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  ملخص

اء  الس اآلب ي مج اركة ف ن المش ور ع اء األم ر عزوف أولي ن أث ة الكشف ع دفت الدراس ھ
ى و روا ) ٢٠٥(المعلمين في العنف المدرسي، وقد أعدت استبانة وزعت عل ديرة، اختي ديراً وم م

أن أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة  :وأَظھرت نتائج الدراسة. شوائيةبالطريقة الطبقية الع
ي العن ين ف اء والمعلم الس اآلب ي مج ي ف ل(ف المدرس ً ) كك طا ان متوس ة و. ك روق دال ود ف وج

 ً د مستوى إحصائيا اء األمور عن  )٠٫٠٥= α(عن ر عزوف أولي ابيين ألث ين المتوسطين الحس ب
ي  ف المدرس ي العن ين ف اء والمعلم الس اآلب ي مج اركة ف ل(المش ر ) كك زى لمتغي نس، (تع الج

ة ة التعليمي ة )المرحل دارس الثانوي ديري الم الح م ديرات، ولص ة بالم ديرين مقارن الح الم ؛ ولص
ً و. األساسيةنة بمديري المدارس مقار د مستوى عدم وجود فروق دالة احصائيا  ) ٠٫٠٥= α( عن

ي  ف المدرس ي العن ين ف اء والمعلم الس اآلب ي مج اركة ف ن المش ور ع اء األم زوف أولي ر ع ألث
 ). موقع المدرسة، وحجمھا(تعزى لمتغيري الدراسة ) ككل(

 .مجالس اآلباء والمعلمين، العنف المدرسي: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The aim of this study is to show the influence of parents' 
disinclination from participating in school councils on school violence. A 
random sample, consisted of (205) school principals, was addressed via a 
questionnaire to measure this influence. The results showed that the 
parents' disinclination from participation as a whole was moderate. In 
addition, results indicated that there was significant statistical differences 
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at α = 0.05 between the responders' means due to responder's gender in 
favor of male principals. Furthermore, results indicated that there was 
significant statistical differences at α = 0.05 between the responders' 
means due to the study variable, school stage, in favor of secondary 
school principals. On the other hand, results showed no significant 
statistical differences in responders' means at α = 0.05 due to school size 
or school location.  

Key words: the Councils of Parents and Teachers, School Violence. 
 

 المقدمــــة

ـ ه األم فضالً عن ّعتُ ل وترعرع، واكتسب لغت ه الطف أ في ذي نش داداً للبيت ال د المدرسة امت
ه، حيث  دور البيت ومكمالً ل اكتساب شخصيته وقيمه واتجاھاته، ثم يأتي دور المدرسة امتداداً  ل

اة ابقة . يستكمل الطفل تربيته وإعداده للحي ات والدراسات الس د أكدت النظري ة وق نظم التربوي وال
  .جميعھا على ضرورة التعاون بين البيت والمدرسة وتكامل األدوار وتنسيقھا بينھما

تقامة  ّإن اء واس وق األبن ه لضمان تف ديل عن رة ال ب ة واألس ين المدرس اون ب ل والتع التكام
د و ه ال ب ة أن ا سلوكھم، ومما يزيد في أھمية التعاون بين اآلباء والمعلمين في مجال التربي أن يكون

على صلة دائمة ومستمرة، ألن المنزل يشترك مع المدرسة في عملية تربية الطلبة، كما أن البيت 
سابق للمدرسة في ھذه العملية، وھنا ال بد من اإلشارة إلى أنه ال يمكن أن تستقيم تربية الطلبة في 

    .)Melhem, 1986,p. 47( المدرسة ما لم تتظافر الجھود بين البيت والمدرسة

ينو وسبيجل  د أشارت بتروس ة مشاركة ) Petrosino & Spiegel, 2005(وق ى أھمي إل
ذا . جميع أولياء األمور في تعليم أبنائھم دارس، ھ ة في الم حيث أصبح ھناك تزايد في عدد الطلب

ة  التزايد أدى إلى ضرورة مشاركة أولياء األمور للمعلمين في تعليم الطلبة ووجود تواصل لمعرف
ين ماذا يح ه، وأن تكون ب ديم المساعدة المناسبة البن ي األمر تق دث في المدرسة حتى يستطيع ول

م بصورة  المدرسة والبيت لغة تفاھم ليسھل على أولياء األمور دعم أبنائھم ، والتواصل مع المعل
  .فاعلة ليساعده على نجاح مھمته 

ا ذات بيت والأن األصل في العالقة بين ال )Banna, 2010,p. 29(  ويرى البنا مدرسة أنھ
ق صلته  صفة تبادلية بمعنى أن توثق المدرسة صلتھا بالبيت كما ينبغي على البيت أيضاً من توثي

ا أن يعمل  ر، وال ينبغي لكل منھم المجتمع الكبي ق صلته ب ا من توثي بالمدرسة، وال بد لكل منھم
ا بمعزل عن اآلخر حتى وإن كانت ظروف البيت ال تساعد أحياناً على أ ة، وھن ه التربوي داء مھمت

اً  اء انطباع دى اآلب رك المدرسة ل ة لكي تت ك العالق وازن في تل يتجلي دور المدرسة في إعادة الت
  . بأنھم شركاء لھا في العملية التربوية وأنھا تثق في قدرتھم على تحقيق الكثير بالتعاون معھا
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ذ ة االتجاھات ويمكن لمجالس اآلباء والمعلمين أن تلعب دوراً ھاماً في ھ ا المجال وفي تنمي
ة  ع مستوى العناي ريح في المدرسة، ورف وفير جو مناسب وم اء، وت األبوية الصحيحة نحو األبن
ن  ر م ي حل كثي ة ف اعدة المدرس ب مس ى جان ه إل ة بالصحة الشخصية ل ذلك العناي ب، وك بالطال

أخر ة بالنظام واإلنقطاع عن المدرسة، والت ذ الدر المشاكل األخرى المتعلق وح التالمي اسي، وجن
)Arifj , 2001,p. 146(  

مى  ات تس يم تعليم ة والتعل درت وزارة التربي ي األردن أص اء "وف الس أولي ات مج تعليم
نة  ة لس ة والخاص ة الحكومي ات التعليمي ي المؤسس ين ف ور والمعلم ذه "٢٠٠٧األم ، وتوضح ھ

ودة : ھذه المجالسالتعليمات أھداف المجالس وتشكيلھا واجتماعاتھا، ومن أبرز أھداف  ق الم توثي
ات  ين المؤسس ة ب ة واالجتماعي ية والثقافي واجز النفس ة الح ور، وإزال اء األم ين وأولي ين المعلم ب
اء األمور  ة، وتعريف أولي ان والثق ى إحاطة الطالب بجو من األم ؤدي إل ا ي التعليمية والبيت مم

دمھا للمؤ ي يق ه الت ادل بمكانة المعلم ودوره الفاعل وطبيعة خدمات ع، وتب ة أو للمجتم سسة التعليمي
ي  ى حل المشكالت الت اون عل اآلراء بين المعلمين وأولياء األمور فيما يتعلق بنشأة األبناء، والتع
ا  ة وأعمالھ ة التعليمي ة المؤسس ور بأنظم اء األم ف أولي ة، وتعري ورة عام ة بص ه الطلب تواج

ة  ى تنمي ا، والعمل عل اون بينھم ا يشجع التع ة ونشاطاتھا بم المجتمع ومساعدة المؤسسة التعليمي
رارات  اذ الق ي اتخ ور ف اء األم اركة أولي اياه، ومش ة قض ي معالج اركة ف ل والمش ق التفاع لتحقي
اء  ع، ومشاركة أولي ة والمجتم ة في المؤسسة التعليمي ة والتعليمي المتعلقة بتحسين الظروف البيئي

تراتيجيات والخطط التربو ة، واإلسھام في األمور والمعلمين في وضع االس ة للمؤسسة التعليمي ي
ة  رار الخطط التطويري وبين، وإق  Ministry of(برامج تكريم ورعاية الطلبة المتفوقين والموھ

Education, 2007.(  

أن عزوف اآلباء واألمھات عن المشاركة في  )Al-Farah, 2010,p. 391( ويرى الفرح
البعض بأھداف ھذه المجالس ، وانشغالھم في جھل : المجالس المدرسية قد يعود إلى أسباب أھمھا

