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 ص : ستخل مال

دوة رإلدرةة رام ةاددد ل اددد   ظرهردددل ندددله ة را  ددد  هددد ال را ةرادددل راالا دددل راددد  را  ددد     ددد    
، كمددل  راطالب  بلام ح ل رام ظاطل بلاكظيل ا  ضظء ب ض رامظرث ق را وا ددل رام له ددل ا   دد 

را  دد     دد  رالدد  را  ادد  ل ورا ن يددل ا   دد  رام ةادد  بمدد رة  رام ح ددل  هدد ال را ةراددل رادد 
ةص  ورقع را    رام ةا  بم رة  رام ح ل رام ظاطل ادد  دواددل راكظيددل   و  رام ظاطل بلاكظيل.

وضددع ورددظة    دد ي ا طددظي  دوة رإلدرةة ، كمددل و ظصددد را ةراددل رادد    ددو وهرددل اندد  راطددال 
اددد   ظرهردددل ندددله ة را  ددد  راطالبددد  بلام ح دددل رام ظادددطل بلاكظيدددل اددد  ضدددظء ب دددض رام ةاددد ل 

ي كددظم  م مددع را ةراددل  ددو هم ددع لددال  و   مدد   دد رة  ،  رامظرث ددق را وا ددل رام له ددل ا   دد 
أنردد ا را  ددللم رام  را ددل ا  ةراددل أم ه ددل  ادد و  ،  رام ح ددل رام ظاددطل بم ط ددل حددظا  را    م ددل

 ظاط رامالوة رامخ   ل را   و  س نله ة را    راطالب   ددو ح دد  ذرا دالال رحرلل ل ب و  
 .را بظل ا  هم ع رامملالا

 .رامظرث ق را وا ل   –را    راطالب    –: رالدرةة رام ةا ل    الكلمات االفتتاحية
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Abstract : 

The present study aimed to identify the role of school administration in 

facing the phenomenon of student violence in the middle stage in Kuwait in 

the light of some international conventions against violence , And the study 

aimed to identify the philosophical and theoretical frameworks of school 

violence in middle schools in Kuwait. And monitor the reality of school 

violence in middle schools in the State of Kuwait from the point of view of 

students, and the study to develop a proposed vision to develop the role of 

school administration in the face of the phenomenon of student violence in 

the middle stage in Kuwait in the light of some international conventions 

against violence , The study population consists of all the students and 

teachers of the intermediate schools in Hawally. The field results showed that 

there are statistically significant differences between the average of the 

different axes that measure the phenomenon of student violence in terms of 

acceptance in all fields .  

Keywords : The school administration - Student violence - International 

Agreements 
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 :مقدمة 

تزايد انتشار ظاهرة العنف في اآلونة األخيرة في غالبية المجتمعات العالمية ، بحيث أصببح  ظباهرة 
المجتمعات وأمنها، حيث شهدت المدارس الكويتيبة، بمبا فبي ذلبا مبدارس تهدد كيان العديد من هذه 

المرحلة المتوسطة، زيادة في تكرار هذه الظاهرة السلبية، مما يعكبر صب و المبدارس وأمنهبا، وأحيانبا  
 (2008)احمد ،   يبعدها عن التركيز على أهدافها التربوية، والعمل على التصدي لهذه الظاهرة.

اهرة العنف ب وبخاصة المدرسي ب إحدى القضايا المهمة والملحبة التبي يجبن أن حيث إن التصدي لظ
 يتبناها المجتمع الدولي، والدول، والمؤسسات الحكومية واألهلية بكل حزم وإصرار.

ويأتي العنف على أشكال عدة وبدرجات مختل ة، وأكثر أشكال العنبف ظهبورا  نبين األفبراد هبي العنبف 
طات المرتبطبة بببالجنس، وتببدمير الممتلكببات. حيبث ذكببرت منظمببة الصببحة الل ظبي والجسببدي، والنشببا

ثالثة أشكال للعنف، وقسم  العنف إلى ثالث مجموعات بحسن خصبائص مقترفبي   2002العالمية  
فعل العنف وهي: العنبف الموجبل للبذات، والعنبف الموجبل مبن قببل اآلخبرين نحبو العائلبة أو األقبران، 

 ن جماعببات تببرتبو بعوامببل العشببيرة ،أو األحببزاب، أو العببر .والعنببف الجمبباعي الببذي يمببارس  ببم
 (2005اميمل ، )

ويأخذ العنف المدرسي أشكاال  مختل ة منها الجدي، والمنطو ، والمكتوب مثل: العنف الجسدي وهو 
اسبتخدام القببوة الجسببدية بشببكل متعمببد إليببذال اآلخبرين وإلحببا  الضببرر نهببم، والعنببف الل ظببي والببذي 

بأل بباع عنيببف كالشببتائم أو المشبباجرات الكالميببة، والعنببف  ببد األثبباث المدرسببي يتضببمن التواصببل 
ومرافق المدرسة، والعنف الن سي، والعنف الجنسبي. كمبا تتعبدد أسبباب ظباهرة العنبف المدرسبي فقبد 

أثيبر وسبائل اإلعبالم  تكون للتعبير عن الذات ول   االنتباه، أو بسبن ظروف مجتمعيبة وأسبرية، أو
 (2011)امينل ،  .

حيث تعد المرحلة المتوسطة مرحلة متميزة من مراحل نمبو المتعلمبين إذ تقبع عليهبا تبعبات أساسبية 
وذلا للوفال بحاجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم وهي بحكم طبيعتها في السلم التعليمي تقوم ندور تربوي 

فبي الحيباة العمليبة اجتماعي متوازن إذ تعد طالنها لمواصلة تعليمهم الثانوي، كما تهيبههم لالنخبرا  
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من خالل الكشف عن ميبولهم واسبتعدادهم وقبدراتهم والعمبل علبى تنميبة تلبا القبدرات بمبا يسباعدهم 
 على اختيار الدراسة التي تناسن خصائصهم .

