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 ملخص الدراس٘

الكقكؼ عمى دكر القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية ىدؼ البحث إلى 
 عمى ؼكالتعر ، الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ كاقع عمى الحككمية بمدينة جدة كذلؾ مف خالؿ التعرؼ

كالتعرؼ عمى كاجبات القيادات المدرسية  ، الطالبي العنؼ مكاجية في المدرسية القيادات تحد التي المعكقات
 مف كجية نظر الطالبي العنؼ مشكمة تعالج التي كالبدائؿ الحمكؿ عمى كالتعرؼ، في مكاجية العنؼ الطالبي

مف  مككنةإستبانة ، كتطبيؽ كصفي المسحياستخدـ المنيج ال البحثكلتحقيؽ أىداؼ ، المدرسية القيادات
عف مجتمع الٌدراسة )المؤىؿ العممي، عدد سنكات  أربعة أجزاء: الجزء األكؿ يحتكم عمى المعمكمات العامة

الخبرة  في العمؿ الحالي، الكظيفة ، كالجزء الثاني يضـ محكرم االستبانة يقيس األكؿ كاقع العنؼ الطالبي 
كالثاني  يقيس المعكقات التي تحد القيادات المدرسية في مكاجيػة  ات( فقر ٕمف )بالمدارس الثانكية تكٌكف 

( فقرة، كالجزء الثالث يضـ محكر كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية ُٕالعنؼ الطالبي تكٌكف مف )
العنؼ  كالجزء الرابع يضـ محكر الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة ، ات( فقر ٗالعنؼ الطالبي تكٌكف مف )

تـ تطبيقيا عمى عينة إستطالعية بمغت ، ات( فقر ٖالطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية تكٌكف مف )
لمتأكد مف الصدؽ كالثبات. بينما تكٌكف مجتمع الٌدراسة مف جميع قادة  مف قادة المدارس(، ُُُعددىا )

ة بتعميـ جدة كتـ تكزيع االستبانات عمييـ المدارس كالككالء كالمرشديف الطالبييف بالمدارس الثانكية الحككمي
%( تـ تحميميا كالتكصؿ إلى ِٕٓ، ِٗ( استبانة بنسبة)ُْإلكتركنيان، كبمغ عدد االستبانات الراجعة )

 النتائج، كأبرز النتائج التي تكصمت إلييا الٌدراسة كما يمي: 
رجة مكافقة )عالية( مما تبيف أف معظـ كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي( بد -

يعني أف كاجبات القيادات المدرسية تأتي مف أكلكيات مكاجية العنؼ الطالبي، بمتكسط حسابي 
(ّ.ٕٗ .) 

تبيف أف معظـ الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات  -
 (ٕٓ.ّالمدرسية( بدرجة )عالي(، بمتكسط حسابي )

حمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات تبيف أف معظـ ال -
المدرسية، في جاءت الفئة الثالثة مف المقياس بدرجة )متكسط( المحكر األكؿ كاقع العنؼ 

 (.ّٔ.ِالطالبي بالمدارس الثانكية الحككمية بمدينة جدة كبمتكسط حسابي )
ة الحككمية بمدينة جدة: نزعة العنؼ لدل بعض الطالب أبراز كاقع العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكي -

ظيار القكة الجسدية كالسيطرة عمى الزمالء، يعكس ضعؼ االستقرار األسرم كمخالفة القكانيف  ، كا 
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 كالشجار بيف الطالب نتيجة رفض بعضيـ لبعض.  ، كاألنظمة المدرسية
لطالبي: ضعؼ التعاكف بيف الطالب أبراز معكقات التي تحد القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ ا -

كضعؼ الئحة السمكؾ كميثاؽ االنضباط األخالقي كعدـ كجكد  ، كأكلياء األمكر مع المدرسة
 كاإلجراءات الطكيمة المتخذة مف قبؿ المدرسة قبؿ إصدار عقكبة بحؽ الطالب ، العقاب الرادع

يز دكر المرشد الطالبي في أبراز كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي: تعز  -
 ، كاستدعاء كلي األمر في الحاالت المستعصية ، مكاجية السمككيات غير السكية عند الطالب

 كتشجيع الطمبة عمى التكاصؿ مع المعمميف لطرح مشكالتيـ.
أبراز الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية: نشر  -

استثمار اإلذاعة المدرسية لتعزيز السمكؾ  ، لديني لتكضيح مكقؼ اإلسالـ مف العنؼالكعي ا
 لتقديـ الحمكؿ المناسبة. دراسة األسباب الحقيقية لمسمكؾ العنفي، ، اإليجابي لمطمبة
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Abstract 
 

The purpose of this study is to identify the role of school leaders in 

confronting student violence in public secondary schools in Jeddah 

through the following objectives: To identify the reality of student violence 

in secondary schools ، identify the obstacles that limit school leaders in the 

face of student violence ، In the face of student violence ، and to identify 

solutions and alternatives that address the problem of student violence 

from the point of view of school leaders ، and to achieve the objectives of 

the study used descriptive method where a questionnaire was constructed 

consisting of four parts: General information about the society of the 

study (the academic qualification ، the number of years of experience in 

the current work ، the job ، and the second part includes the focus of the 

questionnaire measures the first the reality of student violence in 

secondary schools are (7) paragraphs and the second measures the 

constraints that challenge school leaders in the face of student violence ،

(17) The third part includes the duties of the school leaders in the face of 

student violence. It consists of (9) paragraphs ، and the fourth part 

includes the axis of solutions and alternatives that address the problem of 

student violence from the point of view of the school leaders (8) Was 

applied to a sample of (90) school leaders, agents and student guides at the 

state high schools in Jeddah, representing 27% of the total community to 

ensure honesty and consistency. So that the study community of all school 

leaders, agents and student guides in government high schools in Jeddah 

and the questionnaires were distributed electronically, and the number of 

questionnaires (41) questionnaire (92, 725%) were analyzed and reach the 

results, The following: 

 It was found that most of the duties of school leaders in the face of student 

violence (with a high degree of approval) mean that the duties of school 

leaders come from priorities to confront student violence ، with an average 

of 3.97. 

 It was found that most of the solutions and alternatives that address the 

problem of student violence from the point of view of school leaders (with 

a high degree) ، with an average of (3.75) 

It was found that most solutions and alternatives that address the problem 

of student violence from the point of view of school leaders ، the third 
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category of the scale (average) the first axis the reality of student violence 

in government secondary schools in Jeddah and an average (2.63). 

 Highlighting the reality of student violence in the government high schools 

in Jeddah: The tendency of violence among some students reflects the 

weakness of family stability ، showing physical strength and control of 

colleagues ، violating school rules and regulations ، and quarrels among 

students due to rejection of each other. 

 Deficiencies that limit school leaders in the face of student violence: poor 

cooperation between students and parents with school ، weak code of 

conduct ، a code of ethical discipline ، lack of deterrent punishment ، and 

long procedures taken by the school before punishment against the student 

To highlight the duties of school leaders in the face of student violence: to 

strengthen the role of the student guide in the face of abnormal behavior 

in the students ، and call the guardian in difficult situations ، and 

encourage students to communicate with teachers to ask their problems. 

 Highlight the solutions and alternatives that address the problem of 

student violence from the point of view of school leaders: Spreading 

religious awareness to clarify Islam's position on violence ، investing 

school radio to promote positive behavior of students ، studying the real 

causes of violent behavior ، to provide appropriate solutions. 

Recommendations: Working on parents' cooperation with the 

leaderships in learning the behaviors of students and work to resolve the 

negative aspects of some students ، and spreading religious awareness to 

clarify the position of Islam from violence and work to strengthen the role 

of cooperation and language of dialogue between students ، and work to 

study the real reasons that affect the spread The phenomenon of student 

violence and work to provide appropriate solutions. 
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 مكدم٘:

و يحصؿ التجانس بيف األفراد، نظرا ييمثؿ المجاؿ التربكم أحد أىـ مككنات المجتمع، ف
يير كقيـ المجتمع مف جيؿ إلى آخر، بطريقة متسمسمة حسب المراحؿ لما يقـك بو مف نقؿ معا

عمى شؤكف المدرسة بؿ أصبحت  كلـ تعد اإلدارة المدرسية عممية ركتينية تركزالدراسية.
كسيمة ىدفيا تحقيؽ العممية التربكية كاالجتماعية، كتعنى بكؿ ما يتصؿ بالطالب كالعامميف 

 ـ(.ََِٓفي المدرسة، كتنظيـ العالقة بيف المدرسة كالمجتمع.)الخطيب،
قادة مدارس كككالء كمرشديف  –كبناءن عمى ذلؾ ينبغي عمى جميع القيادات المدرسية 

الغاية العظمى مف المدرسة كىي إخراج  بيـ لتحقيؽأف يقكمكا باألدكار المنكطة  -يفطالبي
لمقيادات المدرسية معالجة المشكالت  الميمة.كمف األدكار متميز تربكيان كتعميميان جيؿ 

كبيرن  ىػ(، أف اإلدارة المدرسية تمعب دكران ُّْْالسمككية الصادرة مف الطالب، كذكر العتيبي )
خطاء لدل الطالب مف خالؿ كضع الخطط الالزمة ألتعديؿ السمكؾ المنحرؼ كافي تقكيـ ك 

لمتابعة الطالب كعقد االجتماعات الدكرية مع المعمميف كالمرشديف الطالبييف لتكحيد الخطط 
 العالجية المناسبة لتعديؿ السمكؾ.

طرؽ داخؿ الصفكؼ كخارجيا ب الطالبيظير لدل  الثانكية العنؼ في المدارسفمذا فإف 
ثارة قدألف  ، جدان  عد مشكمة خطيرةكت، كمتنكعة مختمفة كما أنو  ، تمتد إلى اآلخريف أسبابو كا 

 ، ياـ بالدكر المتكقع منيايعيقيا عف القيتسبب بأف كقد  ، يمحؽ الضرر بممتمكات المدرسةقد 
ي كتعد المرحمة الثانكية مف المراحؿ الميمة مف عيمر الطالب ككنيا مرحمة النضج العقم

كالجسمي لو، لذا يتطمب مف القيادات المدرسية االىتماـ بيا كتكجيييا التكجيو الصحيح لكي 
ال ينحرؼ سمككو فييا نحك بعض السمككيات الخاطئة  كالخطرة، كمنيا سمكؾ العنؼ إما تجاه 

 زمالئو أك تجاه معمميو.
لثانكية ال الطمبة في المدارس ا العنؼ الطالبي كمعالجتيا ال تقتصر عمى مشكمةإف 

 ، كما يصاحبيا مف تغيرات فسيكلكجية لدييـ  ، تنتيي نظران لممرحمة العمرية التي يمركف بيا
تخص الطالب كقادة المدارس  فقد تعددت الدراسات التي تناكلت تمؾ الظاىرة مف زكايا متعددة

ى تكصمت الدراسة إل( حيث ََِٔ، كمف ىذه الدراسات دراسة ) السميماف ، عمى حد سكاء
المدارس في مدينة الرياض يطبقكف اإلجراءات المتبعة في تعزيز األمف  %( مف قادةْٔأف ) 
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 ، الفكرم لمطالب في المدارس التي يعممكف بيا كإجراء كقائي لمحد مف ظاىرة العنؼ بينيـ
( كالتي كاف مف أىـ نتائجيا رغبة جميع المديريف في القضاء عمى ََِْ، كدراسة ) فرج
ـ(. أف الطالب الذيف حصؿ ليـ شيء ََِٕكذكر حسيف ، ) ، ؾ لدل طالبيـانحراؼ السمك 

مف العنؼ المدرسي، يختمفكف في مكاقفيـ تجاىيا، فمنيـ مف يستجيب ليذا العنؼ المدرسي 
كمنيـ مف  ، بالبقاء كالمككث في المنزؿ كتجنب الذىاب إلى المدرسة خكفا مف التيديدات

كسيمة لحماية نفسو مف العنؼ الذم يصدر تجاىيـ مف يأتي إلى المدرسة حامالن  أسمحة ك
ال يتحدث داخؿ الفصؿ كيميؿ إلى العزلة ك كمنيـ مف يككف صامتان، الطالب اآلخريف.