اف،  رى واألري ي الق ذه المجالس خاصة ف ي ھ اركة ف م دون المش العمل إذ تحول ظروف عملھ
ة  ات المدرس وفير بعض حاج ات لت ع التبرع ل جم ن أج اع م وتھم لالجتم اء أن دع ع اآلب وتوق

ائھم ال ان ضعف تحصيل أبن ن أجل بي وتھم م أن دع وقعھم ب اريعھا، وت دراسي أو انحراف ومش
ز اك تميي ل  اً سلوكھم وكثرة مشاكلھم في المدرسة، وشعور اآلباء واألمھات أن ھن بالتعامل من قب

المدرسة عائد الختالف مستوى اآلباء العلمي واإلجتماعي والوظيفي، حيث يعامل غالبا أصحاب 
رة من اال ة بدرجة كبي ة العالي رالمراكز الوظيفي ة بغي دير مقارن رام والتق اء، وعدم حت ھم من اآلب

إحساسھم بالراحة لھذه االجتماعات من حيث عدم توفر المكان المناسب لعقد ھذه االجتماعات بما 
دعوتھم  ب ل لوب المناس ب واالس ت المناس ة الوق ار المدرس دم اختي رام، وع م االحت من لھ يض

  .ن مجالسلحضور ھذه االجتماعات، ووجود خبرات ذات طابع سلبي لدى اآلباء حول ما يعقد م

لبية ولقد تزايد اال أثيرات س ه من ت ا ل رة بدراسة العنف المدرسي لم ة األخي ھتمام في اآلون
دارس ي الم ال ف وي لألطف و النفسي والترب ى النم ن  ،عل دد م ور ع ك ظھ ى ذل دليل عل ي للت ويكف

ذ ،المجالت العلمية وعقد المؤتمرات التي تستھدف التصدي لھذه الظاھرة بالدراسة والعالج لك وب
ة ومحط  دة الدولي ى األجن ة عل ر أھمي ن الموضوعات األكث ف المدرسي م كلة العن أصبحت مش
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ام  ،اھتمام كثير من اآلباء بسبب حرصھم وخوفھم على أمن أطفالھم ذلك أصبحت محور اھتم وك
نفس  اء ال ة وعلم اء التربي انون وعلم ال الق ائل اإلعالم ورج ة ووس ة التربوي ى العملي ائمين عل الق

   ).Hussein, 2007,p. 258( وغيرھم

ة  ام الجھات الحكومي ي تستدعي اھتم ر الظواھر الت ام من أكث وتعد ظاھرة العنف بشكل ع
ة أخرى العنف  )Saliba, 1973,p. 112(  ويعرف صليبا. المختلفة من جھة واألسرة من جھ

في م الفلس ي المعج وة: ف دة والقس رادف للش ق وم اد للرف ل مض ه فع ف  .أن خص العني والش
)Violent( فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون مفروضاً عليه من . ھو المتصف بالعنف

وجملة القول أن العنف ھو استخدام القوة استخداماً غير مشروع . خارج فھو بمعنى ما فعل عنيف
  .أو غير مطابق للقانون

راد، لقد أصبحت ظاھرة العنف من الظواھر البارزة ليس فقط بين الدول، بل أيضاً ب ين األف
راد  لوك أف ى س دورھا عل ي انعكست ب ة الت ة الصراعات الدائم احة العالمي ى الس د عل نحن نج ف
ع، فمن ينخرط في  ة خاصة كشريحة من شرائح المجتم ى سلوكيات الطلب ة، وعل المجتمع عام
دني  و ب ا ھ ا م ف، منھ دة من صور العن كاالً وصوراً عدي يجد أصنافاً وأش ع المدرسي س المجتم

ا نجده في ومنھا  ادي، وم ا ھو م ا م ا ھو نفسي ومنھ ا م ا ھو فكري ومنھ ا م ما ھو لفظي ومنھ
ا ھو إال ه يوجد  ّالطالب م ه أن ا ال شك في رى، ومم ة الكب دائرة العالمي ا يحدث في ال انعكاس لم

دة باب عدي ود ألس ي تع ع الطالب ط المجتم ي وس ة ف اھرة خاص ذه الظ ي ھ باب وراء تفش  أس
)Sherari, 2009.(    

اء  أن )Manaseer, 2010( رى المناصيروي ين وأولي عدم وجود قنوات اتصال بين المعلم
ة في المدرسة، وأن التواصل ّعأمور الطلبة يُـ د السبب في وجود ظاھرة العنف بأشكالھا المختلف

طة  ع األنش ي جمي اركة ف وتھم للمش م ودع ة معھ يط العالق ور وتنش اء األم ع أولي تمر م المس
اء واألمھات واالجتماعات والبر امج المختلفة واالحتفاالت، باإلضافة إلى تفعيل دور مجالس اآلب

ر  لإلسھام في توثيق الصلة بين البيت والمدرسة، حيث أن مجالس اآلباء واألمھات في الواقع تعتب
ف  اھرة العن ن ظ د م ى الح دوره إل ؤدي ب ة، وي ت بالمدرس ربط البي بة ل ات المناس م اآللي ن أھ م

  .قضاء عليھاالمدرسي وربما ال

ويرجع الباحثان االھتمام بموضوع ظاھرة العنف بشكل عام والعنف المدرسي بشكل خاص 
ذه الظاھرة في  إلى زيادة حدة العنف بأشكاله المختلفة األمر الذي يدعو إلى ضرورة التصدي لھ

، يمكن ويتخذ سلوك العنف أشكاالً متعددة وبمستويات متفاوتة من الشدة. جميع المراحل التعليمية
  :تصنيفھا كاآلتي

ه  :العنف الجسدي - حيث يُعد من أكثر أنواع العنف المدرسي شيوعاً، وذلك إلمكانية مالحظت
ى الجسد ار عل رفس وشد الشعر،  ،واكتشافه، ونظراً لما يتركه من آث ويكون بالضرب وال

ا ف، والبصق وغيرھ دفع، والمسك بعن ق، وال ادة، والخن أداة ح ذاء اآلخرين ب . والعض وإي
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 Ben( وھذه األشكال تنجم عنھا آثار ضارة قد تصل لمرحلة الخطر أو الموت اذا ما تفاقمت
Dridi, 2008,p. 37.(  

ي - ف النفس ن  :العن ة م خص أو مجموع د ش ى ي دث عل ي تح ال والت ن األفع ة م مجموع
ه  ى وظائف ؤثر عل ا ي رد متضرراً، مم األشخاص، والذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل الف

رفض : ويھدف إلى إيذائه معنوياً مثل). Redcross, 2002(ة والوجدانية والذھنية السلوكي
ذنيب  الفرد وعدم قبوله، وإھانته، والتخويف، والتھديد، والعزلة، واإلستغالل، والصراخ، وت
القوة  رين ب ى اآلخ ة عل رض اآلراء الذاتي ه، وف راث ب دم االكت اً وع ه متھم رد ومعاملت الف

 ).Al-Sarayreh, 2009,p. 137( والتعسف

راد،  :العنف اللفظي - وھو استجابة صوتية ملفوظة تحمل مثيراً يضر بمشاعر فرد آخر أو أف
ذات أو نحو اآلخرين بھدف  د الموجه نحو ال د والنق رفض والتھدي ويعبر عنه في صورة ال

تم والسباب اظ النا استفزازھم أو إھانتھم واالستھزاء بھم، ويتمثل في الش ةواستخدام األلف  بي
انية ويقصد ب ة اإلنس ارات تحط من الكرام د وعب ة وعبارات التھدي ا اإلھان  ,Zeyadeh(ھ

2007,p. 20.( 

ادي  - ات(العنف الم ى الممتلك داء عل ى ): االعت ال، تھدف إل ة من الغضب واالنفع وھو حال
راً  دميرھا تعبي المعلم أو بالمدرسة، وت إيقاع األذى وإلحاق الضرر ببعض األشياء الخاصة ب

ن ف ع بب للعن م أو الشخص المس ة المعل ب مواجھ تطيع الطال دما ال يس ا، عن دم الرض . ع
ة بكسر  ام الطلب ا، وقي ة المدرسة ومزروعاتھ مقاعد الوتتمثل في إتالف الطلبة أشجار حديق