 مشكلة البحث  

تواجل مدارس المرحلة المتوسطة ارت اعا  ملحوظا  في انتشار ظاهرة العنف نتيجة للعديد من العوامل 
ية االجتماعيبببة، والسياسبببية، وعوامبببل التطبببور التكنولبببوجي، والعولمبببة واالن تبببا  وامتبببزا  االقتصببباد

الثقافات. وقد لبوح  فبي اآلونبة األخيبرة تزايبد فبي ت شبي ظباهرة العنبف لبدى الطلببة، والتبي كبان لهبا 
 .تأثيرات سلبية على حياتهم األكاديمية واالجتماعية والشخصية

كلة عالميبة تشب ل اهتمبام الحكومبات والمنظمبات الدوليبة وغيبر حيث تعد ظاهرة العنف المدرسي مشب
الحكوميببة، مثلمببا تشبب ل أوليببال األمببور والمببربين والطببالب أن سببهم. ولكببن علببي رغببم التأكيببد علببي 
مناهضببة العنببف المدرسببي والمجتمعببي علببي المسببتوي الببدولي والمحلببي، واعتببباره انتهاكببا لحقببو  

خببا ، والتوقيببع علببي مواثيببق حمايببة الط ببل ومببدونات اإلنسببان بشببكل عببام وحقببو  الط ببل بشببكل 
 (2004)انراهيم ،  .السلوك

 ويمكن نلورة مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسهلة التالية:

 ب ما األطر ال لس ية والنظرية للعنف المدرسي بمدارس المرحلة المتوسطة بالكوي ؟1

 المدرسية بالمرحلة المتوسطة بالكوي ؟ب ما األطر ال لس ية والنظرية لإلدارة  2

 ب ما واقع العنف المدرسي بمدارس المرحلة المتوسطة في دولة الكوي ؟4

ب مببا التصببور المقتببر  لتطببوير دور اإلدارة المدرسببية فببي مواجهببة ظبباهرة العنببف الطالنببي بالمرحلببة 5
 المتوسطة بالكوي  في  ول بعض المواثيق الدولية المناهضة للعنف؟

   البحثأهداف 

 . التعرف على األطر ال لس ية والنظرية للعنف المدرسي بمدارس المرحلة المتوسطة بالكوي .1
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 . تحليل األطر ال لس ية والنظرية لإلدارة المدرسية بالمرحلة المتوسطة بالكوي .2

 الطالب.. رصد واقع العنف المدرسي بمدارس المرحلة المتوسطة في دولة الكوي  من وجهة نظر 3

. و ع تصور مقتبر  لتطبوير دور اإلدارة المدرسبية فبي مواجهبة ظباهرة العنبف الطالنبي بالمرحلبة 4
 المتوسطة بالكوي  في  ول بعض المواثيق الدولية المناهضة للعنف.

   البحثأهمية  

( تتناول مو وعا في غاية األهمية وهو العنف المدرسي، وكونل من المشكالت التي يجن دراستها أ
التعرف على حجمها والحبد مبن انتشبارها فبي مبدارس التعلبيم المتوسبو بالكويب ، لمبا لهبا مبن  ثبار و 

 سلبية مدمرة.

( انتشار مشكلة العنف المدرسي بشكل كبير في المجتمبع الكبويتي، وقلبة األبحباث التبي تناولتهبا، ب
لببى األط ببال حيببث لببم يطلببع الباحببث إال علببى دراسببة واحببدة فقببو فببي هببذا المجببال اقتصببرت فقببو ع

 المعاقين.

( قببد تسببهم الدراسببة فببي إرشبباد وزيببادة وعببي الطببالب والمببربين بخطببورة العنببف، والببذي يببؤدي إلببى ت
ا ببطرابات سببلوكية عنببدهم، ومببن ثببم التقليببل مببن اآلثببار السببلبية الناتجببة مببن العنببف علببى النببواحي 

 الن سية واالجتماعية .

ي مرحلة المراهقة التي تعبد مبن أهبم مراحبل النمبو فبي ( أهمية المرحلة العمرية التي يتناولها، وهث
 حياة اإلنسان.

( يمكببن أن تسببت يد وزارة التربيببة بالكويبب  مببن الدراسببة الحاليببة فببي تطببوير سياسببتها الحاليببة إزال  
 العاملين بالتعليم المتوسو.

 

 منهج البحث  
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المنباهج المالئمبة لطبيعببة الدراسبة والببذي تعتمبد الدراسبة الحاليببة علبى المبنهج الوصبب يث ألنبل أكثببر 
ي يببد فببي رصببد واقببع المشببكالت اإلداريببة فببي مببدارس المرحلببة المتوسببطة. فببالمنهج الوصبب ي يقببوم 

 .نتصور الو ع الراهن وتحديد العالقات واالتجاهات، وو ع تنبؤات على األو اع المقبلة

 اإلطار النظري للدراسة  

 دارس التعليم المتوسو ندولة الكوي العنف الطالني في م:    ال صل الثاني

 م هوم العنف 

سببلوك مشببوب بالقسببوة والعببداوة واإلكببراه ، بعيببدو عببن التحضببر والمدنيببة ، تحركببل الببدوافع العدوانيببة 
 (2007)نن دريدي ،  .والطاقات الجسمية ، ويضر باألشخا  أو ممتلكاتهم ، نهدف قهرهم

القبوة التبي تمبارس إلجببار ال برد أو الجماعبة علبى القيبام وعر ِّف أيضا  بأنل : تعبير صارم معبر عن 
بعمل أو أعمال محددة يريدها فرد أو جماعة أخرى ، كذلا فإن العنف يعبر عبن القبوة الظباهرة حبين 
تتخببذ أسببلوبا  فيزيقيببا  ماديببا  مثببل الضببرب أو يأخببذ صببورة أخببرى تمثببل الضبب و االجتمبباعي ، وتعتمببد 

 تمع بل .مشروعية العنف على اعتراف المج

ويعبر ِّف العنببف المدرسببي بأنبل : كببل فعببل يتسببم بالعدوانيبة  ببد أفببراد المدرسبة ، ويصببدر مببن أطببراف 
أخرى لهم فيها سلطة ، وذلا نهدف إجبار الضحايا على تبني مواقف أو اتجاهبات أو مببادب بعيبدة 

 (2014 )تيسير ، عن اإلقناع مما يتسبن في إحداث أ رار مادية ومعنوية ون سية للضحايا .