 االنسحاب خكفان مف بطش زمالئو ذكم السمكؾ العنيؼ. 
كأصبحت إحدل ، التعميـ الممحةقد أصبحت مشكمة العنؼ في المدارس إحدل قضايا كل

القمؽ بشأف العنؼ في العممية التعميمية  إلصالح، كفي كثير مف المدارس كصؿاألكلكيات ل
مدرسة فالتيديد بالعنؼ أصبح يشكؿ مخالفة أساسية لمعقد االجتماعي بيف ال ،حرجةإلى نقطة 

 (.ـَُِِكالمجتمع. )سالـ ،
 مشكل٘ الدراس٘ :

فكثيران ما ، تعميميةتعد مشكمة العنؼ الطالبي مف أخطر المشكالت التي تكاجو العممية ال
، تحدث بعض المشكالت داخؿ المدرسة تحكؿ المدرسة مف بيت لمعمـ إلى حمبة لممصارعة

كىدكئيا ، في عالقتيا اإلنسانية وكلكي يتمكف قائد المدرسة مف جعؿ المدرسة مثاالن يتحذل ب
كالن ثـ ينفذ يمكنو أف يناقش ىذه الكسائؿ كيقتنع بيا أ، كسمعتيا، كمظيرىا، كنظاميا كترتبييا

كاستخداـ أساليب لطيفة في ، كاإلقناع ، كمف ىذه الكسائؿ االجتماعات ، منيا ما يراه كيعتقده
 .أك استخداـ أساليب التعزيز كأسمكب العقاب إذا اقتضت الضركرة ، التعامؿ مع الطالب

 كلقد أكدت العديد مف الدراسة أىمية دكر القيادات التربكية في مكاجية مشكمة العنؼ
ـ( كالذم ََِٓالطالبي كفي عالج المشكالت السمككية لمطالب كمنيا دراسة الطيار ) 

 ، أكصت بضركرة تفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في مشكمة العنؼ لدل الطالب في المدارس
ىػ( كالتي أكصت بضركرة تفاعؿ الجيكد المدرسية مف معمميف َُّْكدراسة الصميمي )

البشرم كما أكصى ك  ، الج المشكالت العنؼ الطالبيكمشرفيف كمديرم المدارس في ع
بناء سكاء في ـ( عمى ضركرة المتابعة مف الكالديف أك كلي األمر لألََِْىػُِْٓ)

، ضركرة التأكيد عمى التعاكف كالتكاتؼ بيف جميع العامميف بالمؤسسة المدرسة أك خارجيا
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 . التربكية مف أجؿ سير العممية التعميمية بكفاءة كفعالية
كر القيادات المدرسية ما د اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:يحاكؿ  البحثمذا فإف ف

 العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية الحككمية بمدينة جدة؟ مشكالت في مكاجية
 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

 ما كاقع العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية؟ (ُ
 القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي؟ ما المعكقات التي تحد (ِ
 ما كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي؟ (ّ
ما الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات  (ْ

 المدرسية؟
 :البخحأٍداف 

طالبي في مكاجية العنؼ الالكقكؼ عمى دكر القيادات المدرسية إلى ىدؼ البحث 
 : األىداؼ التاليةكذلؾ مف خالؿ  بالمدارس الثانكية الحككمية بمدينة جدة

 تحد التي المعكقات، كأبرز الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ كاقع عمى التعرؼ (ُ
 الطالبي. العنؼ مكاجية في المدرسية القيادات

 القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي. التعرؼ عمى كاجبات (ِ
 نظركجية  مف الطالبي العنؼ مشكمة تعالج التي كالبدائؿ الحمكؿ عمى رؼالتع (ّ

 ية.المدرس القيادات
 : البخحمصطلخات 

 تعرٓف الدّر: 

و فكؽ بعًضو. يقاؿ: اٍنفىسىخى دٍكري عمامتو. لغةن: الدكر ىك الطَّبىقىةي مف الشيء الميدار بعضي
 (ُّّ، صالمعجـ الكسيط)

 كاحد يدؿي عمى إحداؽ الشيء بالشيء مف حكالىيو. يقاؿ )دكر( الداؿ كالكاك كالراء أصؿه 
: الدىر؛ ألنو يدكر بالناس أحكاالن)دار يدكر دكرانان.   (َُّ، صمعجـ مقاييس المغةكالدَّكَّارمُّ

الدكر اصطالحان: عرؼ نشكاف الدكر بأنو: "ما يقكـ بو كؿ فرد مف كظائؼ كمياـ مناطة 
ىػ: َُْٔو أدكار محددة يجب أف يقـك بيا". ) نشكاف، عميو باعتباره عضكان في أم تنظيـ لدي

ُُ) 



 .......................... دور القيادات المدرسية في مواجهة مشكالت العنف الطالبي بالمدارس الثانوية الحكومية

- ّّْٓ - 

: "مجمكعة مف األنماط المرتبطة أك األطر بأنو( ُٓٔـ،ََِْزكي، )الفميو ك يعرفو 
السمككية التي تحقؽ ما ىك متكقع في مكاقؼ معينة كيترتب عمى األدكار إمكانية التنبؤ 

( بأنو: األعماؿ التي َُـ: ََِٗ) يعرفو أبك عسكرك  بسمكؾ الفرد في المكاقؼ المختمفة".
ىػ: ُُِْيعرفو نشكاف )ك يمارسيا الفرد نتيجة إلشغالو منصبان معينان مف أجؿ إحداث تغيير. 

( بأنو: الكظيفة أك المركز اإلدارم في المنظمة الذم يقـك بو الفرد كيحمؿ معو تكقعات َُٗ
 معينة لسمككو كما يراه اآلخركف.

ة التربكيكف ك كاإلجراءات التي يقـك بيا القاد األعماؿ بأنو: الدكر إجرائيا كيعرؼ
 الككالء كالمرشدكف الطالبيكف في مكاجية العنؼ الطالبي.

 الكٔادات املدرسٔ٘ :

بأنيا درجة قكة التأثير التي يمارسيا القائد  (ِٕٗـ، ََِّ) شحاتة، كالنجار، عرفو
مان لمحكـ عمى قيادتو بالفعالية، في إحداث تغيير ىادؼ في سمكؾ األفراد ، تعتبر مؤشران مي

بأنيـ األفراد الذيف يقكمكف بمعالجة شؤكف المعمميف كالطمبة (:ُٕـ: ََِْيعرفو إلياس)
دارة الفعاليات المتعمقة  كالمكاد الدراسية كالتجييزات كالمصادر المالية الالزمة لتدريس الطمبة كا 

يعرفو عابديف (.ُٕـ: ََِْس، بذلؾ كتنظيـ ىذه العناصر كافة كتكجيييا كضبطيا. )إليا
 ، ( بأنو: المسئكؿ األكؿ عف إدارة المدرسة كتكفير البيئة التعميمية فييإِٖـ: ََِِ)

 ، كتنسيؽ جيكد العامميف فييا ، كالمشرؼ الدائـ فييا لضماف سالمة العممية التربكية
 كتكجيييـ كتقكيـ أعماليـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية.

المؤثركف في العممية التربكية داخؿ المدرسة بأنيـ: إجرائيا لقيادات المدرسيةا ؼيكتعر 
 .قادة المدارس الثانكية كالككالء كالمرشديف الطالبييفمف 

 العيف الطالبٕ :

الخرؽ باألمر، كقمة  جاء في معجـ لساف العرب عمى أف العنؼ ىك" العنؼ في المغة:
لـ يكف رفيؽ في أمره، كاعتنؼ األمر: أخذه بعنؼ. الرفؽ بو، كىك ضد الرفؽ، كىك عنيؼ إذا 

كفي الحديث: "إف اهلل تعالى يعطي عمى الرفؽ ماال يعطي عمى العنؼ"، كىك بالضـ الشدة 
كالمشقة، ككمما في الرفؽ مف الخير، ففي العنؼ مف الشر مثمو، كأعنؼ الشيء:أخذه بشدة، 

، كفي الحديث إذا زنت أمة أ رشاد عبد حدكـ فميجمدىا كال يعنفيا")كالتعنيؼ:التعبير كالمـك
(، كيعرؼ العنؼ لغكيان أيضان"باإلكراه المادم الكاقع عمى شخص ّٔـ،  ََِٖالمطيؼ، 

 (.َُِـ:ََِِإلجباره عمى سمكؾ أك التزاـ ما".)آدـ ، 
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بأنو: فعؿ يبالغ في السمكؾ العدائي العنؼ الطالبي  (ٖٓـ: ََِّ) عبد الغنييعرفو 
أك فيزيقيان أك  ب عميو إرساؿ مؤثرات مقمقة أك مدمرة تحدث أذم نفسيان يترت ، أك العدكاني

(: مفيـك يشير إلى كؿ أشكاؿ السمكؾ العدكاني ُٖٖـ: ََِْميو ك الزكي،)كيعرفو ف.ماديان 
 سكء كاف كقعيان أك مرتبطان بالتيديد التي يترتب عمييا تحطيـ أك تدمير الممكية أك إلحاؽ األذاء

( بأنو:كؿ ما يصدر مف الطالب مف سمكؾ أك فعؿ ُْـ: ََِّعريني ) كعرفو ال باآلخريف.
أك إتالؼ ممتمكات عامة أك  ، كيتمثؿ في االعتداء بالضرب كالسب ، يتضمف إيذاء اآلخريف

ككأم فعؿ آخر البد كأف يككف لو  ، خاصة كىذا الفعؿ مصحكب بانفعاالت االنفجار كالتكتر
 مادية.  ىدؼ يتمثؿ في تحقيؽ مصمحة معنكية أك

مف الطالب تجاه بعضيـ البعض  إجرائيان بأنو: السمكؾ العدكاني الصادر و الباحثرفكيع
 ك الطالب تجاه معممييـ.أ

 : البخححدّد 

 تتضمف حدكد الدراسة فيما يمي: 
مكضكع دكر القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ  البحثالحدكد المكضكعية: تناكؿ  -

 الطالبي .
عمى عينة مف قادة المدارس، الككالء ، المرشديف  البحث بؽطي  الحدكد البشرية: -

 الطالبييف بالمدارس الثانكية الحككمية بالتعميـ جدة .
بالمدارس الثانكية الحككمية  عمى القيادات المدرسية اقتصر البحثالحدكد المكانية: -

 بمدينة جدة.
 :للبخح الكشه األّل: اإلطار اليظرٖ

، العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية:مبحثيف رئيسييف ىما اإلطار النظرم لمبحثيتناكؿ 
 ،كذلؾ عمى النحك اآلتي: دكر القيادات المدرسية

 أكالن: العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية.
 : الطالبٕ مفَْو العيف (0)

 المادية كبأساليب متعددة إللحاؽ االستخداـ غير المشركع لمقكة بأنو العنؼيعرؼ 
كيتضمف معاني العقاب كاالغتصاب كالتدخؿ في ، ار بالممتمكاتاألذل باألشخاص كاإلضر 

 ، حريات اآلخريف كما عده بعضيـ بأنو فعؿ ينطكم عمى إنكار لمكرامة اإلنسانية كاحتراـ الذات
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 (ٗـ:ََِْ ، كيتراكح ما بيف االىانة بالكالـ كبيف القتؿ كاإليذاء بدنيان أك نفسيان. )حمزة
رسة المفرطة لمقكة بشكؿ يفكؽ ما ىك معتاد عميو كيقصد بالعنؼ أيضان ىك المما

كمقبكؿ اجتماعيا كىك يتضمف لغة التداكؿ في األكساط كالجماعات سكاء كانت إجرامية أك 
 (ُُٓـ:َُُِ، مطيشاف، كقد يككف العنؼ عمى شكؿ كالـ أك أفعاؿ. )بحرم ، مسمحة

اسع مف ( العنؼ بأنو: مدل ك ّٕـ:ََِٖ ، كآخركف عبد المطيؼ)رشاد كيعرؼ 
السمكؾ الذم يعبر عف حالة انفعالية تنتيي بإيقاع األذل أك الضرر باآلخر سكاء كاف فردان أك 
شيئان ممثالن في اإليذاء البدني أك اليجـك المفظي أك تحطيـ الممتمكات كقد يصؿ إلى حد 

 التيديد بالقتؿ أك القتؿ. 
لي يتضمف استخداـ ( العنؼ بأنو: كؿ سمكؾ فعمي أك قك ٕٓـ:ََِٕكيعرؼ الشامي )

تالؼ الممتمكات ، القكة أك التيديد باستخداميا إللحاؽ األذل كالضرر بالذات أك باألخرييف كا 
كينطكم عمى ممارسات ضغط ، كالعنؼ بيذا يككف سمككان فعميان أك قكليان ، لتحقيؽ أىداؼ معنية