ة  ام الطلب ا، وقي ة عليھ ة بالكتاب وار المدرس ويه أس ى تش ة إل وء الطلب واب الصف، ولج وأب
الم ات خاصة ب ى بإتالف متعلق ة عل ة المعلق ة الوسائل التعليمي ق الطلب دير، وتمزي علم أو الم

  ).Al-Sarayreh, 2009,p. 137(الحائط، وقيامھم بإتالف كتب ومستلزمات زمالئھم 

ري  ات والمجتمعات ) Henry, 2000,p. 16(وقد قسم ھن اختالف البيئ العنف المدرسي ب
ف من خارج المدرسة، نع: ستويات منھاالتي يحدث فيھا وعلى أساس مستوى المرتكبين له إلى م

  وعنف من األھالي، وعنف من داخل المدرسة ذاتھا،

ف يغطي  ف المدرسي أن العن اھرة العن ي تعرضت لظ ة الت ارير الدولي ر بعض التق وتظھ
مجمل النشاطات واألفعال التي تؤدي إلى األلم، أو األذى الجسدي والنفسي عند األفراد الناشطين 

  ).Kim, 2005, p. 305(بوية في المؤسسة التر

احٍ  ذا التفسير : ويمكن تفسير ظاھرة العنف المدرسي من عدة من األول، التفسير النفسي وھ
ذا  بباً في ھ اً يمكن أن يكون س المعلم المضطرب انفعالي تعلم، ف م أو الم يركز على شخصية المعل

نحى الثاني فيتعلق بالتفسيرات أما الم. العنف، وكذلك المتعلم الذي يتسم بسمات انفعالية غير سوية
ائدة  ة الس ة، فالثقاف ين أو الطلب دى المعلم ة ل القيم االجتماعي ق ب يرات تتعل ذه التفس ة وھ االجتماعي

والً من . تعزز التسلط والعنف ويظھر العنف في العالقات الزوجية أحياناً بحيث يصبح شكالً مقب
ى الي إل ل بالت بط ينتق ن الض نمط م ذا ال بط وھ كال الض ة أش ث . المدرس ى الثال ق المنح ويتعل
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ب، وأن  ،بالتفسيرات الموقفية للعنف م والطال ين المعل ة ب ة التفاعلي ويركز ھذا التفسير على العالق
ه  أ ارتكب اً عن خط د يكون ناتج ما يحدث من عنف قد يكون عرضياً ناجماً عن الموقف نفسه، وق

  .)Smith & Sharp, 1994,p. 46(الطالب أو عن الحالة المؤقتة للمعلم 

اني من قصور شديد في  واستطالعاً للواقع نجد أن مجالس اآلباء في مجتمعاتنا ال زالت تع
د يرجع السبب في  ،أدائھا لمھامھا وأدوارھا الحقيقية وأخذت تنحى منحى الخمول والتراجع، وق

ا يحبط من  ى كاھل المجلس مم ا المدرسة عل ي تلقيھ اء الت ام واألعب ه، ذلك إلى كثرة المھ فاعليت
ذلك ال  وفي الوقت نفسه ال يوجد حضور اجتماعي وتربوي فاعل ممثل في المجلس كأعضاء، وب

ه ل وج ى أكم ه عل ق أھداف ه وتحقي ى أداء وظائف ادر عل ون ق ى أن . يك ارة إل ا اإلش ي علين وينبغ
امالً، و دورھا ك د ب م بع م تق ا ول م يحسن تنظيمھ نا ل ي مدارس ين ف اء والمعلم الس اآلب تسمت امج

ذه المجالس . الناحية الشكلية حتى أنھا فقدت قيمتھا في بعض األحيانب وعلى الرغم من ھذا فإن ھ
إذا ما أحسن تنظيمھا فإنھا تستطيع أن تسھم بخدمة كبيرة للتعليم والمدرسة على حد سواء، ولعل 

ي، و دى المجتمع المحل ة من المجاالت التي يمكن أن تسھم فيھا ھذه المجالس، زيادة الوعي ل تنمي
ة  ر من المشاكل المتعلق اعدة المدرسة في كثي اء، ومس ليمة نحو األبن االتجاھات الصحيحة والس

  ).Morsi, 1998, p. 67(بالنظام واالنقطاع عن المدرسة والتغيب والتسرب وغيرھا 

ة  ة اإلمريكي ر وزارة التربي ي تقري ) U.S Department of Education, 1994(وف
اء ) ٢٠٠٢(للعام قامت من خالله أھدافھا  أن أولي اء بالمدرسة، وب والذي تضمن أھمية عالقة اآلب

ى  األمور الذين يعملون باستمرار على متابعة تقدم أبنائھم يمكن أن يسھموا في إنجاز أكاديمي أعل
اخ في البيت والمدرسة باعث  ،لھم ق من وأن الشراكة بين أولياء األمور والمعلمين تؤدي إلى خل

ا،  ففي. على التعلم ات المكلف بھ ام والواجب ال المھ ده إلكم ى جھ البيت يجب أن يمدح الطالب عل
ى . وأن يوفر جو في البيت لغرس معايير لعمل المدرسة أثير عل م في الت إن ألولياء األمور دورھ

 ً اء األھل . ثقة الطالب وحفزه على أن يصبح متعلماً ناجحا ى ضرورة إبق ر أيضاً عل ويؤكد التقري
ا على اتصال با ى م ارة المدرسة للتعرف عل يھم زي ذا عل لمدرسة لمساعدة أبنائھم على النجاح، ل

اون  ي حل المشكالت، والتع اركتھم ف يھم ومش ع معلم ون، والتحدث م اذا يعمل الھم وم تعلم أطف ي
   .معھم في تسھيل عملية التعليم والتعلم في المدرسة

  
  الدراسات السابقة

  باء والمعلمينلمتعلقة بمجالس اآلالدراسات ا: أوال
دراسة ھدفت الكشف عن الصعوبات التي تواجه  )Al-Saleh, 2001(أَجرى الصالح 

مجالس اآلباء والمعلمين وتحول دون فاعليتھا من وجھة نظر المديرين والمعلمين وأولياء 
ولي أمر في المدارس ) ٢٠٠(مديراً، و) ٦١(معلماً و) ٤٣٩(األمور، وتكونت عينة الدراسة من 

لوزارة المعارف بمحافظة القريات في السعودية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  التابعة
الصعوبات التي تواجھھا مجالس اآلباء والمعلمين من وجھة نظر المديرين والمعلمين كانت 
بدرجة متوسطة، ومن وجھة نظر أولياء األمور كانت بدرجة كبيرة، وتوصلت الدراسة أيضاً 



  ٦٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد رضوان، وأسامة مصاروة

  ٢٠١٤، )٣( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصعوبات التي تواجھھا مجالس اآلباء والمعلمين تعزى لمتغير إلى وجود فروق في درجة 
  .الوظيفة

دراسة ھدفت التعرف إلى أسباب تدني فھم ) Sheffer, 2003, p. 333(وأَجرت شيفر 
عائلة التحق أبناؤھا في ) ١٩(، حيث قامت بدراسة "اآلباء لبرنامج أطفالھم التعليمي ثنائي اللغة

في ھيوستن تكساس وقد تبين لھا أن غالبيتھم ليس  Bilingual Classesالصفوف الثنائية اللغة 
لديھم معلومات حول السياسات والممارسات في مدارس أبنائھم وتوقعاتھم مبنية على الممارسات 

كما أن أولياء األمور الذين يتفاعلون مع المدرسة فقد انعكس ذلك على أبنائھم بشكل . الصفية فقط
نحو المدرسة والحضور والقيام بالواجبات المدرسية بالمقارنة مع من  ايجابي من حيث اتجاھاتھم
  .ال يتواصلون مع المدرسة

 ,Al-Shurman, Qudah, & Khulaifat, 2007( قضاه وخليفاتالشرمان ووأَجرت 
p. 393(  دراسة ھدفت الكشف عن أھم األسباب المؤدية إلى عزوف أولياء األمور عن

المعلمين في محافظة الكرك من وجھة نظر مديري المدارس، المشاركة في مجالس اآلباء و
وأظھرت نتائج . مديراً ) ٢٢٦(وتألفت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع والبالغ عددھم 

الدراسة أن أكثر األسباب التي تقف وراء عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء 
وعدم معرفتھم بأھمية ھذه المجالس، وتدني رغبتھم في  والمعلمين ھو انشغالھم بأمور الحياة،

