الناریة
225.0000.00218.18

112.50133.33218.18الدبابیس
225.0000.00218.18  أخرى

8٨.٠٣٣.٠١١5.5  عدد المجیبین
315  12مجموع اختیارات المجیبین

1.501.001.36متوسط عدد االختیارات 
   ٠.١٠٤= مستوى الداللة ،٤بدرجات حریة ،٧.٧٠٨یمة اختبار مربع كايق

  
)١٢(الجدول رقم 

  توزیع العینة حسب النوع والرأي حول األفعال التي یقوم بھا الزمالء
  

  م
تحدید الفعل الذي قام بھ 

  الزمالء

  اإلناث  الذكور

ال  نعمال  نعم

  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد
22.09898.01010.09090.0  اولة االنتحارمح  ١
6868.03232.07474.02626.0  تشویھ الجدران  ٢
5656.04444.01212.08888.0  تدخین السجائر  ٣
1313.08787.077.09393.0  تناول المسكرات  ٤

33.09797.000.0100  تعاطي المخدرات  ٥
100.

0
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3737.06363.03838.06262.0  رسینالتعدي على المد  ٦
6868.03232.06969.03131.0  السب واالستھزاء  ٧

٨  
التھدید برفع السالح وإثارة 

  الفوضى
1616.08484.055.09595.0

4040.06060.02424.07676.0  ضرب المدرس أو الزمالء  ٩
١
٠  

إحداث جرح أو تشوه جسدي 
  ضد اآلخرین

3232.06868.01717.08383.0

 ٠.٠٠٠= مستوى الداللة ،9بدرجات حریة ،43.44قیمة اختبار مربع كاي
  

)١٣(الجدول رقم 
  زیادة ارتكاب العنف بین التالمیذ في المدرسة األسباب التي تؤدي إلىتوزیع العینة حسب النوع و

  

  الجنسیة
المجموعأنثى  ذكر

النسبة  ددالعالنسبة  العددالنسبة  العدد

1111.001010.002110.50  لم یحدد

4752.816774.4411463.69  التفرقة في المعاملة من قبل المدرسین
3741.574246.677944.13  مشكالت أسریة في البیت 

2325.841820.004122.91  تأثیر وسائل اإلعالم
تعلم العنف من المواقع المحظورة 

  باإلنترنت
3134.832932.226033.52

5258.434550.009754.19  حب فرض النفوذ والسیطرة
عجز أسرتي عن توفیر متطلبات 

  المدرسة
1415.732022.223418.99

عدم الحصول على المصروف الیومي 
  للمدرسة

1112.361213.332312.85

5662.926066.6711664.80  استخدام المدرس أللفاظ غیر مناسبة
1415.732628.894022.35  التأخر الدراسي

3033.713943.336938.55  تجاھل اآلخرین لي
ال أحمل أوراق ثبوتیة واستھزاء 

  اآلخرین بي
2123.601516.673620.11

44.4988.89126.70  أخرى
8989.09090.017989.5  عدد المجیبین

340381721ن مجموع اختیارات المجیبی
3.824.234.03متوسط عدد االختیارات 

٠.٥٠٥= مستوى الداللة ، ١٢بدرجات حریة ،١١.٢٧٨= قیمة اختبار مربع كاي
  

)١٤(الجدول رقم 
  توزیع العینة حسب النوع والرأي حول ما یعانیھ الطالب في مدارسھم

  

  االختیارات  م

  اإلناث  الذكور

ال  نعمال  نعم

  ددالع
النس

بة
  العدد

النس
بة

  العدد
النس

بة
  العدد

النس
بة

1212.08888.04141.05959.0  ازدحام الصفوف  ١
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4949.05151.09898.022.0  سوء التكییف  ٢

٣  
نقص في دورات المیاه وسوء 

  حالتھا
9191.099.09090.01010.0

1515.08585.04141.05959.0  ضیق الفصول ومباني المدرسة  ٤

٥  
عدم وجود أماكن كافیة لممارسة 

  األنشطة الریاضیة والثقافیة
4949.05151.06868.03232.0

٠.٠٠٠= مستوى الداللة ، ٤بدرجات حریة ،٢١.٥٤= قیمة اختبار مربع كاي
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)١٥(الجدول رقم 
  توزیع العینة حسب النوع وطلب المشاركة في ضرب اآلخرین

  

  الرأي
المجموعىأنثذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
558914472.00ال

45115628.00نعم
100100200100.00المجموع

 ٠.٠٠٠مستوى الداللة ، ١= بدرجات حریة ،٢٨.٦٧قیمة اختبار مربع كاي
  

)١٦(الجدول رقم 
  ة بأفالم العنفبرامج تلفزیونیة خاص توزیع العینة حسب النوع ومشاھدة