ك جماعيان منظمان كما أف السمكؾ العنيؼ قد يككف فرديان أ ، نفسي أك معنكم بأساليب مختمفة
يقـك بو  ، كالعنؼ الطالبي سمكؾ ىداـ خارج المجتمع كتقاليده، عمنيان أك سريان  ، أك غير منظـ

أك مف خالؿ السخرية  ، الطالب إللحاؽ األذل بزميؿ لو أك بشخص آخر عف طريؽ الجرح
 كلو ، كفرض النفكذ عمييـ ، كىك يكشؼ عف الرغبة في إيذاء اآلخريف، مف ىذا الشخص

 كآخر معنكم. ، جانباف: جانب مادم
( العنؼ الطالبي:ىك جممة مف ُّٗـ: ََِٗ ، ) الصرايرة ويعرفف العنؼ الطالبيأما 

 ، التي يمارسيا الطمبة في المدارس ، الممارسات اإليذائية النفسية أك البدنية أك المادية
صية أك المدرسية بيدؼ أك بممتمكاتيـ الشخ ، إلى إلحاؽ الضرر بالمعمميف كاإلدارييفكتؤدم 

لحاؽ الضرر بيـ كاالنتقاـ منيـ.   إيذائيـ كا 
بأنو:جممو مف الممارسات اإليذائية التي تشمؿ  (ُْٕـ: َُِْ ، كعرفو)حسف

 ، االعتداء الجسدم أك النفسي أك االجتماعي أك تدمير الممتمكات كاستجابة القيـ الجامعية
 ممتمكات الجامعة.  كتمحؽ األذل كالضرر بالطمبة أك ممتمكاتيـ أك

العنؼ الطالبي بأنو: مجمكعة مف ( ُْٕـ:ََُِ، لرفاعي)حسيف كاق كيعرؼ
 ، التي تصدر مف الطمبة أنفسيـ، البدنية كالنفسية كالمفظية ، الممارسات السمككية المؤذية
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 ممتمكات في المؤسسات التعميمية. كتقع عمى الطمبة أك المدرسيف أك ال
( إف العنؼ الطالبي ىك"مجمكعة األفعاؿ كردكد ُُِـ: َُِّ ، كيشير )طكالبة

األفعاؿ كاألقكاؿ التي يصدرىا الطمبة في مكاقؼ معنية في إطار تفاعالتيـ مع مجمكعة مف 
 األحداث التي يعايشكنيا داخؿ حـر المدارس. 

( العنؼ الطالبي عمى أنو" انحطاط في النظاـ كمككناتو ٗـ:َََِ ، كيعرؼ" )دكباكيي
كيحتكل عمى درجات تنطمؽ مف عدـ الحياء إلى القتؿ مركران بالتخريب كالتيديد.  ، التربكية

Jacques Dupaquier  ،2000 ،p9. 
 ، كمما سبؽ يمكف تعريؼ العنؼ الطالبي بأنو العنؼ الذم يحدث إيذاء معنكيان أك ماديان 

كالعنؼ   ،كالعنؼ النفسي ، مف خالؿ األنماط التالية: العنؼ المفظيكيتـ التعبير عنو 
كما يمكف أف تككف مكجية  ، كتعبر جميع ىذه األنماط عف كيفية التأثر بالعنؼ ، الجسدم

 أك مف معممة إلى طالبة أك مف طالبة إلى معممة.  ، مف طالبة إلى طالبة
 كاقع العنؼ الطالبي:  (ِ)

معظـ الدراسات إلى زيادة معدالت العنؼ الطالبي ففي دراسة عف المشكالت تشير 
ة لدل طالب المراحؿ التعميمية أتضح أف السمكؾ العدكاني ) العنؼ( كاف يمثؿ نسبة السمككي

كفي دراسة أخرل في األردف حكؿ  ، % مف بيف المشكالت السمككية األخرلٖ.ّٓعالية بمغ 
%( مف عينة الدراسة مف بيف الطالب كالطالبات ٖٗمكضكع العنؼ الطالبي أكد ما يقارب ) 

دارس كالذم يؤدم إلى أضرار جسمية أما العنؼ بيف الذككر فقد إلى كجكد العنؼ في الم
%( مف الطالب أفراد العينة عمى كجكد ىذه ٓ.ُٖكانت عاليو جدان حيث أكد ذلؾ ما نسبتو )

 (. َُٓـ: ََُِ ، الظاىرة. ) طالب
كما تشير إحصائية أخرل في األردف أف العنؼ في المؤسسات التربكية ظاىرة مستفحمة 

 (.ُُـ: ََِّ ، % مف طمبة المدارس بكجكدىا. ) الشيرمٖٗا يقارب مف حيث أشار م
 ، فمشكمة الطمبة في المدارس الثانكية ال تنتيي نظران لممرحمة العمرية التي يمركف بيا

فقد تعددت الدراسات التي تناكلت تمؾ الظاىرة  ، كما يصاحبيا مف تغيرات فسيكلكجية لدييـ
ـ(حيث تكصمت إلى أف ) ََِٔ ، اسات دراسة ) السميمانيمف زكايا متعددة كمف ىذه الدر 

%( مف مديرم المدارس في مدينة الرياض يطبقكف اإلجراءات المتبعة في تعزيز األمف ْٗ
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 ، الفكرم لمطالب في المدارس التي يعممكف بيا كإجراء كقائي لمحد مف ظاىرة العنؼ بينيـ
رغبة جميع المديريف في القضاء  ، ـ( كالتي كاف مف أىـ نتائجياََِْ ، كدراسة ) فرج

كعدـ كضكح الرؤية لدل البعض اإلجراءات التي يتخذكنيا  ، عمى انحراؼ السمكؾ لدل طالبيـ
 تجاه السمكؾ المنحرؼ لدل طالبيـ. 
ككنو يجمع بيف كجييف ، الشكؿ األخطر مف أشكاؿ العنؼكيتمثؿ كاقع العنؼ الطالبي 

فيك عنؼ يمارسو أفراد المجتمع بشكؿ  ، مؤسساتيكالكجو ال ، الكجو المجتمعي ، لمعنؼ
فيمارس الطالب ، جماعي داخؿ إطار مؤسساتي كىي المدرسة بجميع المستكيات التعميمية

إلشاعة ثقافة عنؼ داخؿ  ، العنؼ بمختمؼ مستكياتو كأدكاره في المنظكمة التربكية كالتعميمة
نؼ الطالبي قبكالن كمشركعية كبما يمنح عممية إشاعة ثقافة الع ، إطارىـ المؤسساتي

ألنيا تؤطر رسميان كشعبيان مف خالؿ أخذىا لمطابع الرسمي ، اجتماعية داخؿ المجتمع
 ( ِـ:ََِٔ ، )غزكاف كقبكليا كشرعيتيا االجتماعية داخؿ اإلطار ذاتو ، المؤسساتي

بة كعميو فإف ذلؾ يؤكد عمى خطكرة العنؼ كالعدكاف حيث أنيما ال يزاالف يمثالف المرت
العالية بيف غيرىما مف األنماط السمككية الشاذة كأف الزيادة في معدالت ىذا النكع مف 

كتزيد خطكرة ، ـ الشعكر باألمف كالشعكر بالقمؽالجريمة كاالنحراؼ يكلد عدـ االستقرار كعد
ىذا النكع اإلجرامي مف السمكؾ المنحرؼ عندما بدأ يتطكر كينتقؿ مف العنؼ المفظي )األلفاظ 

ذيئة( كصكالن إلى الضرب كاالعتداء البدني إلى تخريب كتدمير كتحطيـ ممتمكات المعمميف الب
 . (ُّٓـ: ََِٓ ، كما يذكر ذلؾ )آؿ الرشكد

مما سبؽ يتأكد لدينا عمى أف العنؼ الطالبي أىـ مشكمة تظير لدل الطالب كدليؿ ذلؾ 
ؤسسات التربكية ألف في بداية النسب المكضحة أعاله كىذا يبيف لنا أننا أماـ مشكمة تيدد الم

مبكرة مف العمر كما ىك الحاؿ في المدرسة يترؾ أثاران نفسية كتربكية كمادية تمتد إلى ما بعد 
 المدرسة. 

 أسباب العيف الطالبٕ:  (3)

في إيجاد السمككيات العنيفة كارتفاع كتيرتيا في المدارس تتعدد األسباب التي تسيـ 
كمنيا أسباب تقؼ كراء ظاىرة  ، كأسباب فردية، ذاتية كالمجتمع ككؿ فمنيا مف ىي أسباب

 (َُ- ٔىػ، ُِْٓ. )السنكسي،  :كمنيا العنؼ في المدارس
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باإلحباط، كضعؼ الثقة  الشعكر المتزايدك الفردية المؤدية لمعنؼ الطالبي األسباب .أ 
نفعالية كالنفسية كضعؼ االضطرابات اال ، ك طبيعة مرحة البمكغ كالمراىقةبالنفس، ك 

الرغبة في االستقالؿ عف الكبار كالتحرر مف السمطة لممعاير االجتماعية، ك  تجابةاالس
عدـ المقدرة عمى مكاجية كالتي تحكؿ دكف تحقيؽ رغباتيـ، ك  ، الضاغطة عمييـ

 المشكالت التي يعاني منيا الفرد
 األسباب األسرية التي تؤدم إلى العنؼ الطالبي، كمنيا: .ب 

 . ف الخالفات المستمرة تؤدم إلى العنؼ الطالبي المستمرالنتائج ع التفكؾ األسرمكثرة  -
 . اتجاه االبف مف الكالديف الكثير كالمستمر التدليؿ -
 . اتجاه االبف مف الكالديف المستمرةالقسكة  -
 األسرة لألبناء.  المستمرة لدل متابعةال عدـ  -
 كاالجتماعية كالنفسية لألسرة بشكؿ عاـ. ، الضغكط االقتصادية -
كالتي ترجع إلى المدرسة منيا أسباب لمدرسية التي تؤدس لمعنؼ الطالبي، األسباب ا .ج 

 ترجع إلى المدرسيف كأسباب ترجع مجتمع المدرسة:
 اإلرشاد كالتكجيو المستمر مف قبؿ المدرسيف لمطالبة. غياب  -
 في المدرسيف.  التامة لمطالب ضعؼ الثقة -
 سيف. مف قبؿ المدر  ةالمستمر كالعتاب كالقسكة ممارسة المكـ  -
 كفاية األنشطة المدرسية. تطبيؽ  عدـ  -
 الطالب الفصكؿ الدراسية. عدد زيادة كثافة -

ىػ ُِْْ(، كالعريني )ٕٕىػ:ُِْْ( ك الشيرم )َُٖـ: ََُِكما أشار طالب )
 (، إلى أسباب أخرل متفرقة منيا:ّٓ:

 .مطكية المجتمع المدرسيس -
 ب.مجتمع ال يراعي الفركؽ الفردية لمطال مف خالؿالتكاجد  -
كالنقص في إعداد المعمـ كالنقص في  ، نقص اإلمكاناتكالمتمثؿ في المدرسية: البيئة  -

عان مف التكتر كاالزدحاـ في المدارس مما يكلد لدل الطالب نك  ، العناية الفردية بالطالب
 .ةككؿ ذلؾ يدفع إلى السمككيات العدكاني، كالضيؽ كاالضطراب
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 .اإلخفاؽ الدراسي -
 ب سكاء في طرؽ التدريس كفي غيرىا.عاممتو لمطالقسكة المعمـ كسكء م -
 .جيؿ المعمميف بالطبيعة البشرية كعجزىـ عف فيـ النفكس الناشئة لمطالب -
 الصحبة السيئة داخؿ المدرسة. -

كمف العرض السابؽ يتضح أف أسباب العنؼ الطالبي في المدارس تتمثؿ في تسمط 
الفركؽ الفردية لمطالب كالبيئة المدرسية كالتكاجد ضمف مجتمع ال يراعي  ، المجتمع المدرسي

 كالصحبة السيئة داخؿ المدرسة. ، كاإلخفاؽ الدراسي كسمككيات المدرسة 
يمكف أف ىناؾ أسبابا تجعؿ الطالب يستخدـ العنؼ في المدرسة كيشير الباحث أف 