المشاركة بمجلس اآلباء والمعلمين، وجھلھم بالقضايا التربوية، وعدم معرفتھم بالقوانين واللوائح 
واألنظمة المدرسية، وعدم اھتمامھم بمتابعة أبنائھم، وانخفاض مستواھم الثقافي، وشعورھم بقلة 

ً وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى . فائدة المجالس لھم وألبنائھم وأظھرت النتائج أيضا
في حين لم يظھر أثر للجنس . ألثر متغيري المؤھل العلمي والمديرية) ٠٫٠٥= α(الدالله 

  .ومستوى المدرسة

  لدراسات المتعلقة بالعنف المدرسيا: ثانيا
) Duckworth & Sharilyn, 2000,p. 435(وفي دراسة أَجراھا داكويرث وشارلين 

بھدف تحديد آراء اإلداريين والمرشدين والمدرسين والطالب حول مستويات األمن المدرسي 
الثانوية المنتقاة بوالية لويزيانا الشمالية؛ وذلك للتعرف على أنواع  والعنف في بعض المدارس

متاحة العنف التي كان لھا أضخم األثر على األمن بتلك المدارس، وتحديد أھم االستراتيجيات ال
استخدم الباحثان في ھذه الدراسة العينة العشوائية؛ حيث تكونت . للتعامل مع العنف في المدارس

النتائج أن المديرين يرون مدارسھم  وبينت. مدرسة منتقاة) ١١(فرداً من ) ٥٨(عينة الدراسة من 
انھا أقل أقل أمناً، في حين يرى المدرسون والمرشدون العكس، بينما وصف الطالب مدارسھم ب

  .أمناً مما رآه المرشدون والمدرسون

دراسة ھدفت إلى الكشف عن أسباب العنف في ) Motoko, 2001(كما أَجرى موتوكو 
المدارس في سنوات المرحلة المتوسطة في اليابان والواليات المتحدة من حيث أثر التنافس 

يانات التي تتعلق بضحايا األكاديمي في عنف الطلبة، واستخدمت ثالثة أدوات للحصول على الب
طالباً، وبيانات دراسة الحالة ) ٩٢٢(مدرسة، وبيانات المسوح الفردية على ) ٣٧(المدارس في 
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ً في اليابان) ٣٠(على  ، كما تبين %٢٥وأظھرت النتائج أن عنف المدارس يسود بنسبة . صفا
قلق الطلبة حول وجود ضحايا في المدارس نتيجة ممارسة سلوك العنف، وأن من أسباب العنف 

العالمات وحول مستقبلھم، والضجر، وانخفاض العمل المدرسي، وإعطاء الطالب فرصاً 
محدودة للتواصل داخل الدرس وخارجه، وكان من أھم األسباب تأثير التنافس الطبقي ضمن 

  .النظراء 

دراسة ھدفت التعرف على ظاھرة العنف الموجه ضد )  ,٢٠٠٤Zeidan( وأَجرى زيدان
ً و ) ٣٢٠(وتكونت عينة الدراسة من . مين في مدارس تربية عمان األولى في األردنالمعل طالبا

. واستخدم الباحث المنھج الوصفي واالستبانة لجمع البيانات. مديراً ) ٥٩(معلماً، و) ١١٨(
وأشارت النتائج إلى أن الطلبة يمارسون جميع أشكال العنف ضد المعلمين ابتداء من العنف 

كما أظھرت النتائج أن مصادر  .ه اإلعتداء على الممتلكات، يليه العنف الجسدياللفظي، يلي
وأن . طالب/طالب، معلم/معلم، طالب/طالب :كاآلتي العنف جاءت مرتبة حسب درجة ممارستھا

أسباب مدرسية تمثلت في ضرب المعلم للطالب وتحقيره أمام الزمالء، : أھم أسباب العنف ھي
ب، وضعف شخصية المعلم، وعدم إلمام المعلم بالمادة الدراسية، ثم وتمييز المعلم بين الطال

من عينة الدراسة كانت ترفض ممارسة % ٨١٫٩٨األسرة، ثم وسائل االعالم، وأن ھناك نسبة 
  .سلوك العنف ضد المعلم

دراسة ) Ministry of Education, 2006(وأَجرت وزارة التربية والتعليم في األردن 
شكال سلوك العنف في المدارس الحكومية في األردن، واشتملت الدراسة ھدفت إلى معرفة أ

مدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم بأقاليمھا الثالثة، ) ٢٨٨(المسحية على عينة مقدارھا 
وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد توصلت الدراسة إلى أن النمط األول من 

: ف من طالب لطالب حيث جاء بالمرتبة األولى، وتمثل باألشكال التاليةالعنف المدرسي ھو عن
استخدام األلفاظ البذيئة، والمشادات الجماعية بين الطلبة، االعتداء بالضرب على الزمالء، ويليه 
عنف طالب على معلم في المرتبة الثانية، وتمثل بالشغب والصراخ أثناء الحصة الدراسية، وفي 

جاء عنف المعلم على الطالب، وتمثل باستخدام األلفاظ غير الالئقة بحق الطالب  المرتبة الثالثة
مثل الشتم والتحقير، وقد أظھرت النتائج وجود اختالف في مستوى شيوع أشكال سلوك العنف 

يعزى لكل من متغير المرحلة والجنس ) ٠٫٠٥=α(المدرسي عند مستوى الداللة اإلحصائية 
لمدرسي بين الطلبة، ولم تظھر اختالفات تعزى لمتغير الموقع، وحجم المدرسة في العنف ا

وكانت نسبة تكرار سلوك العنف في المدارس الواقعة في المدن أعلى منه في المدارس الواقعة 
في الريف، وتركز العنف في النمط األول، كما كانت نسبة تكرار العنف في المدارس التي 

أعلى من المدارس األساسية أو المدارس ) المشتركة(وية تحتوي على المرحلتين األساسية والثان
أكثر من المدارس الكبيرة ) طالب ٥٠٠أقل من (الثانوية، وكذلك المدارس ذات الحجم الصغير 

والمدارس المتوسطة، كما أن العنف في مدارس الذكور أعلى منه في مدارس اإلناث والمدارس 
المؤدية لسلوك العنف ھي الظروف والعوامل المختلطة، وأشارت الدراسة إلى أن األسباب 

األسرية والمعيشية السيئة، وضعف التحصيل الدراسي، وتأثير شلة الرفاق، والمزاج، 
  .واالستھتار من الطلبة، وضعف العالقة بين المدرسة واألھل
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دراسة  )Al-Zyoud & Al-Khawaldeh, 2009,p. 11(وأَجرى الزيود والخوالدة 
وتكونت . وامل المؤثرة في العنف المدرسي في بعض المدارس االردنيةھدفت الكشف عن  الع

ً وطالبة) ١٦(عينة الدراسة من  وأبرزت نتائج الدراسة معاناة أفراد عينة الدراسة من . طالبا
الزواج المتكرر لآلباء، ووفاة أحد الوالدين، ووجود مشاكل أسرية، : ظروف أسرية صعبة مثل

باإلضافة إلى تدني مستوى الظروف  ،رة، وعدم اھتمام األھلووجود أسبقيات عنف في األس
المادية والمعيشية ألفراد عينة الدراسة مما يؤثر على حالتھم النفسية، وبالتالي فقد تكون من 

من أفراد العينة % ١٢٫٥األسباب المحتملة الرتكابھم حوادث العنف المدرسي، حيث أن نسبة 
ً إلى أن لجماعة الرفاق دوراً في حوادث وأشارت ا. يسكنون في بيوت مستأجرة لنتائج أيضا
من عينة الذكور مشاركة جماعة الرفاق في حادثة العنف أو % ٢٠العنف المدرسي، فقد أشار 

ومن األسباب المؤثرة بشكل كبير في العنف المدرسي أيضا ضعف العالقة بين . التحريض عليھا
من األھل فقط يتابعون أبناءھم من %) ٢٠(المدرسة واألھالي حيث أشارت الدراسة أن نسبة 

  .خالل الحضور للمدرسة أو االتصال بالھاتف

دراسة ھدفت الكشف عن األسباب  )Al-Sarayreh, 2009,p. 137( الصرايرة وأَجرى
المؤدية بطلبة المدارس الثانوية الحكومية الذكور في األردن لممارسة سلوك العنف الطالبي 