كما يعرف العنف المدرسي بأنل : " سلوك سلبي يتميز بطبيعبة ان عاليبة شبديدة غالببا  مبا يلجبأ إليهبا 
الشببخص لتأكيببد ذاتببل بعببد فشببلل فببي تأكيببدها بطببر  ووسببائل أخببرى ، وعببادة مببا يببؤدي العنببف إلببى 

 (2007، )جمال التدمير أو إلحا  األذى أو الضرر المادي وغير المادي بالن س أو ال ير " . 

وتعرف الدراسة العنف المدرسي إجرائيا  بأنل : سلوك عدواني يؤدي إلى اإل رار بباآلخرين ن سبيا  أو 
 جسمانيا  أو ل ظيا  من قبل أحد أفراد المجتمع المدرسي .
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 موقف اإلسالم من العنف

ألحبد فيبل حجبة لم يترك اإلسالم جانبا  من جوانن الحياة البشرية إال وأشع علينا ينوره حتى لم يتبرك 
نل إنل اعتنى كبير العناية نت اصيل ما يدور نين الناس من تعامالت وأخالقيات إلى الحد الذي جعل 
ا الرسول الكريم عليل أفضل الصالة والسبالم يحبدد مهمبة الرسبالة بعبد إرسبال العقيبدة بقولبل : ) إنمب

 .(ُبعث   أُلتمم مكارم األخال 

مية إلن الت األخبال  وتهباوي القبيم التبي ال يمكبن لبدين امبرب وال شا أن العنف المدرسي نتيجة حت
موقبف علبى أن يستقيم ندونها وانطالقبا  مبن هبذه القاعبدة المهمبة يمكننبا التعبرف بكبل و بو  علبى 

 .موقف اإلسالم من العنف

 أسباب ظاهرة العنف الطالني في المدارس
ن سية تعلبق ببال رد وعوامبل مدرسبية تتعلبق هناك عوامل عديدة ترتبو بالعنف المدرسي منها عوامل 

 (2007)جمال ،  بجماعة األقران وعوامل موق ية ، وعوامل أخرى تتعلق بالمجتمع وهي كما يلي :
 . المجتمع المدرسي والتحصيل :1

البن المتبدني فبي حيث في كثير من األحيان يحترم الطالن ذو التحصيل الجيد ، وال يعطى أهمية للط
 .ميالمستوى التعلي

 . النظام المدرسي ودوره في تنامي العنف نين الطالب :2
إن نظام المدرسة بكاملل وخاصبة إذا كبان متبوترا  ، يبؤثر بشبكل مباشبر علبى إحبداث تبوترات مماثلبة 
عنببد الطببالب والمعلمببين منببذ ندايببة اليببوم الدراسببي ويسببتمر بشببكل روتينببي إذا كببان النظببام يسببتخدم 

أن ت يبر المبدير ودخبول مبديرا   خبر وبطبر  تربويبة أخبرى وتوجهبات أسلوب الشدة والتعنيف . حيث  
 .مختل ة عن سابقل يثير مقاومة عند الطالب لتقبل ذلا الت يير

 . الجو التربوي المتسامح3
إن المدرسة التي تو ح القوانين والقواعد للطالب وتشركهم في فهمهبا وتحليلهبا والتعامبل والتعباي  

فرصة لهم لمعرفة الطالن حقوقل وواجباتل وكذلا حقو  اآلخبرين . إن معها بصورة مناسبة ، توفر  
استخدام األسلوب الديمقراطي أيضا  في المدرسة قبد يالقبي معار بة مبن قببل الطبالب البذين اعتبادوا 
على الضرب واألسلوب السلطوي ، فيحاولون جاهدين اختبار إلى أي مدى سيبقى المعلم قبادرا  علبى 
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بطريقة غير مباشرة يدعونل علبى اسبتخدام العنبف ، وقبد ينجبرف المعلبم إلبى   تحمل إزعاجهم وكأنهم
 هذه الرغبة مختصرا  على ن سل الجهد والتعن .

 مظاهر العنف في الوسو المدرسي

كل سبلوك يتضبمن ( إلى أن السلوك العنيف لدى أط ال المدارس يظهر علبى شب2005)  جميليشير  
 :مظاهر مختل ة منها

 سن وشتم ومنانزة باأللقاب واستخدام كلمات أو جمل للتهديد .. القول البذب من 1

 . إحداث فو ى في الصف او القسم عن طريق الضحا والكالم واللعن وعدم االنتباه  2

 . االحتكاك بالمعلم وعدم احترامل .3

 . التدت ع الحاد والقوي نين التالميذ أثنال الخرو  من القسم .4

 كالمقاعد والطاوالت والكتابة على الجدران .. تخرين أثاث المدرسة 5

 . اإلهمال المتعمد لنصائح المعلم وتعليماتل واألنظمة وقوانين المدرسة .6

 أنماطلو أشكال العنف المدرسي 

 أ. أشكال العنف المدرسي

 كما أشار احمد الص ير إلى أن العنف الطالني يأخذ أشكاال  متعددة هي : 

لببدرس : حيببث يتببزعم بعببض الطببالب حركببة العصببيان واإل ببراب داخببل . اإل ببراب واالمتنبباع عببن ا1
المدرسة ، وقد يكبون هبذا اإل براب علبى نطبا   بيق فيشبمل عبددا  مبن طبالب ال صبل الواحبد ، أو 
على نطا  واسع فيشمل مجموعة من الطالب من مختلف ال صول . وهبذا العصبيان واإل براب إنمبا 

)جميببل ،  م المدرسببي ومصببدر السببلطة فببي المدرسببة .يعكببس رغبببة الطببالب فببي العببدوان علببى النظببا
2005) 
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. اإلتالف والتحطيم : حيث يقوم بعض الطالب بالعدوان المادي على بعبض أجهبزة ومعبدات وأثباث 2
 المدرسة وذلا نهدف إتالف هذه األجهزة والمعدات وتحطيم األثاث المدرسي .