  

  الرأي
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
30548442.00ال

704611658.00نعم
100100200100.00المجموع

٠.٠٠١= مستوى الداللة ، ١بدرجات حریة ،١١.٨٢قیمة اختبار مربع كاي
  

)١٧(الجدول رقم 
  شبكة اإلنترنت على المواقع المحظورة والدخول من خالل توزیع العینة حسب النوع

  

  الرأي
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
869518190.50ال

145199.50نعم
100100200100.00المجموع

 ٠.٠٣٠= مستوى الداللة ، ١بدرجات حریة ،٤.٧١قیمة اختبار مربع كاي
  

)١٨(دول رقم الج
  بتجنب التعدي على اآلخرین توزیع العینة حسب النوع ونصح الوالدین

  

  الرأي
المجموعأنثىذكر

النسبة  العددالعدد والنسبة  العدد والنسبة
14203417.00ال

868016683.00نعم
100100200100.00المجموع

٠.٢٥٩= مستوى الداللة ،١= بدرجات حریة ،١.٢٧٦= قیمة اختبار مربع كاي
  
  

)١٩(الجدول رقم 
  ك العنفؤالتي یمارس فیھا زمال توزیع العینة حسب النوع وأكثر األوقات

  

  الجنسیة
المجموعأنثى  ذكر

النسبة  العددالنسبة  العددالنسبة  العدد
44.0055.0094.5  لم یحدد
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عند الصعود أو النزول من وإلى 
  حافلة المدرسة

5961.465962.1111861.78

1616.672223.163819.90  قبل طابور الصباح
أثناء الحصص الدراسیة األولى 

  )الحصة األولى والثانیة والثالثة(
1010.421616.842613.61

الحصص الدراسیة األخیرة  أثناء
الحصة الرابعة والخامسة (

   )والسادسة
3839.583738.957539.27

خمس (احة القصیرة فترة االستر
  )دقائق بین الحصص الدراسیة

5658.335052.6310655.50

7578.137578.9515078.53  )الفسحة(فترة االستراحة الطویلة 
.. .الریاضة(في حصص النشاط 

   )إلخ
2627.083536.846131.94

3940.636568.4210454.45  أثناء الشراء من مقصف المدرسة
8386.465658.9513972.77  الدوام الرسمي نھایة
55.2155.26105.24  أخرى

4655391004المجموع
٠.١١٠= مستوى الداللة ،١٠= بدرجات حریة ،١٥.٦٤قیمة اختبار مربع كاي

  
الدراسة ةملحق استبان :ثانیُا
  :یةبیـانات أولــ :أوًال

  :أمام اإلجابة المناسبة) (ضع عالمة 
  :النوع .١
   )  (أنثــى  -٢      )  (ذكــر  -١
  ---------------------  :العمر بالسنوات .٢
  :الجنسیة .٣

٣  ٢  ١  

  ال یحمل أوراق ثبوتیة  عربال الوافدین  اإلمارات

   ؟ھل سبق أن رسبت في المدرسة.٤
  ال ]   [ -٢                            نعم  ]   [ -١                                    

  :یرجى تحدید عدد مرات الرسوب ،الرسوب في العام الدراسيفي حالة .٥
   مرة واحدة  ]   [.١
  مرتان  ]   [.٢
  ثالث مرات  ]   [.٣
    أكثر من ثالث مرات  ]   [.٤

  :يأنواع وصور العنف المدرسبیانات خاصة ب :ثانیًا
   ؟ھل سبق أن قمت بضرب أحد الزمالء في المدرسة.١

  ال ]   [ -٢                     نعم  ]   [ -١                          
  :إذا كانت اإلجابة بنعم فھل السبب في ارتكاب ھذا السلوك ھو.٢
  دفاعًا عن نفسي ألنھ قام بضربي  ]   [.١
  دفاعًا عن اآلخرین  ]   [.٢
  السب والسخریة مني  ]   [.٣
   قیامھ بسرقة ممتلكاتي  ]   [.٤
  تيقیامھ بتمزیق دفاتري وتخریب أدوا  ]   [.٥
  ----------------------------------  :)حدد(أخرى .٦
   ؟ھل سبق وأن تعرضت للضرب من قبل أحد المدرسین أو المسئولین في المدرسة.٣

  ال ]   [ -٢                  نعم  ]   [ -١          
  :إذا كانت اإلجابة بنعم فھل السبب.٤



Ï ÑÏ!!!