داريين من وجھة نظر كل من الطلبة والمعلمين واإلداريين، وتكونت الموجه ضد المعلمين واإل
ً تم ) ٦٤٥(ومعلم، ) ٢٠٠(و  إداري، ) ١٠٠(فرداً، منھم ) ٩٤٥(عينة الدراسة من  طالبا

اختيارھم بطريقة طبقية عنقودية عشوائية، وكان من نتائج الدراسة أن درجة وجود األسباب 
كومية الذكور لممارسة سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المؤدية بطلبة المدارس الثانوية الح
وأن األسباب المدرسية كانت من وجھة نظر جميع أفراد . المعلمين واإلداريين كانت متوسطة

  . عينة الدراسة من أسباب ذلك

دراسة ھدفت الكشف عن درجة ممارسة  )Al-Assaf, 2009,p. 69(وأَجرت العساف 
مية الذكور في األردن ألشكال سلوك العنف الطالبي الموجه ضد طلبة المدارس الثانوية الحكو

) ٢٠٠(إداري، و) ١٠٠(فرداً، منھم ) ٩٤٥(وتكونت عينة الدراسة من . المعلمين واإلداريين
وقد أظھرت نتائج الدراسة . طالباً، تم اختيارھم بطريقة طبقية عنقودية عشوائية) ٦٤٥(معلم، و

ثانوية الحكومية الذكور ألشكال سلوك العنف الطالبي الموجه أن درجة ممارسة طلبة المدارس ال
ضد المعلمين واإلداريين كانت متوسطة، وقد جاء ترتيبھا بحسب درجة ممارستھا من وجھة 

اإلعتداء على الممتلكات، ويليه العنف اللفظي وغير : نظر أفراد عينة الدراسة على النحو اآلتي
ً عن وجود فروق دالة . يالرمزي، ويليه العنف الجسد/ اللفظي وكشفت نتائج الدراسة أيضا

ً عند مستوى الداللة  في درجة ممارسة الطلبة لبعض أشكال العنف ضد ) ٠٫٠٥= α(احصائيا
  ).طبيعة المھنة، والمنطقة الجغرافية(المعلمين واإلداريين تعزى لمتغيري الدراسة 

  
  التعليق على الدراسات السابقة

  اولت موضوع مجالس اآلباء والمعلمين، وقد بينت تن ھناك عدد من الدراسات
، )Al-Saleh, 2001(المجالس كدراسة الصالح األسباب الكامنة وراء عدم مشاركتھم في تلك 
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  قضاه وخليفات الشرمان و، ودراسة )Sheffer, 2003, p. 333(شيفر ودراسة
) (Al-Shurman, Qudah, & Khulaifat, 2007  تأظھركما كان ھناك دراسات   

  كدراسة الزيود والخوالدة  حدوث العنف المدرسيوالعوامل الكامنة وراء  أھم األسباب
)Al-Zyoud & Al-Khawaldeh, 2009( ودراسة موتوكو ،)Motoko, 2001( ودراسة ،

  وھناك ). Al-Sarayreh, 2009(ودراسة الصرايره ، ) ,٢٠٠٤Zeidan( زيدان
السلوكات العنيفة في المدارس، كدراسة وزارة دراسات بحثت في التعرف على أنواع وأشكال 

   ، ودراسة العساف)Ministry of Education, 2006( التربية والتعليم في األردن
)Al-Assaf, 2009( . وبالنظر إلى الدراسة الحالية وما يميزھا عن الدراسات السابقة، ياُلحظ

ن ظاھرتين وھما ظاھرة عزوف أن الدراسة الحالية تميزت عن الدراسات السابقة في جمعھا بي
أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين من جانب باإلضافة إلى ظاھرة العنف 

أن اھتمت بدراسة ) علم الباحثينِّ في حد(المدرسي من جانب آخر، والتي لم يسبق ألي دراسة 
  .األَثر بينھما

 
  مشكلـة الدراسـة وأسئلتھـا

ً يحيط بأبنائنا وبمؤسساتنا التربوية، وقد  لقد أصبحت ظاھرة العنف تشكل خطراً محدقا
الحظ الباحثان من خالل عملھما في مدارس وزارة التربية والتعليم في األردن أن العالقة بين 
المدرسة والمجتمع المحلي والتواصل بينھما ال يرقى إلى مستوى الطموح، فالعديد من أولياء 

لزيارتھا وحضور االجتماعات الدورية التي تعقد فيھا، كما أشار  األمور ال يلبون دعوة المدرسة
من طلبة المدارس يؤكدون وجود % ٩٨إلى أن ما يقارب من ) Taleb, 2001,p. 25(طالب 

العنف في مدارسھم، كما أن سجالت الوقوعات المدرسية في أقسام اإلرشاد التربوي في 
. تكررة لممارسة الطلبة سلوك العنف بجميع أشكالهمديريات التربية والتعليم تزدحم باألحداث الم

ً على ما تقدم فقد تحددت مشكلة الدراسة في الكشف عن أثر عزوف أولياء األمور عن  وتأسيسا
  .المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي في محافظة إربد

  :تيينوبناء على ما تقدم فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآل
ما أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في محافظة إربد  .١

  في العنف المدرسي من وجھة نظر مديري المدارس ؟

في أثر عزوف ) ٠٫٠٥=  α(ھل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .٢
محافظة اربد في العنف  أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في

جنس المدير، المرحلة التعليمية، (المدرسي من وجھة نظر مديري المدارس تعزى الى 
  ؟)موقع المدرسة، حجم المدرسة
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  الدراســـة أھمية
تبرز أھمية الدراسة في كونھا من الدراسات التي سعت إلى تزويد المسؤولين والقادة 

معلومات حول أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في التربويين في وزارة التربية والتعليم ب
مجالس اآلباء والمعلمين في محافظة إربد في العنف المدرسي، وذلك من أجل وضع الحلول 

زيادة  المناسبة لھذه المسألة التربوية، وتحسين فعالية ھذه المجالس لما لھا من آثار ايجابية في
االھتمام بالطالب وتوثيق الصلة بين البيت والمدرسة، كما تسھم بشكل فاعل في الحد من ظاھرة 

ويتوقع أن تثير نتائج ھذه الدراسة اھتمام أولياء األمور بأھمية مشاركتھم في . العنف المدرسي
ثين لدراسة ظاھرة ويأمل الباحثان أن تمثل ھذه الدراسة دافعاً للعديد من الباح. المجالس المدرسية

  .وأثرھا في جوانب أخرىعزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين 
 

  الدراســة محددات
  :اقتصرت ھذه الدراسة على الحدود اآلتية

  .مديرو ومديرات المدارس الحكومية :المحدد البشـري -

مديرية تربية إربد األولى، (مديريات التربيه والتعليم في محافظة إربد  :المحدد المكانـي -
 ).مديرية تربية إربد الثانية، مديرية تربية إربد الثالثة

 .٢٠١٢/  ٢٠١١تم إجراء ھذه الدراسة خالل العام الدراسي  :المحدد الزمانـي -
  

  االجرائية التعريفات
ھيئة مؤلفة من معلمين وأولياء أمور يتم انتقائھم بالترشيح أو : مجالس اآلباء والمعلمين

التزكية، في كل مدرسة من مدارس محافظة إربد، وتعقد اجتماعاتھا بصورة دورية مرة كل 
 .شھر أو حسب ما تقتضيه الظروف للتباحث في األمور التربوية التي تھم الطلبة والمدرسة

وھم األفراد الذين يتلقى منھم الطالب الرعاية النفسية واالجتماعية واإلعالة  :أولياء األمور
  .ية في البيت، وھم عادة األب واألم، أو من يقوم مقامھما أو مقام أحدھما االقتصاد

أي سلوك لفظي أو مادي مباشر أو غير مباشر يصدر من المعلم اتجاه : العنف المدرسي
الطالب، أو من الطالب اتجاه المعلم، أو من الطالب اتجاه طالب آخر، أو مجموعة من الطلبة نحو 

لكات خاصة أو عامة داخل المدرسة وخارجھا نتيجة حب الظھور أو أنفسھم أو آخرين أو ممت
الشعور بالغضب أو اإلحباط أو الدفاع عن النفس أو الممتلكات أو الرغبة في االنتقام من 
اآلخرين أو الحصول على مكاسب معينة ويترتب عليه إلحاق أذى بالنفس أو اآلخرين أو 