 :حددىا في النقاط التاليةن
 .رغبة الطالب في لفت األنظار إليو -
 .تقدير اآلخريفعدـ الشعكر باحتراـ ك  -
 .عدـ الشعكر باألمف -
 .التعبير عف مشاعر الغيرة -
 .استمرار اإلحباط لفترة طكيمة -
 ."تشجيع بعض األسر لألبناء عمى مبدأ "مف ضربؾ فاضربو -
 .االعتقاد بأف تخريب ممتمكات المعمميف يساعد عمى تغيير معاممة المعمميف -
 .العقاب البدني -
 .ضعؼ القدرات التحصيمية -
 .رسة في اتخاذ اإلجراءات النظامية ضد الطالب العدكانييفتساىؿ المد -
 .مشاىدة أفالـ العنؼ -

 يف مْاجَ٘ العيف الطالبٕ دّر الكٔادات املدرسٔ٘ثاىًٔا:

كتعرؼ القيادة بأنيا فف ، تمثؿ القيادة التربكية أىمية كبرل في نجاح اإلدارة التعميمية
البشرم لتكجيو جماعة الناس نحك ىدؼ  معاممة الطبيعة البشرية أك فف التأثير في السمكؾ

 ( .َُٗـ:َُِٔمعيف بطريقة تضمف طاعتيـ كثقتيـ كاحتراميـ كتعاكنيـ.)جكدت،
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كالقيادات التربكية ىي تمؾ القيادات التي تسيـ في تطكير ميارات كمكاىب العامميف في 
شاركة المؤسسة التربكية،بما تمتمكو مف قدرة عمى قيادة التغيير كمساعدة اآلخريف،كم

اآلخريف في صنع القرارات، بما في ذلؾ المعممكف كالطمبة كاآلباء، كالقيادة التربكية الفعالة 
تحدد مسؤكليات المعمميف في جميع مستكيات التعميـ،كما تعزز كتدعـ المجتمع المحمى 
كالتعميـ المستمر كتشجيع النمك كالتنمية مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ كىك ارتفاع التحصيؿ 

 (.ٖـ: َُُِراسي لجميع الطالب.)عبيد،الد
يعرؼ القائد المدرسي بأنو: المسئكؿ األكؿ عف المدرسة كالقياـ برعاية الطالب ك 

تاحة الفرصة الكاممة لنمكىـ كتنظيـ سير العمؿ كخدمة البيئة المحيطة  كالحفاظ عمييـ كا 
ى مديرىا كاتجاىاتو حيث إف حالة المدرسة المعنكية كمستكاىا الثقافي يتكقفاف عم، بالمدرسة
دراكو لمرسالة التي يقـك بيا )العجمي ، كشخصيتو  (. ِّٕص ، َََِ ، كا 

كقد أطمقت كزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية مسمى القائد التربكم عمى 
اسـ مدير المدرسة كاعتمدتو مسمى لدل قادات مدارس المممكة العربية السعكدية في خطابيا 

ىػ، لذا فالقيادات التربكية في ىذه الدراسة ىـ مدراء ُّْٔ/ٕ/ُٖبتاريخ  َُُُٖرقـ 
 العربية السعكدية في ىذا البحث باإلضافة إلى الككالء كالمرشديف الطالبييف. مدارس المممكة

 خصائص الكٔادٗ املدرسٔ٘:  (0)

المدارس مكانة متميزة لما يقكمكف بو مف مياـ لتحقيؽ أىداؼ العممية  يحتؿ قادة
مما  ، كتمبية االحتياجات كتنمية الميارات في ضكء التطكرات المعاصرة ،لتعميمية التعمميةا

 أضفى عمييا بعض الخصائص التي ميزتيا عف أنكاع القيادة األخرل.  
مجمكعة كبيرة مف الخصائص التي لمقيادات المدرسية ( ُّ: ََِٔكيشير ) حسيف 

 ، كيمكف عرض ىذه الخصائص فيما يمي: تميزىا عف غيرىا مف أنكاع القيادات األخرل
  ،أٍف تككف اجتماعيةن: بمعنى أٍف تككف بعيدةن عف االستبداد كالتسمط، مستجيبةن لممشكرة

 مدركةن لصالح العاـ.
  ،أٍف تككف إنسانيةن: يشمؿ حسف معاممة اآلخريف، كتقديرىـ، كاالستماع إلى كجية نظرىـ

 كؿ إلى الحمكؿ السميمة.كالتعرؼ عمى مشكالتيـ، كمساعدتيـ في الكص
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  أٍف تككف شكريةن: بمعنى أٍف يككف أسمكب القيادة بعيدنا عف تسمط رئيس التنظيـ، باتخاذ
القرار دكف الرجكع إلى أعضاء التنظيـ كالمشاركيف فيو، كيتسـ التنظيـ اإلدارم  

 بالديمقراطية.
  نما تتسـ تتسـ بالمركنة في الحركة كالعمؿ، كأٍف ال تككف ذات قكالب جامدة ك ثابتة، كا 

 حسب المكقؼ كالظركؼ.
 .أٍف تككف عمميةن: تتكيؼ ىنا األصكؿ كالمبادئ النظرية حسب مقتضيات المكقؼ التعميمي 
 .أٍف تتميز بالكفاءة كالفاعمية: كيككف باالستخداـ األمثؿ لإلمكانات المادية كالبشرية 
 نظيـ.تحديد السياسات ككضع البرامج كالمساكاة فييا بيف أعضاء الت 

الناجحة في  لمقيادة المدرسية( إلى أىـ الخصائص العامة ُٗ: َُِٓ ، )الغامدم كأشار
 ثالث نقاط رئيسية: 

  .شباع الحاجات التي تظير في الجماعة  تعمؿ عمى تحقيؽ رغبات األفراد كا 
  تحاكؿ االنتفاع بما يؤكده عمـ النفس مف ضركرة الحكافز الذاتية كالحكافز الداخمية لمنشاط

 ف كؿ فرد مف أفراد الجماعة. م
  تقدر إنسانية الفرد كتحترمو كتقدر كفاءتو كما يؤديو مف عمؿ ميما كاف صغيران كتستمتع

  إلى كجية نظره كتزينيا بميزاف الصالح العاـ..
 أدّار الكٔادٗ املدرسٔ٘:  (9)

ف المتتبع لمدكر اليكمي لقادة المدارس يالحظ أف دكرىـ يصب في جانبيف  أساسييف: كا 
كتنمية  ، كزيادة فعالية التعميـ كالتعمـ ، ر المناىج( المتمثؿ في تطكيالجانب القيادم ) الفني

ككذا مساعدة الطالب  ، ميارات المعمميف الجدد في إدارة الصؼ كالمتابعة كاإلشراؼ المستمر
ككذا مساعدة المعمميف عمى النمك الميني كتطكير مياراتيـ ، عمى التحصيؿ المعرفي الجيد 

في التدريس باإلضافة إلى ترقية كتكثيؽ العالقة بيف المدرسة كالمجتمع أما الجانب الثاني 
فيتمثؿ في المجاؿ اإلدارم التنفيذم كالذم يتمحكر حكؿ التأكد مف سير األمكر في المدرسة 
بشكؿ عادم كذلؾ مف خالؿ التفقد التجييزات كالصيانة اليكمية كالتأكد مف سير الحصص 

كمية باإلضافة إلى األعماؿ الكرقية المتمثمة في الكاجبات اإلدارية كالقياـ عمى التدريس الي
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ـ: َََِ ، متابعة المعمميف في كيفية تكاصمو  مع الطالبة كفيـ ميكليـ اليكمية.)العجمي
ٕٓ.) 

كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية التربكية العظيمة كالنبيمة يقـك قادة المدارس باألدكار 
 اآلتية: 

 : لتخطٔطٕالدّر ا -

تعتبر عممية التخطيط مف العمميات اليامة التي تساىـ في نجاح العمؿ المدرسي 
كيتخمي ذلؾ دراسة األىداؼ العامة لمتعميـ كأىداؼ المرحمة التعميمية كمف ثمة تحديد برامج 

فكثير مف المشكالت التي تتخبط فييا المدرسة مردىا  ، المدرسة كمشاريعيا ككيفية تنفيذىا
كحتى تككف  الخطة فعالة عمى القائد المدرسي كأف  ، عداـ التخطيط لمعمؿ المدرسيإلى ان

يقـك بدراسة عميقة ألىداؼ المدرسة ككؿ القكانيف كالمكائح كالقرارات المرتبطة بالمرحمة 
كيجب أف  ، التعميمية ككذا معرفة حاجات المدرسيف كالطالب كجميع العامميف في المدرسة

غابات كالكسائؿ الضركرية لتحقيقيا كالعمؿ عمى تنفيذىا بشكؿ جماعي تتضمف ىذه الخطة ال
 (.ُٔ: ََِْ ، كفؽ إمكانيات المدرسة. ) األفندم 

 : الدّر التيظٔنٕ -

نظيـ لغرض تنفيذ ىذه يقكـ القائد المدرسي بعد رسمو لخطة عمؿ مدرستو بعممية الت
في المدرسة ساعيا إلى تحديد  دكره التنظيمي في التنسيؽ بيف جميع العامميف الخطة كيتجمى

المكارد كاإلمكانيات التي يحتاجيا كتكقيت األداء كضع الفرد المناسب في المكاف المناسب 
ف عممية التنظيـ بشيء ضركرم  ، باإلضافة إلى تحديد معايير دقيقة لتقكيـ العمؿ المدرسي كا 

جب تنظيميـ كالتنسيؽ ألف تحقيؽ األىداؼ التربكية يقـك بيا العديد مف األشخاص الذيف ك 
 (. َُّ: ََُِ، فيما بينيـ لضماف الفعالية النجاح.)مدرسي

 : الدّر التْجَٕٔ -

العمؿ المدرسي حيث ميتو بالغة بالنسبة إلى الطالب ك يعتبر التكجيو عامالن تربكيان كأى
يقـك المدير كقائد تربكم بتكجيو المدرسيف كالمكظفيف كالطالب الذيف يعتبركف األطراؼ 

اسية في المعادلة التربكية كمف الضركرم أف تتـ عممية التكجيو في إطار مف التفاىـ األس
كاالحتراـ المتبادؿ كذلؾ باستعماؿ األساليب التربكية كالفنية كاالتصاؿ المباشر كعقد 
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كلكي يككف التكجيو فعاالن ينبغي عمى القائد التربكم أف يككف عمى دارية  ، اجتماعات دكرية
مراحؿ نمك الطالب كمشكالتيـ  صكعمى معرفة تامة بخصائ ، رسيف كحاجاتيـبمشكالت المد

 ، كطرؽ عالجيا باإلضافة إلى معرفة الظركؼ االجتماعية كالثقافية المحيطة بمدرستو
لسميـ في ضكء المجتمع كعاداتو. كيحاكؿ تكجيو الجميع إلى سمكؾ التربكم كاالجتماعي ا

 (ّٖـ: َََِ ، حجي)
 ل٘ الجاىْٓ٘: خصائص طالب املرح (3)

تعتبر المرحمة الثانكية مف أىـ المراحؿ العمرية التي تتككف بيا سمات األفراد 
كالتي تتميز عف غيرىا مف المراحؿ بمظاىر جسمية كعقمية كانفعالية  ، كخصائصيـ
 حيث تعد ىذه الفترة مف أىـ المراحؿ في تككيف شخصية الطالب.  ، كاجتماعية

مدارؾ الطالب كمياديف  معرفةآفاؽ التربية عمى قدر  عكتعمؿ ىذه المرحمة عمى تكس
فيي تتضمف تغيرات ضخمة في الحياة كىذا النكع مصحكب بتكترات كمشكالت ال ،اىتماميـ

ضيؽ أماـ تنكع يمياديف التربية  كضغكط اجتماعية كنفسية مما يجعؿ ، يمكف تجنب أزمتيا
ف القدرات كالطاقات النفسية في أكلى مطالب المعمميف في ىذه المرحمة ألف ما أكدعو اهلل م

ىذه المرحمة يمكف أف تبرز مكاىبيـ كتتجمى معالـ تفكقيـ كؿ ذلؾ عائد إلى مدل الثركة 
 ( .ُُٖػ  َُٖ،صىػَُُْمدني،التي يعني بيا النظاـ التربكم.) يةالثقافية كالتربك 

انكية الث مرحمةأف نذكر عددان مف خصائص طالب ال كمف خالؿ العرض السابؽ البد
 عمى النحك التالي:

 اجلشنٔ٘ :  اخلصائص .أ 

تمتاز بتغيرات سريعة تتمثؿ في نمك سريع كمفاجئ نتيجة إفراز الثانكية:"  المرحمة في
كمف أىـ مظاىر النمك الجسمي زيادة كاضحة في الطكؿ كزيادة في الكزف  ، ىرمكنات النمك
الناحية اإليجابية قد يزيد ىذا  كمف ، كتغير في الصكت كعالمة فارقة لمنمك ، كاتساع الكتؼ

كمف الناحية السمبية إف ىذا التحكؿ قد يدفعو إلى  ، التغير مف شعكرىا باالعتزاز كالفخر
 ( . ُٓىػ، صُِْٕ".) كدعاني ، الخجؿ كالخباء كربما إلى المخاكؼ لفترة قصيرة

 العكلٔ٘ : اخلصائص .ب 
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بتككيف المفاىيـ تميز الثانكية ي رحمة( بأف طالب المُِٖ:ىػَُْٖزىراف )  يذكر
كيرم الباحث مف خالؿ  ، خاصة االجتماعية التي مف خالليا يحدد ذاتو بيف أىمة كأقرانو

اطالعو عمى بعض المرحؿ التي تناكلت بالدراسة أف كؿ مرحمة تعتمد اعتمادان كاضحان عمى 
كمف ىذه  لممرحمة التالية ليابمعني أف كؿ مرحمة تعتبر استعدادان  ، المرحمة التي قبميا

كفي ىذه المرحمة  ، القدرة عمى النقد ، المجرد المراحؿ: القدرة عمى إدراؾ عمميات التفكير
 ." تزداد قدرة الطالب عمى التفكير كاإلدراؾ كاالنتباه كتتجمي قدرة النقد لديو حياؿ كؿ األمكر 

كيرم بالنمك التفتزداد  مية( بأف: " قدرات الطالب العق ٕٔ:ىػُُّْمحمكد )  كيضيؼ
دراؾ أف الفئات ليست مجمكعة مف األشياء المادية الحسية كلكف يمكف فيميا  ، المجرد كا 

ككيانات محددة أك شكمية يصبح قادر عمى يجد ذاتو في الكسط الذم يحيا في أك كتصكرىا 
 ".بيف أقرانو

 االجتناعٔ٘ : اخلصائص .ج 

دل طالب " الخصائص االجتماعية ل( بأف :ٕٔ:ـََِٔىػ/ُِْٕفممباف )  يذكر
يمكف أف تحدد مظاىر النمك االجتماعي كمنيا: الميؿ إلى جماعة الرفاؽ أك الثانكية العامة 

الميؿ إلى  ، االىتماـ باختيار األصدقاء ، الميؿ إلى الجنس اآلخر ، األقراف مف نفس السف
 ". االنضماـ إلى جماعات مختمطة مف الجنسيف بقصد الكصكؿ إلى أفضؿ كسط اجتماعي

أنيا مرحمة ( أف الطالب في ىذه المرحمة:"  ٕٕ:ـََِّىػ/ُِْْاألحدب )  كيذكر
لما فييا مف فكرة الغرائز مف جنس  ، التكتر كىي مرحمة بطبيعتيا مكاتية لمسمكؾ الجانح 

كلما تبديو مف رغبة في التحرير مف سمطة الكبار كالتمرد عمييا كلما فييا مف عدـ  ، كعدكاف
 ".  في التكيؼ مع التغيرات الجسمية كالنفسية مع اآلخريفاستقرار عاطفي كمف صعكبة 

 االىفعالٔ٘ : اخلصائص .د 

،  ة(:" أف الطالب يمر في المرحمة الثانكية بمرحمة المراىقُٓٗ:ىػَُْٖزىراف ) يذكر
، كال يستطيع ةكتظؿ االنفعاالت قكي ،كالتي ليا أكبر األثر في كؿ جكانب الشخصية لديو

تكافؽ مع  حقيؽجية لحالتو االنفعالية ، كيرجع السبب إلى عدـ تالتحكـ في المظاىر الخار 
كيدرؾ أف طريقة معاممة اآلخريف لو ال تتناسب مع ما كصؿ إليو مف  ،البيئة المحيطة بو

تقميؿ مف شأنو، كتدخؿ  نويفسر مف يساعده عمى أ ئذنضج ، كما طرأ عميو مف تغير كحين
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لمالي الذم يقؼ دكف تحقيؽ و إلى عجزه ا، كترجع الحساسية االنفعالية لديفي شؤكنو
، كيتعرض في بعض األحياف إلى حاالت االكتئاب كاليأس كالقنكط ، كصراع بيف الدكافع رغباتو

كحينئذ ييالحظ مشاعر الغضب كالثكرة كالتمرد نحك مصادر  يؽ،، كالخكؼ مف بعض المكاث
 مدرسة كالمجتمع " .كال األسرةالسمطة في 

المستحسف أف يكفر ليذه المرحمة بعض األعماؿ اليسيرة التي  كيرل الباحث انو مف
شغاليـ عف أكقات  تميد لو بعض مراده الحسف مف قبؿ مكاتب العمؿ كغيرىا الستقطابيـ كا 

 الفراغ لدييـ .
 الدٓئ٘ : اخلصائص .ِ 

ى سف البمكغ كىي سف الخامسة المرحمة الثانكية العامة يككف الطالب قد كصؿ إل في
، كالتي يظير خالؿ ما يظير مف الخصائص الجسميةمف قبؿ مف  مغيايكف قد ب، إذا لـ عشرة

فييا التمايز بيف الجنسيف مثؿ : االحتالـ أك نحكه ، كمف ىنا فإف الطالب يككف قد بمغ مرحمة 
 التكميؼ الشرعي .

اىان قكيان لدل الشاب نحك ( إف ىذه المرحمة:" تشيد اتج ِٖ:ـََِِالدكيش ) يقكؿ
 ".دينيةال ربممارسة الشعائ ناءمثؿ ذلؾ في التفكير كالتأمؿ ، كفي االعت، كيتالتديف

 األخالقٔ٘ : اخلصائص .ّ 

الجانب األخالقي بالجانب الديني ارتباطان قكيان ، حيث امتدح اهلل جؿ شأنو نبيو  يرتبط
نؾ لعمى خمؽ عظيـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو تعالى :   .(ْ، )سكرة القمـ : آية كا 

عميو كسمـ ذلؾ فيما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ  هللبٌيف النبي صمى ا كما
بيعثتي ألتمـ صالح األخالؽ ". ) أحمد في مسنػده ،  نمارسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : " إ

دلت عمييا نصكص  كبيرة، كحيسف الخمؽ لو أىمية ( ٓٓٔف، ص، مسند المكثري ّٖٗٗبرقـ 
ؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عائشة رضي اهلل عنيا قالت : سمعػت رسككثيرة منيا: عف 

مؽ درجة الصائـ القائـ ". ) أحمد في مسنده ، يقػكؿ : " إف الرجؿ يدرؾ بحيسف الخي
ػف النبي ( ، كعف أبي الدرداء رضي اهلل عنو ع ُٖٖٔ، مسند النساء ، ص ِِٕٓٓبرقـ

سىفو ".  )  فالميزاف م في ؿ: " ما مف شيء أثقصمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ميؽ حى في  أحمدخي
( ، كعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت : قاؿ النبي صمى اهلل عميو  َِٕٖٔمسنده ، برقـ 
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ميقان كألطفيـ بأ ". ) أحمػد في مسنده ،  ىموكسمـ : " إف أكمؿ المؤمنيف إيمانان أحسنيـ خي
 ( . ُْٖٔ، مسند النساء ، ص ُِْٖٓبرقـ

( إلى المراىؽالثانكية العامة ) ب( أنو:" مع كصكؿ طالُْٓ:ػىَُْٖزىراف ) كيذكر
العامة المتعمقة بػ )  خالقياتكاأل ،المشاركة الكجدانية كالتسامح عمـقد ت يككفالمرحمة:" ذهى

كتحمؿ المسؤكلية ... إلخ( كتزداد  الطمكحالصدؽ كالعدالة كالتعاكف كالكالء كالمكدة كالمركنة ك 
 لنمك ".ىذه المفاىيـ عمقان مع ا

الباحث في ىذا المجاؿ أف كالن مف المدير كالمرشد كالمعمـ ال يستغنى عف دراسة  كيرل
خصائص طالب المرحمة الثانكية ألنيا ىامة جدان في معرفة صفات الطالب كأخالقياتيـ 

، كمف ثّـَ يستفيد منيا المربي في إعداد الخطط الدراسية كالتربكية في بداية كؿ عاـ كعقمياتيـ
 سي .درا

كمف المؤكد أف طالب المرحمة الثانكية خاصة أكلئؾ الذيف يتأثركف بعكامؿ تميزىـ عف 
تصبح انفعاالتيـ كميكليـ تجاه السمكؾ السمبي تحمؿ درجات تختمؼ عف  ، غيرىـ مف العالـ

ككؿ ذلؾ تحكمو جممة العكامؿ الشخصية كالنفسية  ، غيرىـ في نفس العمر الكاحد
 لية كالتي يتعرضكف ليا عبر ىذه المرحمة. كاالجتماعية كاالنفعا

جراءات البحثمنيجية ثالثا:   وكا 
 :ميَج البخح .0

الذم يعتبر مف أىـ المناىج التي تستخدـ  المسحي  تـ استخداـ المنيج الكصفي
كأكثرىا استخداما في البحكث فيك ييعتبر األنسب ليذه الدراسة، كالذم يقـك بكصؼ ما ىك 

ظركؼ التي تكجد في الكاقع، كتحديد الممارسات الشائعة أك السائدة كائف كتفسيره كتحديد ال
فيو، أك ىك كؿ منيج يرتبط بظاىرة معينة بقصد كصفيا كتفسيرىا يعد منيجان كصفيان، فتـ 

، حيث تـ تطبيؽ البحث عمى األسئمةالكصفية لجميع  اإلحصاءاتكصؼ أداة الدراسة بإيجاد 
شكالت العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية الحككمية دكر القيادات المدرسية في مكاجية م

 .بمدينة جدة
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 :ّعٔيتُ جمتنع البخح .9

المدارس كالككالء كالمرشديف الطالبييف  ةجميع قادتكٌكف مجتمع الدراسة مف 
ىػ ُّْٖلمعاـ الدراسي ( ّّّالبالغ عددىـ )بتعميـ جدة بالمدارس الثانكية الحككمية 

مكاتب التعميـ الحككمي بتعميـ  متمثمة فيطبقية ال عينةالطبيؽ بت الباحثقاـ كلقد  ىػ.ُّْٗ/
( مدرسة، ُُُ)حيث بمغ العدد الكمي لمجمكع المدارس بتعميـ جدة ، ( مكاتب تعميـٔ)جدة
تـ اختيار عينة عشكائية مف مدرسة ثانكية نظاـ فصمي، ٖٔمدرسة ثانكية نظاـ مقررات،  ّْ

 :رسة كالجدكؿ أدناه يبيف تكزيع العينةمد َّممثمة في  مكاتب التعميـ  الحككمي
 (1عذٔل )

 

 اكشاد انذساعخ
انًغًٕع 

 انكهٙ
 انُغجخ انؼُٛخ

 %72 03 111 هبئذ يذسعخ

 %72 01 111 ٔكٛم

 %72 72 111 يششذ غالثٙ

 %72 23 000 انًغًٕع

قادة المدارس كالككالء كالمرشديف الطالبييف  (َٗكقد بمغ إجمالي عينة الدراسة )
 .% مف المجتمع الكميِٕالثانكية الحككمية بتعميـ جدة، كىـ يمثمكف  رسبالمدا

 عٔي٘ الدراس٘: أفرادخصائص  .3

 الدراسة مف نتائج في ضكء أسئمة الدراسة كأىدافيا: إليوكفيما يمي ما تكصمت 
أكالن:البيانػػػات الشخصػػػية:كفيما يمػػػي عػػػرض المعمكمػػػات العامػػػة لعينػػػة الدراسػػػة التػػػي تخػػػتص 

كثػػـ  ( فػػي اإلجابػػة عمػػي الجػػزء األكؿ مػػف االسػػتبانة،َٗية ألفػػراد العينػػة )بالمعمكمػػات الشخصػػ
 تصنيفيـ عمي النحك التالي:

 :العممي المؤىؿ .أ 
 (7عذٔل )