  اھمالك في الواجب المدرسي  ]   [.١
  ر إلى الصفتأخرك عن الحضو  ]   [.٢
  ضربت أحد الزمالء  ]   [.٣
   قمت بتخریب األجھزة أو الطاوالت والكراسي  ]   [.٤
  التعدي غلى ممتلكات الزمالء  ]   [.٥
 -------------------------------------  :)حدد(أخرى .٦
  ؟حادة أو سالح عند ذھابك للمدرسة ھل تضع في جیبك أنت أو زمالئك آلة.٥

  ال ]   [ -٢              نعم  ]   [ - ١             
  ؟في حالة اإلجابة بنعم ما نوع ھذه األسلحة أو األدوات.٦
  السكاكین   ]   [.١
  المشرط  ]   [.٢
  المسدس  ]   [.٣
الدبابیس  ]   [.٤
----------------------------------  :)حدد(أخرى .٥
   :ھل یقوم أحد زمالء صفك بفعل اآلتي.٧

  ال  منع  تحدید الفعل الذي قام بھ الزمالء  م

      محاولة االنتحار .١
      تشویھ الجدران.٢
      تدخین السجائر.٣
      تناول المسكرات.٤
      تعاطي المخدرات.٥
      التعدي على المدرسین.٦
      السب واالستھزاء.٧
      التھدید برفع السالح وإثارة الفوضى.٨
      ضرب المدرس أو الزمالء.٩

      إحداث جرح أو تشوه جسدي ضد اآلخرین.١٠

  :بیانات خاصة بأسباب العنف المدرسي :ثالثًا
  من وجھة نظرك ما األسباب التي تؤدي إلى زیادة ارتكاب العنف بین التالمیذ في المدرسة؟.١
  التفرقة في المعاملة من قبل المدرسین  ]   [.١
  مشكالت أسریة في البیت   ]   [.٢
  تأثیر وسائل اإلعالم  ]   [.٣
  باإلنترنتتعلم العنف من المواقع المحظورة   ]   [.٤
  حب فرض النفوذ والسیطرة  ]   [.٥
  عجز أسرتي عن توفیرمتطلبات المدرسة  ]   [.٦
  عدم الحصول على المصروف الیومي للمدرسة  ]   [.٧
  استخدام المدرس أللفاظ غیر مناسبة  ]   [.٨
  التأخر الدراسي  ]   [.٩

  تجاھل اآلخرین لي  ]   [.١٠
  بي ال أحمل أوراق ثبوتیة واستھزاء االخرین  ]   [.١١
  ------------------------------------------------  :)حدد(أخرى .١٢
  :ھل أنت في مدرستك تعاني من.٢

  ال  نعم  االختیارات  م

      ازدحام الصفوف   ١
      سوء التكییف    ٢
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      نقص في دورات المیاه وسوء حالتھا    ٣
      ضیق الفصول ومباني المدرسة    ٤
      األنشطة الریاضیة والثقافیةعدم وجود أماكن كافیة لممارسة    ٥
  -------------------------------------------- ): حدد(أخرى   ٦

  
  ؟ھل یطلب أحد الزمالء منك مشاركتھ في ضرب اآلخرین أو التعدي على ممتلكاتھم.٣

  ال  ]   [ -٢                              نعم  ]   [ -١                   
  ؟امج تلفزیونیة خاصة ببث أفالم العنف وحمل السالح والتعدي بالضرب والقتلھل تشاھد باستمرار بر.٤

  ال [   ]  -٢                              نعم[   ]   -١                   
  ؟ھل تدخل على شبكة اإلنترنت على المواقع المحظور الدخول إلیھا وبھا عنف.٥

  ال [   ]  -٢                              نعم[   ]   -١                   
  ؟ك بتجنب التعدي على اآلخرین و استخدام العنف معھماھل ینصحك والد.٦

  ال [   ]  -٢                              نعم[   ]   -١                   
  ؟ك العنف والشجار والضرب والشتم في المدرسةؤما أكثر األوقات التي یمارس فیھا زمال.٧
  .لصعود أو النزول من وإلى حافلة المدرسةعند ا  ]   [.١
  .قبل طابور الصباح  ]   [.٢
  )الحصة الولى والثانیة والثالثة(أثناء الحصص الدراسیة األولى   ]   [.٣
   )الحصة الرابعة والخامسة والسادسة(الحصص الدراسیة األخیرة  أثناء ]   [.٤
  )اسیةخمس دقائق بین الحصص الدر(فترة االستراحة القصیرة   ]   [.٥
  )الفسحة(فترة االستراحة الطویلة   ]   [.٦
   )إلخ ...، المخیمات الریاضة(في حصص النشاط   ]   [.٧
  أثناء الشراء من مقصف المدرسة  ]   [.٨
  نھایة الدوام الرسمي  ]   [.٩

-------------------------------------------------  :)حدد(أخرى .١٠
  

  