  .الممتلكات
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  إجراءات الدراسة

  اسـة مجتمـع الدر
د  ة إرب ي محافظ ة ف دارس الحكومي ديرات الم ديري وم ع م ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم تك

ة( ة، الثالث ى، الثاني ددھم). األول الغ ع دير) ٣٠١( والب ديراً وم ائي، (ة م ر االحص التقري
  .يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة) ١(والجدول .  )٢٠١١/٢٠١٢

  .قاً لمتغيرات الدراسةتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وف):  ١(جدول 

 المئويــة النسبــة رارــالتك المتغيـرات مستويات الدراســة متغيـرات

 %٧٤٫٤ ٢٢٤ مدينة ـةالمدرس موقع
 %٢٥٫٦ ٧٧ قرية

 %٦٥٫١ ١٩٦ أساسي التعليمية المرحلة
 %٣٤٫٩ ١٠٥ ثانوي

 %٤١٫٥ ١٢٥ ذكر الجنس
 %٥٨٫٥ ١٧٦ أنثى

  %١٠٠ ٣٠١ حجم المجتمع الكلي

ة ) ٢٠٥(أما عينة الدراسة فقد تألفت من  ديريات تربي دارس م ديري م ديرة من م ديراً وم م
. ، حيث تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية متعددة المراحل)األولى، الثانية، الثالثة(إربد 

  .يبين توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة) ٢( والجدول

  .د عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسةتوزيع أفرا):  ٢(جدول 

 المئويــة النسبــة التكــرار المتغيـرات مستويات الدراسـة متغيـرات

 %٧٤٫٦  ١٥٣ مدينة المدرسة موقع
 %٢٥٫٤  ٥٢ قرية

 %٦٥٫١ ١٣٣ أساسي التعليمية المرحلة
 %٣٤٫٩ ٧٢ ثانوي

 %٤١٫٥ ٨٥ ذكر الجنس
 %٥٨٫٥ ١٢٠ أنثى

 المدرسة حجم
 %٤٢٫٠  ٨٦ طالب فأكثر ٥٠٠
 %١٩٫٠  ٣٩ طالب ٤٩٩- ٣٥٠

 %٣٩٫٠ ٨٠ طالب ٣٥٠أقل من 
 %١٠٠٫٠ ٢٠٥ حجم العينة الكلي
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  الدراسـة أداة
لغايات تحقيق أھداف الدراسة، قام الباحثان بإعداد استبانة موجھة لمديري ومديرات 

اآلباء والمعلمين في المدارس وضعت لتقيس أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس 
المجال : العنف المدرسي من وجھة نظر مديري المدارس، حيث تكونت من أربعة مجاالت؛ ھي

أثر العزوف في العنف : فقرة، المجال الثاني) ١٥(أثر العزوف في العنف الجسدي وله : األول
فقرة، المجال ) ١٦(أثر العزوف في العنف اللفظي وله : فقرة، المجال الثالث) ١٥(المادي وله 

فقرة، حيث تم تبني توزيع ليكرت الخماسي، ) ١٤(أثر العزوف في العنف النفسي وله : الرابع
ً وتأخذ الدرجة )٢(، نادراً وتأخذ الدرجة )١(أبداً وتأخذ الدرجة : وذلك على النحو اآلتي ، أحيانا

  ).٥(، دائماً وتأخذ الدرجة )٤(، غالباً وتأخذ الدرجة )٣(
 

  األداة صدق
عضو ) ١٤(تحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة؛ تم عرضھا بصورتھا األولية على لل

ھيئة تدريس من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال اإلدارة التربوية وأصول التربية وعلم 
النفس التربوي والقياس والتقويم في جامعة اليرموك وجامعة جدارا، وذلك بھدف إبداء 

لفقرات ومالءمتھا من الناحية اللغوية ومن الناحية المنطقية، مالحظاتھم حول مدى مناسبة ا
وحذف أو إضافة أي من الفقرات، ومدى مناسبة الفقرات للمجاالت التي أُدرجت ضمنھا، وأي 

ولألخذ بمالحظات المحكمين؛ اعتمد الباحثان ما نسبته . مالحظات أو تعديالت يرونھا مناسبة
ضافة أي من الفقرات، وبناء على ذلك تم إضافة مجاالً من إجماع المحكمين لحذف أو إ%) ٧٩(

ً لالستبانة ، كما تم تعديل صياغة بعض الفقرات وتكونت أداة الدراسة بصورتھا النھائية . رابعا
  . فقرة موزعة على أربعة مجاالت) ٦٠(من 

 
  ثبات أداة الدراسـة

اق الداخلي، حسب معادلة للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل الثبات بطريقة االتس
، من خالل بيانات العينة االستطالعية، وألغراض )Chronbach-Alpha(ألفا -كرونباخ

حساب ثبات االعادة باستخدام معامل ارتباط بيرسون تمت إعادة التطبيق على أفراد العينة 
دول االستطالعية بفاصل زمني بين التطبيقين مقداره أسبوعين، وذلك كما ھو موضح في الج

  ).٣(رقم 
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  .معامالت ثبات االتساق الداخلي واالعادة لمجاالت األداة ولألداة ككل):  ٣(جدول 

 أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في
  :مجالس اآلباء والمعلمين في

االتساق  ثبات
  عدد اإلعادة ثبات الداخلي

 الفقرات
 ١٥ ٠٫٨٦ ٠٫٩٤ العنف الجسدي
 ١٥ ٠٫٨٥ ٠٫٩٥ العنف المادي
  ١٦ ٠٫٨٢ ٠٫٩٥ العنف اللفظي
 ١٤ ٠٫٨٨ ٠٫٩٣ العنف النفسي

 ٦٠ ٠٫٨٣  ٠٫٩٨ الكلي للمقياس

، أن دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة أنھا مؤشر على جودة )٣(يالحظ من الجدول 
بناء أداة الدراسة؛ مما قاد الباحثين إلى تبني أداة الدراسة في التطبيق النھائي على عينة الدراسة 

  .مستھدفةال
 

  تصميم الدراسة ومعالجتھا اإلحصائية
لتحقيق أھداف الدراسة استخدم المنھج الوصفي المسحي، وقد اشتملت الدراسة على 

  :المتغيرات اآلتية

  المستقلة؛ وھيالمتغيرات   .١
  ).أنثى/ ذكر(الجنس وله فئتان  -

 ).ثانوي/ أساسي(المرحلة التعليمية ولھا مستويان  -

 ).قرية/ مدينة(تويان موقع المدرسة وله مس -

طالب  ٥٠٠/ طالب ٤٩٩ – ٣٥٠/ طالب ٣٥٠أقل من : (حجم المدرسة ومستوياته -
 ).فأكثر

تقديرات أفراد عينة الدراسة ألثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في : المتغير التابع  .٢
  .مجالس اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي على فقرات المقياس

للعلوم اإلنسانية ) SPSS(اإلحصائية ت اإلحصائية استخدم برنامج الرزم وإلجراء التحليال
لمعالجة البيانات التي حصل عليھا الباحثان من خالل المقياس المستخدم في الدراسة لإلجابة عن 

. حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األولأسئلتھا 
سؤال الدراسة الثاني؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ولإلجابة عن

ألثر عزوف أولياء األمور عن ) بدون تفاعل(متبوعة بإجراءات تحليل التباين الرباعي 
المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي من وجھة نظر مديري المدارس 

  .وفقاً لمتغيرات الدراسة) ككل(
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  نتائج الدراســة ومناقشتھا عرض

ى :أوالً  نص عل ذي ي ة األول ال ؤال الدراس ة بس ائج المتعلق اء :"النت زوف أولي ر ع ا أث م
ديري  األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي من وجھة نظر م

ابية واالنحر" المدارس؟ م حساب المتوسطات الحس ة ولإلجابة عن ھذا السؤال؛ ت ات المعياري اف
ين في العنف المدرسي من  اء والمعلم ألثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلب

اً ) ككل(وجھة نظر مديري المدارس  اً وفق اً تنازلي اة ترتيب المجاالت ترتيب ه، مع مراع ومجاالت
  ).٤(لمتوسطاتھا الحسابية وذلك كما في الجدول 