رة الش ن داخل المدرسة أو داخل حجبرات . العدوان الموجل إلى اآلخرين : يقوم بعض الطالب بإثا3
الدراسبة ، حيبث يتعببدون علبى رفبباقهم نتمزيبق كراسبباتهم أو كتببهم أو بالضببرب كمبا قببد يتعمبد بعببض 
الطالب إلى إشاعة جو من ال و ى داخل حجرات الدراسة وذلا بالتعدي على زمالئهم وربما يتطور 

 األمر إلى التعدي على معلميهم في المدرسة .

د على المجتمع المدرسي : هو تجمع بعض الطبالب فبي عصبابات أو شبلل تحباول الخبرو  . التمر 4
على تقاليد المجتمع المدرسي ومخال ة القواعد والقيم التي يح   عليهبا فيجنحبون إلبى الهبروب مبن 
 المدرسة وإلى تعاطي المخدرات والتدخين والجنس والتعدي على اآلخرين خار  المجتمع المدرسي .

 عنف الطالني ومظاهره ومحاورهأنواع ال

 أ. أنواع العنف

 عنف من خار  المدرسة  .1
 العنف من داخل المدرسة .2

 تلخص الدراسة أشكال العنف المدرسي فيما يلي :

 العنف نين الطالب .أ
 العنف من طالن تجاه األثاث المدرسي .ب

 العنف من طالن تجاه المعلم أو اإلدارة المدرسية .ت

 المدير على الطالبالعنف من المعلم أو  .ث

 النظريات الم سرة للعدوان والعنف المدرسي

أصبح العدوان يشبكل فبي عصبرنا سبببا  هامبا  مبن األسبباب أزمبات اإلنسبان ومصبائبل ، وببالرغم مبن 
التقبببدم العلمبببي لإلنسبببان وتحبببرره النسببببي مبببن قيبببود الطبيعبببة البيولوجيبببة فإنبببل مبببا يبببزال يسبببتخدم 
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ريخبل الطويبل منبذ وجبد علبى سبطح األرن تتضبمن نمباذ  ندائيبة ميكانيزمات تكي ية مستمدة من تا
من العدوان والعنبف والميبل إلبى المشباغبة ، نينمبا كانب  تلبا الميكانيزمبات هبي االسبتجابات األكثبر 
احتمببباال  فبببي ظهورهبببا نتيجبببة للضببب و  ال يزيقيبببة فإنهبببا تحبببدث اآلن بسببببن الضببب و  االقتصبببادية 

العنيبف للمحافظبة علببى بقبال النبوع البشببري فبي أوقبات الخطببر واالجتماعيبة وبينمبا اسبتخدم السببلوك 
فإنببل اآلن يهببدد وجببوده المسببتمر . حيببث ازدادت قببدرة اإلنسببان علببى التحطببيم واإلفسبباد فببي األرن 

 (2014)جودت ، بسبن تقدمل العلمي والتكنولوجي .

 أطراف العنف المدرسي

والعبدوان نبين الطبالب ، وببين الطبالب والمعلمبين ، تواجل المدرسة الحديثة تزايبدا  فبي ظباهرة العنبف  

فما هو المقصود بالعنف ؟ العنف هو كل تصرف يؤدي إلبى تزايبد فبي إلحبا  األذى بباآلخرين ، وقبد 

يكببون جسببديا  أو ن سببيا  . فالسببخرية واالسببتهزال مببن ال ببرد وفببرن اآلرال بببالقوة وإسببماع الكلمببات 

عنببببببببببببببببببببببببف • ف المدرسي وتتمثل في : وتعدد أطراف العنالبذيهة جميعها أشكال مختل ة من العنف 

عنبببف  عنبببف الطبببالب  بببد المدرسبببين . عنبببف الطبببالب تجببباه بعضبببهم . المدرسبببين  بببد الطبببالب .

عنببف مببن خببار   عنببف األشببخا   ببد الممتلكببات العامببة والخاصببة . المدرسببين  ببد بعضببهم .

 .المدرسة

بالكويبب  فببي مواجهببة دور إدارة مدارس المرحلة المتوسطة  :    ال صل الثالث
 العنف الطالني

 

 مدارس المرحلة المتوسطة بالكوي 
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تقع دولة الكوي  في الركن الشمالي ال ربي للخلبيج العرببي البذي يحبدها مبن الشبر  ، حيبث يحبدها 
مبن الشبمال وال برب جمهوريبة العبرا  ومبن الجنبوب المملكبة العربيبة السبعودية ، نبين خطبي عبرن 

 شبببر  خبببو    48.30 و    46.30شبببمال خبببو االسبببتوال وببببين خطبببي طبببول     30.05 و    28.54
( كيلبببو متبببر مرببببع ، ويبلبببس عبببدد السبببكان طبقبببا   81817وتبلبببس مسببباحتها اإلجماليبببة )  .جبببرينت 

( مبببواطنين كبببويتيين  1263000( نسبببمة ، مبببنهم )  4052000م مبببا )  2014إلحصبببال عبببام 
 والباقي أجانن وافدين .

 وسطة بالكوي إدارة مدارس المرحلة المت

 سياسات المرحلة المتوسطة بالكوي  -1

قطع  دولة الكوي  شوطا  كبيرا  في تطبوير النظبام التعليمبي وذلبا مبن خبالل تعمبيم التعلبيم وإلزاميتبل 
لجميع المواطنين الكويتيين ، وزيادة حجم اإلن با  التعليمبي ورفبع مسبتوى الك ايبة الخارجيبة للنظبام 

ليبات التجديبد علبى الطالبن بعتبباره لبن العمليبة التعليميبة كمبا شبهدت التعليمي كمبا ركبزت جميبع عم
المؤسسات التعليمية ب على اختالف مستوياتها ب بعض التجديدات والتطبورات علبى المسبتوى ال بردي 

)حليمبل  .والمؤسسي ، التي تساعد هذه المؤسسات ندورها على التكيف مع متطلبات العصر الحالي
 ،2013) 
 ة المتوسطة بالكوي نظام المرحل -2