 انؼهًٙ انذساعخ ؽغت يزـٛش انًؤْم  أكشادٕٚظؼ رٕصٚغ 

 انُغجخ انزكشاس انًؤْم

 7.7 7 دكزٕساِ

 12.2 12 يبعغزٛش

 22.2 21 ثكبنٕسٕٚط

 3 3 دثهٕو

 133 23 ًٕعانًغ
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 فتبيف أث حي العممي،الدراسة حسب متغير المؤىؿ  أفرادتكزيع  أعالهيبيف الجدكؿ  
( ُٕ) إف( كاف مؤىميـ  بكالكريكس، في حيف %ٗ.ٖٕالدراسة كما نسبتيـ ) أفراد( مف ُٕ)

%( كاف مؤىميـ دكتكراه، في حيف ِ.ِماجستير، بينما )( كاف مؤىميـ %ٗ.ُٖكما نسبتيـ )
 الدراسة ما مؤىمو دبمكـ.لـ يكف في 

 عدد سنكات الخبرة  في العمؿ الحالي: .ب 
 (0عذٔل )

 انخجشحانذساعخ ؽغت يزـٛش  أكشادٕٚظؼ رٕصٚغ 

 انُغجخ انزكشاس انخجشحعُٕاد 

 2.2 2 عُٕاد كأهم 5

 13 2 عُٕاد13نٗأهال إنٗعُٕاد  5 يٍ 

 27.7 27 عُخ 13أكضش يٍ 

 133 23 انًغًٕع

، في العمؿ الحػاليالدراسة حسب متغير سنكات الخبرة  أفراديع تكز  أعالهيبيف الجدكؿ 
 َُأكثػػر مػػف ( ىػػـ خبػػراتيـ %ِ.ِٖالدراسػػة كمػػا نسػػبتيـ ) أفػػراد( مػػف ْٕ) إفحيػػث يبػػيف 

أقػػػػؿ  الػػػػىٓ( ىػػػػـ خبػػػػراتيـ مػػػػف %َُالدراسػػػػة كمػػػػا نسػػػػبتيـ ) أفػػػػراد( مػػػػف ٗ، كاف )سػػػػنكات
( ىػـ خبػراتيـ أقػؿ مػف %ٕ.ٖ) الدراسة كمػا نسػبتيـ أفراد( مف ٕ) إفسنكات، في حيف َُمف

 .خمسة سنكات
 :الكظيفة .ج 

 (7عذٔل )

 انٕظٛلخانذساعخ ؽغت يزـٛش  إكشادٕٚظؼ رٕصٚغ 

 انُغجخ انزكشاس انٕظٛلخ

 00 03 هبئذ يذسعخ

 05 01 ٔكٛم

 07 72 يششذ غالثٙ

 133 23 انًغًٕع

أفػراد  ( مػفَّحيػث ) ،نكع الكظيفػةالدراسة حسب  أفرادعاله تكزيع يتضح مف الجدكؿ أ
( مػف أفػراد ُّ%( كػاف مسػمى الكظيفػة قائػد مدرسػة، فػي حػيف أف )ّّالدراسة كما نسبتيـ )
العينػػة كمػػا  إفػػراد( مػػف ِٗ%( كػػاف مسػػمى الكظيفػػة ككيػػؿ، بينمػػا )ّٓالدراسػػة كمػػا نسػػبتيـ )

 %( كاف مسمى الكظيفة مرشد طالبي.ِّنسبتيـ )
 أدّات البخح: .4
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دكر القيػػػادات المدرسػػػية فػػػي مكاجيػػػة  مػػػىلمتعػػػرؼ عأداة اسػػػتخدـ الباحػػػث االسػػػتبانة 
مػف قبػؿ الباحػػث   اتػػـ تصػميمي تػيالمشػكالت العنػؼ الطالبػي بالمػدارس الثانكيػػة بمدينػة جػدة، 

 كيتككف مف:
 القسـ األكؿ: الخصائص الديمغرافية:

 الكظيفة.–عدد سنكات الخبرة  في العمؿ الحالي–المؤىؿ العممي 
 مف:محاكر االستبانة كيتككف القسـ الثاني:

 األكؿ: كاقع العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية الحككمية بمدينة جدة. المحكر -
 تحد القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي. التي الثاني:المعكقات المحكر -
 الثالث: ما  كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي. المحكر -
تػي تعػالج مشػكمة العنػؼ الطالبػي مػف كجيػة المحكر الرابع: ما الحمػكؿ كالبػدائؿ ال -

 نظر القيادات المدرسية.
 (ُرقػػػـ ممحػػؽ )انظػػػر (عبػػارةِْالنيائيػػػة) صػػكرتيا فػػػي االسػػتبانة عبػػػارات بمغػػت حيػػث

 :المحاكر التالية عمى مكزعة لالستبانة النيائية الصكرة
كاقػػع العنػػػؼ الطالبػػي بالمػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة بمدينػػػة  محػػكر عبػػارات بمغػػت -

 (عبارة.ٕة)جد
تحد القيادات المدرسية في مكاجيػة العنػؼ الطالبػي، المتمثػؿ  التي محكر المعكقات -

 في سؤاؿ مفتكح.
( ٗكاجبػػات القيػػادات المدرسػػية فػػي مكاجيػػة العنػػؼ الطالبػػي ) محػػكر عبػػارات بمغػػت -

 عبارة.
الحمػكؿ كالبػػدائؿ التػي تعػػالج مشػكمة العنػػؼ الطالبػي مػػف كجيػة نظػػر  عبػػارات بمغػت -

 (عبارات.ٖالمدرسية ) القيادات
 فقػرات عمػى العينػة أفػراد إجابػات لتقيػيـ الخماسػي ليكػرت مقيػاس اسػتخداـ تػـ كقد -

االستبانة قائمة متدرجػة لممقيػاس عمػي  أسئمةيقابؿ كؿ سؤاؿ مف  بحيث االستبانة
 النحك التالي:



 .......................... دور القيادات المدرسية في مواجهة مشكالت العنف الطالبي بالمدارس الثانوية الحكومية

- َّٓٔ - 

( ِ( درجػػػػػػػػػػات،منخفض)ّ( درجات،متكسػػػػػػػػػػط )ْ( درجات،عػػػػػػػػػػالي )ٓعػػػػػػػػػػالي جػػػػػػػػػػدان )
( درجػػة كاحػػدة،كفي سػػبيؿ كضػػع معيػػار لمفتػػاح التصػػحيح لمحكػػـ ُ) درجتيف،مػػنخفض جػػدان 

عمى درجة استجابة أفراد مجتمع الدراسة عمى أداة الدراسػة )االسػتبانة(، تػـ حسػاب المػدل 
=  ٓ/ْ(، كبالتػػػالي يكػػػكف طػػػكؿ الفئػػػة يسػػػاكم )ْ=  ُ-ٓلمسػػػتكيات االسػػػتجابة كىػػػك )

أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة عمػػى أداة ( يكضػػح معيػػار الحكػػـ لتقػػديرات ٓ-ّ(، كالجػػدكؿ )َٖ.َ
 طكؿ الخاليا كما يمي: أصبحالدراسة، كىكذا 

 ( ٕٚظؼ دسعخ انًٕاكوخ5عذٔل )

 دسعخ انًٕاكوخ

 انًذٖ انًزذسط

 1.23 إنٙ 1يٍ يُخلط عذا  

 7.23انٙ 1.21يٍ  يُخلط

 0.73 إنٙ 7.21يٍ  يزٕعػ

 7.73 إنٙ 0.71يٍ  ػبنٙ

 5 إنٙ 7.71يٍ  ػبنٙ عذا  

 الدراس٘: أداٗصدم  .5

 الدراسة مف خالؿ: أداةقاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ 
 الصدؽ الظاىرم: -

الدراسة في قياس ما كضعت لقياسو تػـ عرضػيا بصػكرتيا  أداةلمتعرؼ عمي مدل صدؽ 
الجامعػػة، كذلػػؾ السػػتطالع رأييػػـ حػػكؿ مالءمػػة  أسػػاتذة أكعمػػي عػػدد مػػف المحكمػػيف  األكليػػة

و كمػػػدل كضػػػكح صػػػياغتيا كمالءمتيػػػا لمتطبيػػػؽ فػػػي عبػػػارات االسػػػتبانة لممحػػػكر الػػػذم تقيسػػػ
 البيئة،كفي ضكء آرائيـ قاـ الباحث بإعداد أداة ىذه الدراسة بصكرتيا النيائية.

 صدؽ االتساؽ الداخمي: -
بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة قػاـ الباحػث بتطبيقيػا ميػدانيان كعمػي بيانػات 

رتباط بيرسكف لمعرفػة الصػدؽ الػداخمي لالسػتبانة حيػث العينة ثـ قاـ الباحث بحساب معامؿ اال 
 عبػارات االسػتبانة مػف عبػارة كػؿ ارتبػاط مػدل عمػى تـ حساب معامؿ االرتبػاط بيرسػكف لمتعػرؼ

 يمي: ما عرض يتـ إليو تنتمي الذم بالمحكر كارتباطيا
 (2عذٔل )

 :خ نهًؾبٔسٕٚظؼ يؼبيالد اسرجبغ ثٛشعٌٕ نكم يؾٕس يٍ يؾبٔس االعزجبَخ ثبنذسعخ انكهٛ
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سهى 

 انلوشح

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنًؾٕس 

 األٔل

سهى 

 انلوشح

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنًؾٕس 

 انضبَٙ

سهى 

 انلوشح

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنًؾٕس 

 انضبنش

1 **3.272 1 **3.200 1 **3.522 

7 **3.220 7 **3.250 7 **3.272 

0 **3.222 0 **3.712 0 **3.211 

7 **3.233 7 **3.205 7 **3.577 

5 **3.227 5 **3.222 5 **3.225 

2 **3.220 2 **3.233 2 **3.232 

2 **3.232 2 **3.222 2 **3.202 

 
2 **3.237 2 **3.277 

2 **3.271  

 مكجبػة محاكرىػا مػع العبػارات مف عبارة كؿ ارتباط معامؿ قيـ أف السابؽ لجدكؿ منا يتضح
 مػػػع اتسػػػاقيا صػػػدؽ عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا فأقػػػؿ (َُ.َ) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائي ا كدالػػػة

 محاكرىا.
 الدراس٘: أداٗثبات  .6

 كركنبػػػػػاخ آلفػػػػػاالدراسػػػػػة )االسػػػػػتبياف (اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث )معادلػػػػػة  أداةلقيػػػػػاس مػػػػػدم 
Cronbach"a Alpha)   الدراسػػػة،حيث طبػػػؽ الباحػػػث المعادلػػػة  أداةلمتأكػػػد مػػػف ثبػػػات

 .(يكضح معامؿ ثبات الدراسةٔ-ّلقياس الصدؽ البنائي كالجدكؿ رقـ )
 (2عذٔل )

 يؼبيم أنلب كشَٔجبؿ نوٛبط أداح انذساعخ

 ػجبساد االعزجبَخ
ػذد 

 األعئهخ
 األعئهخصجبد 

 ثًذُٚخ انؾكٕيٛخ انضبَٕٚخ ثبنًذاسط انطالثٙ انؼُق ٔاهغ

 .عذح
2 3.257 

 3.222 2 .انطالثٙ انؼُق يٕاعٓخ كٙ انًذسعٛخ انوٛبداد ٔاعجبد يب

 يٍ انطالثٙ انؼُق يشكهخ رؼبنظ انزٙ ٔانجذائم انؾهٕل يب

 .انًذسعٛخ انوٛبداد َظش ٔعٓخ
2 3.222 

 3.252 77 انضجبد انكهٙ نألداح

( ٖٔٓ.َمعامؿ الثبات ألسػئمة الدراسػة عػالي حيػث بمػغ ) إف أعالهيتضح مف الجدكؿ 
كىذا يدؿ عمػي (ٖٖٔ.َ-ٕٕٖ.َ-ِٖٓ.َلمجمكع عبارات الدراسة، فيما كاف ثبات المحاكر )
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تمتػع بدرجػة عاليػة جػدا مػف الثبػات كيمكػف االعتمػاد عمييػا فػي التطبيػؽ عبارات االستبانة ت إف
 الميداني لمدراسة.