واالنحرافات المعيارية ألثر عزوف أولياء األمور عن  المتوسطات الحسابية): ٤(جدول 
  .اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي المشاركة في مجالس

 رقم الرتبة
 المجال

عن  أثر عزوف أولياء األمور
 المشاركة 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 األثر المعياري

 متوسط ٠٫٨٢  ٢٫٥٤٠ في العنف المادي ٢ ١
 متوسط  ٠٫٦٩ ٢٫٥٣٤ في العنف اللفظي ٣ ٢
 متوسط ٠٫٦٥ ٢٫٤٩٥ في العنف النفسي ٤  ٣
 متدنٍ  ٠٫٧٢  ٢٫٢١٣ في العنف الجسدي ١ ٤

 متوسط ٠٫٦٣ ٢٫٤٤٦ الكلــــي للمقيـــاس

، أن أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء )٤(يالحظ من الجدول 
كان متوسطاً، في حين ) ككل(دارس والمعلمين في العنف المدرسي من وجھة نظر مديري الم

جاءت مجاالت أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين وفقاً 
مجال أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في : للترتيب اآلتي

لث، وقد جاءت جميعھا العنف المادي بترتيب أول، واللفظي بترتيب ثان، والنفسي بترتيب ثا
ضمن أثر متوسط، في حين جاء مجال أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء 

   .والمعلمين في العنف الجسدي في المرتبة الرابعة ضمن أثر متدنٍ 

ويعزو الباحثان أن السبب في ھذه النتيجة قد يعود إلى محاولة الطلبة للتعبير عن عدم 
واإلنفعال من أحد المعلمين، أو اإلداريين، أو الطلبة، أو النظام المدرسي بشكل الرضا والغضب 

عام، بإيقاع األذى وإلحاق الضرر بأحد الرموز الممثلة لھم، وبتوجيه العنف إلى بعض األشياء 
فعندما ال يستطيع الطالب مواجھة المعلم أو . الخاصة بھم والعائدة إليھم، أو للمدرسة، وتدميرھا

ري أو الشخص المسبب للعنف، فإنه بذلك يثأر لنفسه دون أن تُسجل عليه نقطة مخالفة في اإلدا
الملف المدرسي، ودون أن يتعرض لمجلس الضبط، أو العقوبة، إذ أن معظم حاالت اإلعتداء 
على الممتلكات الخاصة بالمعلم أو بالطلبة أو بالمدرسة جماعية كانت أم فردية تتم بصورة خفية 

وبة االستدالل على الفاعل أو تثبيت التھمة على شخص معين، إذ ينكر الطلبة دائماً ومن الصع
. لذلك جاء العنف المادي في المرتبة األولى. القيام بتلك الفعلة، وبخاصة إذا اتفقوا على ذلك
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وكذلك ممارسة العنف اللفظي والنفسي، والتي جاءت في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، إذ 
مارس المعلمون واإلداريون والطلبة ھذا السلوك داخل المدرسة دون أن يستطيع أحد تثبيت ي

الخطأ عليھم ألنھم سينكرون ذلك الحدث، والسلوك الوحيد الذي يُعرض األفراد داخل المدرسة 
سواء أكانوا معلمين أو إداريين أو طالب للعقوبة، وربما تصل القضية إلى المحكمة، ويستدعي 

ً تصل النتائج إلى قضايا عشائرية وتؤدي إلى خالفات بين العائالت، بھا أو لياء األمور، وأحيانا
وقد تكون النتيجة غير محمودة في النھاية، ھو العنف الجسدي، ألن آثاره ال بد أن تظھر على 
الشخص الذي يتعرض لممارسة العنف عليه، وال يستطيع أحد إنكار ذلك، أو التنصل من القيام 

ل لشھادة اآلخرين ضده في سبيل حماية أنفسھم، لذلك جاء ھذا الشكل من العنف في المرتبة بالفع
  .الرابعة واألخيرة

في  )Al-Assaf, 2009, p. 69( العسافنتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  واتفقت
درجة الشيوع ألشكال العنف الممارسة، حيث جاء ترتيبھا بحسب درجة ممارستھا من وجھة 

اإلعتداء على الممتلكات بالمرتبة األولى، ويليھا : نظر أفراد عينة الدراسة على النحو اآلتي
  .العنف اللفظي وغير اللفظي ، ويليه العنف الجسدي

بأن الطلبة  )Zeidan, 2004( واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة زيدان
اإلعتداء على الممتلكات، ويليه العنف يمارسون العنف اللفظي في الدرجة األولى، ويليه 

  . الجسدي

ھل توجد فروق ذات : "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني الذي ينص على: ثانياً 
بين المتوسطات الحسابية ألثر عزوف أولياء ) ٠٫٠٥=α(داللة احصائية عند مستوى الداللة 

ف المدرسي من وجھة نظر مديري األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في العن
  "المدارس تعزى لمتغيرات الدراسة؛ الجنس، المرحلة التعليمية، موقع المدرسة، حجم المدرسة؟

لإلجابة عن ھذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر 
المدرسي من وجھة عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في العنف 

  ).٥(وفقاً لمتغيرات الدراسة، وذلك كما ھو مبين في الجدول ) ككل(نظر مديري المدارس 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر عزوف أولياء األمور عن  ):٥(جدول 
  .والمعلمين في العنف المدرسي وفقاً لمتغيرات الدراسة المشاركة في مجالس اآلباء

  المتوسط المتغيرات مستويات الدراسة تمتغيرا
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  ٠٫٦٢  ٢٫٦٨٩ ذكر الجنس
 ٠٫٥٤  ٢٫٢٠٥ أنثى

 ٠٫٥٦ ٢٫٣٧٩ أساسي المرحلة التعليمية
  ٠٫٧١ ٢٫٥٤٥ ثانوي
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  )٥(م تابع جدول رق... 

  المتوسط المتغيرات مستويات الدراسة تمتغيرا
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 ٠٫٦١ ٢٫٤٣١ مدينة موقع المدرسة
 ٠٫٦٩ ٢٫٤٩٠ قرية

 حجم المدرسة
 ٠٫٦٥ ٢٫٥١٢ طالب فأكثر ٥٠٠
 ٠٫٥٢ ٢٫٢٨٦ البط ٤٩٩- ٣٥٠

 ٠٫٦٥  ٢٫٤٥٣ طالب ٣٥٠أقل من 

، وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية ألثر عزوف أولياء )٥(يالحظ من الجدول 
ناتجة ) ككل(األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين من وجھة نظر مديري المدارس 

ية ھذه الفروق الظاھرية؛ تم إجراء عن اختالف مستويات متغيرات الدراسة؛ وللتحقق من جوھر
ألثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء ) بدون تفاعل(تحليل التباين الرباعي 

ً لمتغيرات الدراسة، وكما في الجدول ) ككل(والمعلمين من وجھة نظر مديري المدارس  وفقا
)٦.(  

ألثر عزوف أولياء األمور عن ) بدون تفاعل(نتائج تحليل التباين الرباعي ):  ٦(جدول 
  .المشاركة في مجالس اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي وفقاً لمتغيرات الدراسة

مجموع  التباين مصدر
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 ٠٫٠٠٠ *٣٤٫٢٥١ ١١٫٤٤٥ ١  ١١٫٤٤٥ الجنس
 ٠٫٠٤٣ *٤٫١٣٨ ١٫٣٨٣ ١ ١٫٣٨٣ المرحلة التعليمية
 ٠٫٥٦٠ ٠٫٣٤٠ ٠٫١١٤  ١  ٠٫١١٤ موقع المدرسة
 ٠٫٢٣٠ ١٫٤٨٢ ٠٫٤٩٥ ٢ ٠٫٩٩١ حجم المدرسة

   ٠٫٣٣٤ ١٩٩ ٦٦٫٤٩٦ الخطأ
    ٢٠٤  ٨٠٫٩٧٠ الكلي

  ٠٫٠٥=  αدالة احصائياً عند مستوى الداللة  * 

  اإلحصائية  ، وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة)٦(يتضح من الجدول 
)α =بين المتوسطين الحسابيين ألثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس ) ٠٫٠٥