ُتعببد المرحلببة المتوسببطة بالكويبب  نظامببا  تعليميببا  يببوفر األسبباس إلعببداد الببن ل فببي وحببدة منهجيببة 
تضمن تحقيق أهداف الدولة ومبادئها نتنبوع فبي األسباين يبوفر تعبدد ال بر  أمبام األفبراد والمجتمبع 

 .لتنمية مهاراتهم وقدراتهم

 دور المدرسة في مواجهة العنف الطالني 

 استراتيجيات مواجهة العنف الطالني 

يعتبر التدخل المبكر وسيلة ناجعة للحد من العنبف المدرسبي و التقليبل مبن اآلثبار السبلبية المترتببة 
عنل  و لهذا ال رن وجدت عدة استراتيجيات وبرامج تستخدم في مسباعدة الطبالب و التالميبذ علبى 
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الستراتيجيات تتطلن تضبافر الجهبود نبين إدارة خ ض العنف في المدرسة ، و معظم هذه البرامج و ا
المدرسبة والمدرسبين، والتالميبذ والطبالب وأسبرهم و حتبى المجتمبع لتعطبي النتبائج المرجبوة منهببا، و 

)حيبدر ،  فيما يلي عرن لبعض االستراتيجيات و البرامج التي تم اقتراحها وبنالها في هذا المجبال.
2015) 

 ني وبين إدارة المدرسة تجاه ظاهرة العنف الطالني :الدور المشترك نين المرشد الطال

عند ظهور عالمات العنف لدى طالب المدرسة، فمن المتوقع أن تقوم المدرسة ندورها لمعالجة هبذا 
العنببف، السببيما وأنببل سببينعكس حتمببا  علببى مسببتوى الطالببن الدراسببي والببذي هببو محببور عمببل إدارة 

 المدرسة.

ف الطالني يعد غايبة فبي األهميبة كونهبا تمثبل رأس الهبرم التعليمبي إن دور إدارة المدرسة تجاه العن
داخببل المدرسببة وباسببتطاعتها تنظببيم العمببل وتوزيببع المهمببات، وجعببل طبباقم اإلداريببين والمعلمببين فببي 

 خند  واحد مع المرشد الطالني لمواجهة العنف الطالني.

 دور مدير المدرسة في مواجهة العنف الطالني 

العنف المدرسي من مشكالت و  ثار لدى كل أطراف العمليبة التربويبة، كبان مبن   نظرا لما يترتن عن
الواجن البحث في طر  من شانها أن تقلل من العنف ومخل اتل، ويمكن تلخبيص هبذه الطبر  فيمبا 

 ( 2003)خالد ،  يلي:

 بصات.  رورة فهم األستاذ لطبيعة المرحلة التي يمر نها التالميذ في فترة المراهقة وإقامة تر 

 تكوينية تركز على دراسة علم الن س النمو للمراهق ودراسة نيداغوجية التدريس.

 . ت عيل دور جمعية أوليال التالميذ لمتابعة أننائهم وتنسيق عملها مع المدارس.

 . توفير أخصائيين ن سانيين بالمؤسسات التعليمية لمساعدة التالميذ على تجاوز مشكالتهم.

 اإلطار المنهجي للدراسة:  ال صل الرابع  
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أن هناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية نين المحاور المختل ة التي تقيس دور اإلدارة المدرسية 
في مواجهبة ظباهرة العنبف الطالنبي بالمرحلبة المتوسبطة بالكويب  فبي  بول بعبض المواثيبق الدوليبة 

 المناهضة للعنف.
 المحور االول : دور ادارة المدرسة تجاه ظاهرة العنف الطالني 
 المحور الثاني : دور المعلم في مواجهة ظاهرة العنف الطالني

 المحور الثالث : دور االخصائي في مواجهة ظاهرة العنف الطالني

 :طر  البحث 
حبة فبي ال صبل يصف هذا ال صل ويناق  منهجيبة البحبث المسبتخدمة إلنجباز أهبداف البحبث المقتر 

ا عمليببة اختيببار حجببم السببكان  األول. يبببدأ بعببرن مببوجز ألهببداف البحببث. يو ببح هببذا ال صببل أيضبب 
والعينببة المسببتخدمة فببي هببذه الدراسببة البحثيببة. كمببا يصببف عمليببة جمببع البيانببات ، ويو ببح هيكببل 

 وتطوير استبيان البحث.

 هيكل الدراسة التطبيقة ) الميدانية (

التطبيقببي والعملببي بالبحببث، والببذي سببوف يببتم مببن خاللببل دراسببة وتحليببل يتنبباول هببذا ال صببل الجببزل 
النماذ  المختارة بمنطقة الدراسة  ، لتطوير دور االدارة المدرسية في مواجهة ظاهرة العنف الطالنبي 

 .بالمرحلة المتوسطة بالكوي  في  ول بعض المواثيق الدولية المناهضة للعنف

 المواد

ر  وأدوات البحبث المختل بة حيبث تبم اسبتخدام الجانبن النظبري فبي تضمن هذا البحبث عبدد مبن الطب
البحث من خالل استعران المراجع السابقة من الكتن والدوريات والمقاالت التي تناولب  دور اإلدارة 
المدرسية في مواجهة ظاهرة العنف الطالني بالمرحلة المتوسبطة بالكويب  فبي  بول بعبض المواثيبق 

كما تم استخدام الجانن التطبيقي والذي تمثل في استخدام اداه من أدوات   الدولية المناهضة للعنف.
 البحث العلمي والتي تتمثل في استمارات استقصال  كذلا المعلمين القائمين علي عملية التدريس.

 دراسة أولية حول المدارس التي تم التحقيق فيها:
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ا علبى عينبة البحبث   )مبداس المرحلبة المتوسبطة بالكويب (. يهبدف بشكل أولي ، أجرى الباحث مسح 
إلى دور اإلدارة المدرسية في مواجهة ظاهرة العنف الطالني بالمرحلة المتوسبطة بالكويب  فبي  بول 
بعض المواثيق الدولية المناهضة للعنف. ركبزت الدراسبة فقبو علبى مبدارس منطقبة حبولي بالكويب .  