 تطبٔل الدراس٘: إجراءات .7

كتػـ  َٗالبػالغ عػددىـ  قػادة المػدارس كالػككالءلمجمكعػة  الكرقيػةاالسػتبانة  إرسػاؿتـ 
عػف  اآللػي.كبعد ذلؾ تـ إدخاؿ البيانات، كمعالجتيا إحصائيا بالحاسب ػىُّْٖذلؾ خالؿ العاـ
 .(كمف ثـ قاـ الباحث بتحميؿ البيانات كاستخراج النتائجspssطريؽ برنامج )

 عرض اليتائج ّتفشريٍا ّحتلٔلَا  .8

التساؤؿ الرئيسي: دكر القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي بالمدارس 
 الحككمية بمدينة جدة:

 (2) عذٔل

 خ انكهٛخٕٚظؼ اعزغبثخ أكشاد انؼُٛخ ػهٗ يؾبٔس االعزجبَ

 ػجبساد االعزجبَخ

انًزٕعػ 

انؾغبثٙ 

 نهًؾٕس

 انزشرٛت
دسعخ 

 االعزغبثخ

ٔاهغ انؼُق انطالثٙ ثبنًذاسط انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخ ثًذُٚخ 

 عذح.
 يزٕعػ 0 7.20

يب أدٔاس انوٛبداد )انٕهبئٛخ ٔانؼالعٛخ( كٙ يٕاعٓخ انؼُق 

انطالثٙ ثبنًذاسط انضبَٕٚخ يٍ ٔعٓخ َظش هٛبداد 

 بَٕٚخ ثًذُٚخ عذح.انًذاسط انض

 ػبنٙ 1 0.22

يب انؾهٕل انًوزشؽخ )انًٕعٓخ( نؼالط يشكهخ انؼُق 

 انطالثٙ يٍ ٔعٓخ َظش انوٛبداد انًذسعٛخ ثًذُٚخ عذح.
 ػبنٙ 7 0.25

( أف اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة محػػاكر دراسػػة ُ-ْيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ )
ي بالمدارس الحككمية بمدينة جدة جاءت فػي دكر القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالب

المرتبػػة األكلػػى عمػػى المحػػكر الثالػػث أدكار القيادات)الكقائيػػة كالعالجيػػة( فػػي مكاجيػػة العنػػؼ 
الطالبػػي بدرجػػة مكافقػػة )عاليػػة( ممػػا يعنػػي أف أدكار القيػػادات )الكقائيػػة كالعالجيػػة( المدرسػػية 

(،كيعػػزك الباحػػث ىػػذه ٕٗ.ّابي )تػػأتي مػػف أكلكيػػات مكاجيػػة العنػػؼ الطالبػػي، بمتكسػػط حسػػ
النتيجة الى معرفة أفراد الدراسة الدكر الكبير لمقيادات المدرسية فػي التعامػؿ مػع ظػاىرة العنػؼ 
الطالبػػػي ككيفيػػػة معالجتيػػػا كالعمػػػؿ معالجػػػة الظػػػكاىر السػػػالبة التػػػي تبػػػدأ فػػػي الظيػػػكر داخػػػؿ 

لثػػاني الحمػػكؿ المقترحػػة المػػدراس، مػػع كفػػي المرتبػػة الثانيػػة جػػاءت اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػكر ا
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)المكجيػػػػة( لعػػػػالج مشػػػػكمة العنػػػػؼ الطالبػػػػي مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر القيػػػػادات المدرسػػػػية بدرجػػػػة 
( كيعزك الباحث ىػذه النتيجػة فػي الػى ضػركرة البحػث كالعمػؿ ٕٓ.ّ)عالية(،بمتكسط حسابي )

ة عمى إيجاد الحمكؿ المقترحة )المكجية( لعالج مشكمة العنؼ الطالبي، فػي جػاءت الفئػة الثالثػ
مف المقياس بدرجة )متكسط( المحكر األكؿ كاقع العنؼ الطالبػي بالمػدارس الثانكيػة الحككميػة 

 (.ّٔ.ِبمدينة جدة كبمتكسط حسابي )
 :األكؿ الفرعي السؤاؿ نتائج مناقشة
 جدة؟ بمدينة الحككمية الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ ما كاقع
 كالمتكسػػطات المئكيػػة كالنسػػب التكػػرارات حسػػاب تػػـ فقػػد السػػابؽ السػػؤاؿ عػػف كلإلجابػػة

 بالمػدارس الطالبػي العنػؼ كاقػع نحػك الدراسة عينة أفراد إلجابات المعيارم كاالنحراؼ الحسابية
 منيػا، لكػؿ   الحسابي المتكسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تـ كما جدة، بمدينة الحككمية الثانكية
 يمي: كما كذلؾ
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 (2عذٔل )

عطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشاف انًؼٛبس٘ نؼجبساد انذساعخ كٙ انًؾٕس ٚجٍٛ انزكشاساد ٔانًزٕ

 انذساعخ  إكشاديٍ ٔعٓخ َظش  األٔل

 و

 
 انؼجبسح

 اعزغبثخ أكشاد انؼُٛخ

ٙ
بث
غ
ؾ
ان
ػ 
ع
زٕ
نً
ا

 

ف 
شا
ؾ
الَ
ا

٘
بس
ؼٛ
نً
ا

 

وخ
اك
ًٕ
ان
  
عخ
دس

 

ٙ
كه
ان
ت 
رٛ
زش
ان

 

ػبنٙ 

 عذا  

ػبن

٘ 

يزٕع

 غخ

يُخ

 كط

يُخل

ض 

 عذا  

0 

َضػخ انؼُق نذٖ ثؼط 

نطالة ٚؼكظ ظؼق ا

 االعزوشاس األعش٘

 7 12 70 72 15 د

 1 يزٕعػ 1.1 0.02

% 12.2 
07.

7 
75.2 

71.

1 
7.7 

7 
إظٓبس انوٕح انغغذٚخ 

 ٔانغٛطشح ػهٗ انضيالء

 2 75 03 73 2 د

 7 يزٕعػ 1.32 7.27
% 2.2 

77.

7 
00.0 

72.

2 
2.2 

7 
يخبنلخ انوٕاٍَٛ ٔاألَظًخ 

 انًذسعٛخ

 2 71 77 17 5 د

 0 يزٕعػ 3.20 7.23
% 5.2 

15.

2 
72.2 

70.

0 
2.2 

1 
انشغبس ثٍٛ انطالة َزٛغخ 

 سكط ثؼعٓى نجؼط

 17 77 02 11 7 د

 7 يزٕعػ 1.30 7.20
% 7.7 

17.

7 
71.1 

72.

2 
15.2 

2 

ارالف يًزهكبد 

 –انًذسعخ)انكشاعٙ 

انكزبثخ ػهٗ –انطبٔالد 

 انغذساٌ(

 17 07 03 10 0 د

7.52 1 
يُخل

 ض
5 

% 0.0 
17.

7 
00.0 

05.

2 
10.0 

5 
انزؼذ٘ ثبألنلبظ انغٛئخ ػهٗ 

 انًؼهًٌٕ" –"انضيالء 

 05 77 77 2 1 د

7.37 1 
يُخل

 2 ض
% 1.1 2.2 72.2 

72.

2 
02.2 

2 
يوبغؼخ انًؼهًٍٛ نهغخشٚخ 

 يُٓى أصُبء ششػ انذسٔط

 72 73 12 5 1 د

7.30 3.23 
يُخل

 2 ض
% 1.1 5.2 12.2 

77.

7 
03 

 7.20انًزٕعػ انؾغبثٙ انؼبو= 

 3.57االَؾشاف انًؼٛبس٘ نهًؾٕس= 

 الحككمية الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ ( السابؽ أف كاقعِ-ْيتبيف مف الجدكؿ )
جدة مف كجية نظر المبحكثيف، جاءت بدرجة مكافقة )متكسطة(، حيث جاء المتكسط  بمدينة

( ، 5َْٓ(، بانحراؼ معيارم بمغت قيمتو  )ّٔ.ِ) الحسابي العاـ لممجمكع الكمي لممحكر
(، كجميعيا قيـ منخفضة الى حد ما مما 5ََٗ-ُ.ُكتراكحت قيـ االنحرافات المعيارية بيف )

يدؿ عمى إتفاؽ استجابات المعمميف كقادة المدارس  كالككالء حياؿ كاقع العنؼ الطالبي 
 بالمدارس.
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(مف فقرات ْالدراسة في) أفرادت ( فقرة، جاءت استجابإ)المحكر يتضمف  حيث
(كىذا ّٔ.ِ-ّٔ.ّالمكافقة بدرجة)متكسط( بمتكسطات حسابية )  إلىالمحكر تشير 

(فقرات تشير ّالمتكسط يقع بالفئة الثالثة مف فئات المقياس المتدرج الخماسي،بينما جاءت)
 درجة إلىتشير  ( كىذا المتكسطاتَّ.ِ-ٗٓ.ِ)منخفض( بمتكسطات حسابية )درجة إلى
حيث تقع بالفئة الثانية مف فئات المقياس المتدرج الخماسي كالتي تتراكح  (منخفض)

 الدراسة. أداةخيار منخفض عمي  إلى( كالتي تشير ُّٔ.ِالىُٖ.ُمتكسطاتيا ما بيف )
 بالمدارس الطالبي العنؼ الدراسة حكؿ كاقع أفراد آراء إفكمف خالؿ النتائج يتضح 

بالترتيب حسب  اآلتية مف كجية نظر المبحكثيف يتمخص في جد بمدينة الحككمية الثانكية
 متكسطات المكافقة:

 االستقرار ضعؼ عكس الطالبي بعض لدل العنؼ ( كىي )نزعةّجاءت الفقرة رقـ) -
 الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ بيف الفقرات المتعمقة بكاقع األكلياألسرم( بالمرتبة 

مبحكثيف بدرجة )متكسط( كبمتكسط حسابي مف كجية نظر ال جدة بمدينة الحككمية
الى  األكلىكقد يرجع السبب في ظيكرىا في المرتبة ( ُ.ُ( كانحراؼ معيارم )ّٔ.ّ)

لو دكر كاضح في ظيكر نزعة العنؼ لدل بعض الطالب  األسرمأف ضعؼ االستقرار 
 لما ليا األثر الكبير عمى سمككيات الطالب كتعامالتيـ.

)إظيار القكة الجسدية كالسيطرة عمى الزمالء( بالمرتبة ( كىي ِجاءت الفقرة رقـ) -
الثانية بيف الفقرات المتعمقة بكاقع العنؼ الطالبي بالمدارس الثانكية الحككمية بمدينة 

( كانحراؼ ِٗ.ِجدة مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )متكسط( كبمتكسط حسابي )
العنؼ الطالبي ىي  تنامي ظاىرة أسبابمف  إفالى  تفسر  ذلؾك ( َٖ.ُمعيارم )

 إظيار بعض الطالب القكة الجسدية كالسيطرة عمى الزمالء.
المدرسية(بالمرتبة الثالثة بيف  كاألنظمة القكانيف ( كىي )مخالفةْجاءت الفقرة رقـ) -

مف  جدة بمدينة الحككمية الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ الفقرات المتعمقة بكاقع
( كانحراؼ معيارم َٗ.ِ)افؽ( كبمتكسط حسابيثيف بدرجة )مك كجية نظر المبحك 

ىذه  اتفقت، المدرسية كاألنظمة لمقكانيف مخالفة الطالب إلى( كيفسر ذلؾ ّٗ.َ)
( كىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب حدكث ََِٖ، النتيجة مع نتيجة دراسة ) الكندرم
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حت العنؼ الطالبي بيف بعض طالب قكائـ الجمعيات الطالبية في جامعة الككيت كأكض
 نتائج الدراسة إف مف أىـ أسباب العنؼ قمة الكعي الطالبي بالمكائح الطالبية.