تعزى لمتغير ) ككل(اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي من وجھة نظر مديري المدارس 
  .يالحظ أن الفرق جاء لصالح المديرين مقارنة بالمديرات) ٥(؛ وبالرجوع إلى الجدول )الجنس(

، وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )٦(ما يتضح من الجدول ك
)α=بين المتوسطين الحسابيين ألثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس ) ٠٫٠٥
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تعزى لمتغير ) ككل(اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي من وجھة نظر مديري المدارس 
يالحظ أن الفرق جاء لصالح مديري ) ٥(وبالرجوع إلى جدول  ؛)المرحلة التعليمية(الدراسة 

، وجود )٦(في حين لم يتبين من الجدول . المدارس الثانوية مقارنة بمديري المدارس األساسية
بين المتوسطات الحسابية ألثر ) ٠٫٠٥=  α(فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ي مجالس اآلباء والمعلمين في العنف المدرسي من وجھة عزوف أولياء األمور عن المشاركة ف
ويعزو ). موقع المدرسة، حجم المدرسة(تعزى لمتغيري الدراسة ) ككل(نظر مديري المدارس 

الباحثان ذلك ربما إلى أنه المديرات كطبيعة أنثوية تسعى دائما لتجنيب نفسھا اللوم الذي 
إليھا إذا ما مارست العنف، كما أن تكوين ستتعرض له، وخوفھا من االتھامات التي ستساق 

ً وأقل تأثيراً على سير العملية  األنثى وبنائھا الفسيولوجي إذا ما حدث عنف فإنه يكون أقل حجما
التعليمية، وغالباً يمكن تخطيھا أو تجنبھا دون حضور أولياء األمور خوفا على سمعة الطالبات 

فال يقبل من األنثى أي سلوك ربما يسيء إلى سمعتھا حيث أن عاداتنا وتقاليدنا ما زالت محافظة 
وسمعة أھلھا لذلك تتردد المديرات في إخبار األھل في حال حدوث المشكالت التي يمكن وصفھا 
بالبسيطة كي ال تدخل المديرة في تبعات إجتماعية على خالف الذكور الذين يميلون إلى العنف 

عندما ال يجدون الرقابة والمتابعة واإلشراف عليھم  بحكم طبيعتھم وفطرتھم ويزداد ميلھم للعنف
ً وأكثر تأثيراً على . من قبل آبائھم فعند حدوث ظاھرة العنف عند الذكور فإنھا تكون أكبر حجما

سير العملية التعليمية، وال يمكن للمدرسة في كثير من األحيان تخطيھا أو تجنبھا دون حضور 
الحالية مع نتائج الدراسة التي أجرتھا وزارة التربية والتعليم  وتتفق نتيجة الدراسة. أولياء األمور
في وجود العنف في مدارس الذكور أعلى  )Ministry of Education, 2006( في األردن

كما أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . منه في مدارس اإلناث
نة الدراسة تعزى لمتغير الدراسة المرحلة التعليمية؛ في استجابة أفراد عي) ٠٫٠٥= α(الداللة 

ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى أن  طالب  .لصالح المدارس الثانوية مقارنة بالمدارس األساسية
المدارس الثانوية ھم من الطالب الذين يمرون بمرحلة المراھقة ، وأن ھذه الفئة العمرية يمر 

ية يكون لھا دور في خلق ظاھرة العنف لدى الطلبة، إذ أفرادھا في  تغيرات فسيولوجية ونفس
يحاول الطلبة في ھذه المرحلة إثبات ذواتھم والتعبير عن وجودھم للفت انتباه من يحيط بھم ، 
وتعتمد مواجھة المشكالت في ھذه المرحلة على مدى إقبال أولياء األمور على المشاركة في 

الت أبنائھم عن قرب، حيث تعتبر ھذه المرحلة أعمال واھتمامات المجالس للتعرف على مشك
أقل استقراراً من باقي المراحل من الناحية البيولوجية واالجتماعية، ولھذا ال بد من أن يكون 
ً لحل المشكالت التي تواجه  ھناك إھتمام مشترك بين المدير والمعلم وولي األمر في الوقوف معا

 نتيجة الدراسة التي أجرتھا وزارة التربية والتعليم واتفقت ھذه النتيجة مع .طلبة ھذه المرحلة
)Ministry of Education, 2006 ( أن نسبة تكرار العنف في المدارس التي تحتوي على

  .المرحلتين الثانوية واألساسية أعلى من المدارس األساسية

  بينما لم تظھر نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
)α =؛ ويعزو موقع المدرسةفي استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الدراسة ) ٠٫٠٥

الباحثان السبب في ھذه النتيجة ربما إلى أن أسباب العنف متشابھة سواء أكان ذلك في المدينة أو 
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في القرية؛ إذ يتعرض الجميع للمؤثرات الخارجية والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
نفسھا، وما يترتب عليھا من تأثيرات سلبية تكون بحاجة إلى مشاركة أولياء األمور من أجل 

واتفقت ھذه النتيجة مع نتيجة الدراسة التي أجرتھا وزارة . زيادة قدرة المدرسة على خدمة الطلبة
ظھر الدراسة وجود حيث لم تُ ) Ministry of Education, 2006(التربية والتعليم في األردن 

 ,Al-Assaf(بينما اختلفت ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة العساف . اختالفات تعزى لمتغير الموقع
2009, p. 69(  حيث أظھرت نتيجة الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير

ً وجود فروق ذات داللة احصائية عند . الموقع الجغرافي للمدرسة ولم تُظھر نتائج الدراسة أيضا
حجم (في استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الدراسة ) ٠٫٠٥=α(الداللة  مستوى
؛ ويعزو الباحثان السبب ربما إلى أن المدرسة سواء أكانت كبيرة أو متوسطة أو )المدرسة

صغيرة فإنھا ال تخلو بأي شكل من األشكال من مظاھر العنف الذي يستدعي وجود الرقابة 
ن للعالقة بين أولياء األمور والمدرسة دور كبير وفاعل األبناء، وذلك ألوالمتابعة الوالدية على 

وأختلفت ھذه النتيجة مع نتيجة . في التغلب على كافة المشكالت السلوكية التي يقوم بھا الطلبة
) Ministry of Education, 2006(الدراسة التي أجرتھا وزارة التربية والتعليم في األردن 

وجود اختالف في مستوى شيوع أشكال العنف المدرسي يعزى لمتغير  حيث أظھرت الدراسة
أكثر ) طالب ٥٠٠أقل من (حجم المدرسة، حيث يتواجد العنف في المدارس ذات الحجم الصغير 

  . من المدارس الكبيرة والمتوسطة
  

  التوصيــــــــات
والمعلمين في  أشارت النتائج أن أثر عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء

  : العنف المدرسي ككل جاءت بدرجة متوسطة، وفي ضوء ذلك يوصي الباحثان بما يلي

إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية ألولياء أمور الطلبة في بداية كل عام دراسي، حتى  .١
يكون ھناك احتواء لظاھرة العنف المدرسي من بدايتھا، وذلك بواسطه المعلمين واإلدارة 

  .يةالتعليم

توعية أولياء األمور بأھمية اتصالھم بالمدرسة ومواصلة الزيارات للتعرف على احوال  .٢
ومستوى تحصيل وسلوكيات أبنائھم الطلبة، وتوضيح األضرار الناجمة عن عدم التعاون 

  .والتواصل مع المدارس والتي تنعكس على أبنائھم

 والمعلمين افية لمجالس اآلباءتطوير األنظمة واللوائح التي تحد من إعطاء الصالحية الك .٣
   .للقيام بدورھا الحقيقي في عملية التطوير واإلصالح المدرسي وتقديم الحلول والمقترحات

تطوير العالقة بين المنزل والمدرسة واستعمال جميع قنوات االتصال من أجل تحفيز  .٤
د الطالبي الطالب وترغيبه في المدرسة والتعاون مع العاملين في المدرسة وخاصة المرش

  .لحل المشاكل السلوكية والصعوبات التعليمية التي قد تواجه الطالب
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تكريم أولياء األمور المتواصلين والبارزين والمتعاونين مع المدارس في المناسبات  .٥
 .المختلفة

إجراء المزيد من الدراسات حول عزوف أولياء األمور عن المشاركة في مجالس اآلباء  .٦
  .جوانب أخرىوأثرھا في والمعلمين 
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