 اخصائي اجتماعي. 33و   معلم  1051مدير مساعد و  34مدير و  12يعمل نهم 

 خطوات إجرال البحث :

تم اإلطالع علي الدراسبات والمراجبع العربيبة واألجنبيبة الحديثبة التبي تتعلبق بمجبال الدراسبة قيبد   -1
 البحث .

 تصميم االستمارات الخاصة بالبحث من حيث المحاور والعبارات . -3

 ي لها .عرن االستمارات علي الخبرال للوصول إلي الشكل النهائ -4

 تطبيق االستمارات في صورتها النهائية علي عينة البحث . -5

 تجميع االستمارات وت ريس البيانات . -6

 استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لتحويل البيانات الرقمية إلي نيانات ل ظية . -7

 مناقشة وعرن النتائج . -8

 محتويات االستبيان:

 ثالثة اجزال رئيسية:وقد تم تقسيم االستبيان الي 

 الجزل االول: يشمل البيانات الشخصية  مثل النوع , الص ة والمنطقة التعليمية . 

الجببزل الثبباني: عببباره عببن سببؤالين: السببؤال االول : هببل دور المدرسببة وا ببح فببي مواجهببة العنببف 

دارة الطالنبببي بمبببدارس المرحلبببة المتوسبببطة بالكويببب  ؟  والسبببؤال الثببباني : هبببل هنببباك توجيبببل مبببن ا

 المدرسة المتوسطة بالكوي  في المساعدة على القضال على مشكلة العنف الطالني؟                    
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الجببزل الثالببث : تببم اسببتخدام األسببهلة الم توحببة باإل ببافة إلببى مقيبباس ليكببرت المكببون مببن ثالثببة 

االسبببتبيانات. يشبببمل المحببباور "نعبببم" لتصبببميم اسبببتمارة  3"ال" إلبببى  1مسبببتويات والبببذي يتبببراو  مبببن 

المختل ة التي تقيس دور االدارة المدرسبية فبي مواجهبة ظباهرة العنبف الطالنبي بالمرحلبة المتوسبطة 

 .بالكوي  في  ول بعض المواثيق الدولية المناهضة للعنف

 مناقشة وتحليل نتائج الدراسة: ال صل الخامس  

 (   Study Instrument reliabilityدراسة  الصد  والثبات )

 Cranach alphaللتأكببد مببن الموثوقيببة لجميببع البيانبببات تببم اسببتخدام معامببل ال ببا )

correlation او اعلبي  0.70( لتحديد التجانس الداخلي ومدي الثبات ويعتببر معامبل الثببات

مبل ال با واظهبرت تم حساب الثقة والثبات باسبتخدام معا مقبوال في معظم الحاالت للعلوم االجتماعية.

مما يدل علي انها اداه موثو  نها  0.70االختبارات ان معامالت الثبات لجميع البيانات كان  فو  

  (1ليتم استخدامها كما هو مو ح بالجدول رقم ) 

 ( Reliability Statistics) ( مستوي الثقة بأستخدام معامل ال ا 1جدول رقم )
 ( Cronbach's Alpha) مل ال ا معا عدد االستمارات   عدد التكرارات 

 35 932  0.968  
 ستقصال في الجداول التالية  االهذا وقد تم تو يح نتائج  

 البيانات الشخصية 

 (  البيانات الشخصية   2جدول رقم )  

 (٪) النسبة المهوية التكرار )ك( الوصف  البيانات 

 14.5 135 ذكر  النوع 

 85.5 797 انثي 
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 100 932 االجمالي 

 93.2 869 معلم  الص ة 

 2.9 27 اخصائي اجتماعي 

 3.9 36 مساعد او  مدير 

 100 932 االجمالي 

دور المدرسبببة وا بببح فبببي مواجهبببة العنبببف الطالنبببي بمبببدارس المرحلبببة (  3 الجبببدول رقبببم ) يو بببح
دور المدرسة وا بح فبي مواجهبة العنبف  ان    اجانو ننعمغالبية المشاركين   :  المتوسطة بالكوي   

 ت و كبذلا كانب  موافقبة ان  %.      87.6  الطالني بمدارس المرحلة المتوسطة بالكوي  ننسبة   
المتوسطة بالكوي  فبي المسباعدة علبى القضبال علبى مشبكلة العنبف هناك توجيل من ادارة المدرسة  

 %.   86.7ننسبة     الطالني

 (    3جدول رقم )  
 التكرار االجابل الكود السؤال

النسبة 
 المهوية  

السؤال االول : دور المدرسة وا ح في مواجهة  
العنف الطالني بمدارس المرحلة المتوسطة بالكوي  

 ؟   
 1س

 87.6 816 نعم

 12.4 116 ال

 100 932 االجمالي

السؤال الثاني : هناك توجيل من ادارة المدرسة  
المتوسطة بالكوي  في المساعدة على القضال على  

 مشكلة العنف الطالني ؟                   
 2س

 86.7 808 نعم

 13.3 124 ال

 100 932 االجمالي
 

الطالني داخبل مبدارس ترتين محاور االستبيان التي تقيس ظاهرة العنف (    4  الجدول رقم )  يو ح
 : أن  يالح  البيانات جداول من و المرحلة المتوسطة بالكوي 

  دور إدارة المدرسة تجاه ظاهرة العنف الطالني لمحور االول : بالنسبة ل

 :كالتالي العناصر هذه ترتين وكان عناصرمعظم ال   على  را ين المشاركين  غالبية
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نتهيهة البيهة والظروف المناسبة التي تسباعد فبي تحقيبق يقوم المدير     في المركز االول  جال .1
 % .  90.27 رعاية الطالب وحل مشكالتهم ال ردية والجماعية ننسبة

تسعى إدارة المدرسة لحل مشكالت العنف المدرسبي التبي تحبدث داخبل   في المركز الثاني  تاله .2
 %.   88.84 المدرسة ننسبة 

   ننسبببة  الل ظببي داخببل المدرسببة سبببن للعنببف نببين الطببالبان للعنببف  الثالببث المركببز فببي تباله .3
88.13٪. 

   ننسبببة ان للعنببف الل ظببي داخببل المدرسببة سبببن للعنببف نببين الطببالب الرابببع المركببز ان ونجببد .4
86.98٪. 

 ننسبببة  تعببرن للعنببف داخببل المدرسببة يسبببن العنببف الطالنببيال تبباله فببي المركببز الخببامس   .5
86.70٪ . 

 .ادارة المدرسة تجاه ظاهرة العنف الطالني  دور عنالموافقة يؤكد وهذا

 بالنسبة المحور الثاني : دور المعلم في مواجهة ظاهرة العنف الطالني

 غالبية المشاركين اجانو ننعم   على   معظم العناصر وكان ترتين هذه العناصر كالتالي:

. جال في المركز االول  حث المعلمين على اهمية رعاية الطالب مبن خبالل التعامبل مبع المواقبف 1
 %   .   99.03والمشكالت اليومية التي تواجل الطالب للحد من العنف الطالني   ننسبة   

 . تاله في المركز الثاني  عند ظهور عالمات العنف لدى طالب المدرسة يقوم المعلم بمعالجة هذا2
 %.   93.85العنف  ننسبة 

. تبباله  فببي المركببز الثالببث يتعبباون المعلببم وادارة المدرسببة فببي التعامببل مببع مشببكالت الطببالب ، 3
 % . 88.48ومواجهة العنف الطالني ننسبة 

. ونجد ان المركز الرابع الحالة المزاجية للمدرس تبؤثر علبى اسبتخدامل للعنبف  بد الطلببة ننسببة 4

81.80 .% 
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المركز الخبامس  تجبد أن المعلبم يوصبل المبادة العلميبة بطريقبة تعليميبة مرتببة ومرغببة تاله في    .5

 %.   75.36وتحث على تجنن العنف الطالني ننسبة  

 .وهذا يؤكد الموافقة   علي دور المعلم في مواجهة ظاهرة العنف الطالني

 بالنسبة المحور الثالث : دور االخصائي في مواجهة ظاهرة العنف الطالني

 غالبية المشاركين اجانو ننعم   على   معظم العناصر وكان ترتين هذه العناصر كالتالي:

. جبببال فبببي المركبببز االول  يقبببوم األخصبببائي االجتمببباعي بحبببل مشببباكل العنبببف الطالنبببي ننسببببة 1

99.36٪ . 

. تاله في المركز الثاني هناك اخصائيين ن سيين بالمدرسة لمساعدة الطالب علبى حبل مشبكالتهم 2

 %.   99.03نسبة ن

. تاله  في المركز الثالث يدرك الطالب دور االخصائي في عال  مشكالت العنف الطالني   ننسبة  3
98.39 .% 

. ونجببد ان المركببز الرابببع تعتقببد أن اإلعببالم المتمثببل بببالقنوات ال ضببائية ومببا تطرحببل مببن أفببالم 4
 %. 97.75االكشن تؤثر في سلوكية الطالن ننسبة  

طالنببي داخببل ي المركببز الخببامس يسبباعد االخصببائي فببي القضببال علببى ظبباهرة العنببف ال.  تبباله فبب5
 . ٪97.07المدرسة ننسبة  

 .وهذا يؤكد الموافقة علي اهمية دور االخصائي في مواجهة ظاهرة العنف الطالني
المتوسبطة مواجهبة ظباهرة العنبف الطالنبي بالمرحلبة المحاور المختل بة التبي تقبيس معبايير  ولترتين  

جال في الترتين االول مبن حيبث القببول   بالكوي  في  ول بعض المواثيق الدولية المناهضة للعنف
واخيبرا   2.55بمتوسبو  المحور الثالبث : تاله في  الترتين الثاني   2.66بمتوسو    المحور االول :  

 .      المحور الثاني : حصل علي  الترتين الثالث   

 ظاهرة العنف الطالنيالمحاور المختل ة التي تقيس  رتين ت(:نتائج  7 جدول رقم )
معدل  المتوسو الترتين االنحراف    الرقم الكود



 دور اإلدارة املدرسية يف مواجهة ظاهرة العنف الطالبي باملرحلة املتوسطة بالكويت يف ضوء بعض املواثيق الدولية املناهضة للعنف 
 أ/ بندر مناحي فاحل العتييب     نسي أمحد فؤادن د /    د /  رشاد أبو اجملد مصطفى أ . د / حممد النصر حسن حممد     

 

 2019 أغسطس                                        - 385 -                                        نواألربعالعدد 
 

 المعياري  الخطال 

3 1.785 0.011 0.334 
المحور االول : دور ادارة المدرسة تجاه 

 1 ظاهرة العنف الطالني 

2 1.908 0.010 0.320 
المحور الثاني : دور المعلم في مواجهة  

 ظاهرة العنف الطالني 
2 

1 1.331 0.008 0.236 
المحور الثالث : دور االخصائي في مواجهة  

 ظاهرة العنف الطالني 
3 

 النتائج والتوصيات:   ال صل السادس

  البحثاوال : نتائج 

. أظهببرت النتببائج الميدانيببة للدراسببة أن غالبيببة افببراد عينببة الدراسببة هببم مببن االنبباث حيببث نل بب  1
 %  85.5نسبتهم 

. أظهبرت النتببائج الميدانيببة للدراسبة أن غالبيببة أفببراد عينبة الدراسببة هببم مبن المعلمببين حيببث نل بب  2
 % 93.2نسبتهم 

العنببف الطالنببي بمببدارس المرحلببة . أظهببرت نتببائج الدراسببة أن دور المدرسببة وا ببح فببي مواجهببة 3
 %  87.6المتوسطة بالكوي  ننسبة 

. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجيل من ادارة المدرسة المتوسطة بالكوي  فبي المسباعدة علبى 4
 %  86.7القضال على مشكلة العنف الطالني ننسبة 

 تجاه ظاهرة العنف الطالني. أظهرت النتائج الميدانية للدراسة أن هناك دور من ادارة المدرسة 5

 . أظهرت النتائج الميدانية للدراسة أن هناك دور للمعلم في مواجهة ظاهرة العنف الطالني6

. أظهرت النتائج الميدانية للدراسة أن أهمية دور االخصائي االجتماعي وا ح في مواجهة ظاهرة 7
 العنف الطالني

و  ذات داللببة احصببائية نببين متوسببو المحبباور . أظهببرت النتببائج الميدانيببة للدراسببة أن هنبباك فببر 8
 المختل ة التي تقيس ظاهرة العنف الطالني من حيث القبول في جميع المجاالت
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  البحثثانيا : توصيات 

 توصل  الدراسة الي مجموعة من التوصيات التالية :

 الطالني.. عقد االجتماعات من قبل إدارة المدرسة والتي تناق  من خاللها مشكالت العنف 1

 . عقد ندوات خاصة بحاالت العنف الطالني وكي ية التعامل معها.2

 . اهتمام المرشد الطالني بالدورات وورش العمل التي تعقدها وزارة التربية والتعليم.3

. إجبببرال المزيبببد مبببن الدراسبببات والبحبببوث المتخصصبببة فبببي مجبببال العنبببف الطالنبببي ليشبببمل جميبببع  4
المملكة حتى تكون نتائجها أكثر شمولية ودقة وليست يد من التوصبيات المدارس في مدن و مناطق  

 التي تخر  نها تلا الدراسات والبحوث.

. يجن دراسة حباالت العنبف لبدى الطبالب دراسبة علميبة مبن جوانبن مختل بة الستكشباف الجوانبن 5
 د الطالني.العضوية والن سية واالجتماعية والعمل على عالجها, وذلا عن طريق ت عيل دور المرش

. مما الشا فيل أن هناك فشال  في شخصية المدرس لتقبديم نمبوذ  يتقمصبل الطالبن علبى عكبس 6
ما كان في الما ي، أما في وقتنا الحالي فالمعلم يتعرن النهاك ن سي شديد يجعلل غير ران عن 

 ة.ن سل، فالند من أعداد المعلم المختص في النواحي التربوية إلى جانن النواحي العلمي

. يؤدي االختصاصي االجتمباعي دورا  مهمبا  فبي تقويبة العالقبة نبين الطالبن والمدرسبة، ولبذا يجبن 7
 على إدارات المدارس أن تكون على وعي ندور االختصاصي االجتماعي.

. تحقيق التواصل نين المدرسة والبيهة: عن طريبق خبرو  المدرسبة إلبى البيهبة المحيطبة لمواجهبة 8
 لمحيطة بالمدرسة وعمل التالميذ على حل هذه المشكالت. بعض مشكالت البيهة ا

 . التواصل المستمر نين البي  والمدرسة.9

 

 مراجع الدراسة  
: األثبر البذي يولبد العنبف علبى األط بال ودور الجمعيبات  (2004)انراهيم عثمان ، نجاة السوسبني 

 في مواجهتها ، الجمعية المصرية لحماية األط ال ، القاهرة  .



 دور اإلدارة املدرسية يف مواجهة ظاهرة العنف الطالبي باملرحلة املتوسطة بالكويت يف ضوء بعض املواثيق الدولية املناهضة للعنف 
 أ/ بندر مناحي فاحل العتييب     نسي أمحد فؤادن د /    د /  رشاد أبو اجملد مصطفى أ . د / حممد النصر حسن حممد     

 

 2019 أغسطس                                        - 387 -                                        نواألربعالعدد 
 

: قدرة بعض المت يرات الن سية و االجتماعية على التنبؤ بالميل للعنبف م(   2008)  الشري ينأحمد  
 .جامعة اليرموك ، إربد ، األردنلدى طلبة الجامعات األردنية . رسالة دكتوراه غير منشورة . 

القببومي العنببف المدرسببي نببين األسببرة والمدرسببة واإلعببالم ،المركببز م( : 2005)أميمببة منيببر جببادو 
 32للبحوث التربوية والتنمية ،دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة .الطبعة األولى ،   

ال كببر  المدرسببة الديمقراطيببة ثببورة علببى التعلببيم التقليببدي . القبباهرة : دار ( :2011)أمينببة التيتببون 
 .202العربي ، صب 

رس ، فببي المبدارس الثانويببة العنببف المدرسبي لبدى تالميببذ المبدا ( :2007)نبن دريبدي فببوزي أحمبد 
 . 176الجزائرية ، مركز الدراسات والبحوث ، الريان ، صب 

تيسببير الصببقر: مسببتوى الحكببم األخالقببي والك ببالة الذاتيببة المدركببة لببدى عينببة مببن طببالب جامعببة 
 اليرموك في  ول بعض المت يرات. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، 

 م 2014/  3/  5تية .جريدة القبس الكوي
تعديل السلوك اإلنساني)دليل العاملين في المجباالت الن سبية والتربويبة و  ( :2007) جمال الخطين

دار حنببين للنشببر و التوزيببع. األردن.الطبعببة الثانيببة ، -االجتماعيببة(، مكتبببة ال ببال  للنشببر والتوزيببع
  324 

اهات المعاصرة ، غزة ، مطبعة دار المنبارة : اإلدارة التربوية في  ول االتج  ( :2005)جميل نشوان
 . 15، صب 

 .  االردن :االدارة المدرسية الحديثة، دار الثقافة، عمان،( : 2014)  جودت عزت عطوى 
أثببر العنببف األسببري علببى المخبباوف االجتماعيببة لببدى :( : 2013) حليمببة إنببراهيم احمببد ال ليكبباوي 

 .171العلوم التربوية بمصر،    تالميذ المرحلة االنتدائية ندولة الكوي . مجلة
وإسبرال نباظم حبيبن ، وفينبوس حسبن عببد األميبر : دراسبة الجوانبن   م( "2015)حيدر رزا  محمد  

البيهية لظاهرة العنف لطلبة المدارس الثانوية في مركز مدينة الحلبة ، مجلبة كليبة التربيبة األساسبية 
 . 33ب  1، صب  8جامعة بانل ، العدد 

 .ئر.الطبعة األولى منهج البحث العلمي، دار ريحانة للنشر والتوزيع.الجزا م( :2003)خالد حامد  