لبعض( بالمرتبة  بعضيـ رفض نتيجة الطالب بيف ( كىي )الشجارُجاءت الفقرة رقـ) -
 بمدينة الحككمية الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ الرابعة بيف الفقرات المتعمقة بكاقع

( كانحراؼ ّٔ.ِف بدرجة )متكسط( كبمتكسط حسابي )مف كجية نظر المبحكثي جدة
 بيف الشجار ضركرة العمؿ عمى إزالة مسببات إف إلى( كيفسر ذلؾ َّ.ُمعيارم )
ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )  اتفقت، مف خالؿ تعاكف الطالب مع بعض الطالب
( كىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب حدكث العنؼ الطالبي بيف بعض ََِٖ، الكندرم

طالب قكائـ الجمعيات الطالبية في جامعة الككيت كأكضحت نتائج الدراسة إف مف أىـ 
أسباب العنؼ عدـ تحقيؽ بعض الطالب مستكل التطكر في تنظيـ انفعاالتيـ كقدراتيـ 

 عمى ضبط مشاعرىـ.
الكتابة عمى –الطاكالت  –)الكراسي  المدرسة ممتمكاتإتالؼ ( كىي )ٔجاءت الفقرة رقـ) -

 بالمدارس الطالبي العنؼ بالمرتبة الخامسة بيف الفقرات المتعمقة بكاقع الجدراف((
حد ما(  إلىمف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )مكافؽ  جدة بمدينة الحككمية الثانكية

 ىذه كيرجع ذلؾ في ظيكرىا في، (ُ( كانحراؼ معيارم )ٗٓ.ِكبمتكسط حسابي )
مف أشكاؿ العنؼ الطالبي  إلشكاؿاعدـ ممارسة الطالب الى حد ما ىذه المرتبة الى 

 .المتمثؿ في إتالؼ الممتمكات المدرسية مف كراسي كطاكالت أك الكتابة عمى الجدراف
 المعممكف"( بالمرتبة –عمى "الزمالء  السيئة باأللفاظ ( كىي )التعدمٓجاءت الفقرة رقـ) -

 الحككمية كيةالثان بالمدارس الطالبي العنؼ بيف الفقرات المتعمقة بكاقع األخيرةقبؿ 
حسابي حد ما( كبمتكسط  إلىف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )مكافؽ م جدة بمدينة

االخيرة الى عدـ قبؿ كيرجع ذلؾ في ظيكرىا في المرتبة  (ُ( كانحراؼ معيارم )َْ.ِ)
ممارسة الطالب الى حد ما ىذه االشكاؿ مف أشكاؿ العنؼ الطالبي المتمثؿ التعدم عمى 

( ىدفت ََِّ ، اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )الشيرم ، السيئة المعممكف باأللفاظ
 ، ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة كأشكاؿ العنؼ في المدارس الثانكية بمدينة الرياض
 ، كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف المعمميف كاإلدارييف كالطالب في نظرتيـ إلي العنؼ 
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لمفظي أكثر أنكاع العنؼ التي كتكصمت الدراسة عمى عدد مف النتائج أىميا العنؼ ا
 يتعرض ليا اإلداريكف مف الطالب في المدرسة.

لدركس(  شرحا أثناء منيـ لمسخرية المعمميف ( كىي )مقاطعةٕجاءت الفقرة رقـ) -
 الحككمية الثانكية بالمدارس الطالبي العنؼ بيف الفقرات المتعمقة بكاقع األخيرة بالمرتبة
( كبمتكسط حسابي حد ما إلىيف بدرجة )مكافؽ مف كجية نظر المبحكث جدة بمدينة

كيرجع ذلؾ في ظيكرىا في المرتبة االخيرة الى عدـ  (َٗ.َ( كانحراؼ معيارم )َّ.ِ)
ممارسة الطالب الى حد ما ىذه االشكاؿ مف أشكاؿ العنؼ الطالبي المتمثؿ في مقاطعة 

 ، الشيرماتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )، الطالب لممعمميف أثناء شرح الدركس
( ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة كأشكاؿ العنؼ في المدارس الثانكية ََِّ

كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف المعمميف كاإلدارييف كالطالب في نظرتيـ  ، بمدينة الرياض
كىك العنؼ  ، كتكصمت الدراسة عمى عدد مف النتائج أىميا العنؼ الرمزم ، إلي العنؼ

مف أكثر أنكاع العنؼ الذم يعرض ليا المعممكف  ، ء كاالحتقارالذم يؤدم إلي االزدرا
 مف الطالب في المدرسة.

الثاني: المعكقات التي تحد القيادات المدرسية في مكاجية  الفرعي السؤاؿ نتائج مناقشة .أ 
 العنؼ الطالبي:

 .كالمتكسطات المئكية كالنسب التكرارات حساب تـ فقد السابؽ السؤاؿ عف كلإلجابة
 تحد التي المعكقات نحك الدراسة عينة أفراد إلجابات المعيارم كاالنحراؼ يةالحساب

 المتكسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تـ الطالبي،كما العنؼ مكاجية في المدرسية القيادات
 يمي: كما كذلؾ منيا، لكؿ   الحسابي
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تضح إف أراء أفراد الدراسة حكؿ المعكقات التي تحد القيادات كمف خالؿ النتائج ي
المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف يتمخص في األتي 

 بالترتيب حسب متكسطات المكافقة:
جاء المعكؽ كىك )ضعؼ التعاكف بيف الطالب كأكلياء األمكر مع المدرسة( بالمرتبة  -

عمقة المعكقات التي تحد القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ األكلي بيف الفقرات المت
%(  كيفسر ذلؾ إلى إف ضعؼ التعاكف ِّالطالبي مف كجية نظر المبحكثيف  بنسبة )

بيف الطالب كأكلياء األمكر مع المدرسة مف أىـ المعكقات التي تحد القيادات المدرسية 
نتيجة دراسة ) الدكسرم،  في الحد مف العنؼ الطالبي، أتفقت ىذه النتيجة مع

ىػ( التي ىدفت إلي تحديد الحاجات الممحة لطالب المرحمة الثانكية بالمممكة َُُْ
لخدمت برامج التكجيو كاإلرشاد الطالبي، كأضحت الدراسة أف أىـ المشكالت التي 

 تتطمب خدمات تربكية لمساعدتيـ فييا، ىي تعاكف البيت كالمدرسة.
ة السمكؾ كميثاؽ االنضباط األخالقي كعدـ كجكد العقاب جاء المعكؽ كىك )ضعؼ الئح -

الرادع( بالمرتبة الثانية بيف الفقرات المتعمقة بالمعكقات التي تحد القيادات المدرسية في 
%( مما يعني ضعؼ ُٗمكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بنسبة )

قاب الرادع مف أىـ المعكقات الئحة السمكؾ كميثاؽ االنضباط األخالقي كعدـ كجكد الع
التي تحد القيادات المدرسية في الحد مف العنؼ الطالبي، أتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة 

ـ( ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دكر اإلدارة في الحد مف ََِٕدراسة )العبابنة، 
ظاىرة العنؼ في الجامعات األردنية، كتكصمت الدراسة إلى عدـ تناسب العقكبات مع 

 مستكل عنؼ الطالب.
جاء المعكؽ كىك )اإلجراءات الطكيمة المتخذة مف قبؿ المدرسة قبؿ إصدار عقكبة بحؽ  -

الطالب( بالمرتبة الثالثة بيف الفقرات المتعمقة بالمعكقات التي تحد القيادات المدرسية 
%( كيفسر ذلؾ إلى ٖفي مكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف  بنسبة )

ءات الطكيمة المتخذة مف قبؿ المدرسة قبؿ إصدار عقكبة بحؽ الطالب مف أىـ اإلجرا
 المعكقات التي تحد القيادات المدرسية في الحد مف العنؼ الطالبي.
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جاء المعكؽ كىك )بعض الصالحيات ال تساعد القيادة المدرسية في تطبيؽ المكائح(  -
ي تحد القيادات المدرسية في بالمرتبة الرابعة بيف الفقرات المتعمقة بالمعكقات الت

%( كيفسر ذلؾ إلى انو ٕمكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف  بنسبة )
 بعض الصالحيات ال تساعد القيادة المدرسية في تطبيؽ المكائح.

جاء المعكؽ كىك ) عدـ تعاكف أك تياكف بعض المعمميف في المدرسة ( بالمرتبة  -
ة بالمعكقات التي تحد القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الرابعة بيف الفقرات المتعمق

%( كيفسر ذلؾ إلي عدـ تياكف بعض المعمميف ٔالطالبي مف نظر المبحكثيف بنسبة )
 في المدرسة. 

جاء المعكؽ كىك ) عدـ كجكد فاعؿ كمممكس مف قبؿ المرشديف كعدـ تعاكنيـ(  -
التي تحد القيادات المدرسية في  بالمرتبة الرابعة بيف الفقرات المتعمقة بالمعكقات

%( كيفسر ذلؾ إلي عدـ ٔمكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بنسبة ) 
كجكد دكر فاعؿ كمممكس مف قبؿ المرشديف كعدـ تعاكنيـ، اتفقت ىذه الدراسة مع 

ىػ( كمف ابرز نتائج الدراسة: ضعؼ اإلرشاد النفسي كالتكجيو َُُْدراسة ) األسمرم، 
درسي في الكقاية مف االنحرافات بالمرحمة الثانكية ، كىدفت الدراسة إلي التعرؼ الم

عمى المشكالت التي تنشر في المرحمة الثانكية في منطقة الرياض كدكر التكجيو 
 كاإلرشاد في الكقاية مف ىذه االنحرافات.

الطالب(  جاء المعكؽ كىك)عدـ استثمار اإلذاعة المدرسية لتعزيز السمكؾ االيجابي بيف -
بالمرتبة قبؿ األخيرة بيف الفقرات المتعمقة بالمعكقات التي تحد القيادات المدرسية في 

 %(.ِمكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بنسبة)
جاء المعكؽ كىك )دكر األعالـ في التشيير كنشر بعض األخطاء مف المعمميف مما  -

لمسؤكلية( بالمرتبة األخيرة بيف الفقرات يجعميـ أقؿ تعامؿ مع الطالب كاليركب مف ا
المتعمقة بالمعكقات التي تحد القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي مف كجية 

 %(.ٖ.َنظر المبحكثيف بنسبة )
ـ( ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ََِٕأتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )العبابنة،  -

ؼ في الجامعات األردنية، كتكصمت الدراسة إلى إف دكر اإلدارة في الحد مف ظاىرة العن
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مف أىـ أسباب العنؼ الطالبي العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية، كمنيا : كقت الفراغ ، 
 كضعؼ عممية التكجيو كاإلرشاد األكاديمي كغياب الحافز التعميمي.

كشؼ ـ( التي ىدفت إلي الََِٖكذلؾ اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الجدم، -
عف دكر المديرات المدارس الثانكية لمبنات في معالجة مشكالت الطالبات، كقد أظيرت 

 النتائج أف أقكل المجاالت في البعد كانت في تكجيو الطالبات تكجييان دينيا بكزف. ن 
مناقشة نتائج السؤاؿ الفرعي الثالث: ما كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ  .ب 

 الطالبي:
ة عف السؤاؿ السابؽ فقد تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات كلإلجاب

الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد عينة الدراسة نحك كاجبات القيادات المدرسية في 
مكاجية العنؼ الطالبي،كما تمت رتيب ىذه الفقرات حسب المتكسط الحسابي لكؿ منيا، كذلؾ 

 كما يمي:
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يتضح  مف الجدكؿ أعاله إف محكر )كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ 
( فقرة، جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى فقرتيف بدرجة )عالي جدأن( ٗالطالبي( يتضمف )
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، حيث تتراكح المتكسطات الحسابية مف عمي الفقرات بالنسبة إلى متكسطاتيا الحسابية
كىذه المتكسطات تقع بالفئة  الخامسة مف فئات المقياس المتدرج الخماسي ّٗ.ّالىّْ.ْ

( كالتي تشير إلى خيار عالي جدان عمي فقرات ٓ-ُِ.ْكالتي تتراكح متكسطاتيا ما بيف )
-َٖ.ْة )الدراسة، في حيف جاءت بقية الفقرات تشير إلى )عالي( بمتكسطات حسابي

(كىذا المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف فئات المقياس المتدرج الخماسي كتشير إلى ِٖ.ّ
 (.َّ.ّعالي، عدا عبارة كاحدة جاءت تشير الى متكسط بمتكسط حسابي)

( كالذم يشير إلى مكافؽ أم ٕٗ.ّكيتضح كذلؾ مف المتكسط العاـ لممحكر كىك )
عمى كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ  إف مكافقة إفراد الدراسة بدرجة عالية

 الطالبي.
كمف خالؿ النتائج يتضح إف أراء أفراد الدراسة حكؿ كاجبات القيادات المدرسية في  -

مكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف يتمخص في اآلتي بالترتيب حسب 
 متكسطات المكافقة:

المرشد الطالبي في مكاجية السمككيات غير ( كىي )تعزيز دكر ُجاءت الفقرة رقـ) - -
السكية عند الطالب( بالمرتبة األكلي بيف الفقرات المتعمقة بكاجبات القيادات المدرسية 
في مكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالية جدان( كبمتكسط 

ادات ( مما يعني مف أىـ كاجبات القيٖٕ.َ( كانحراؼ معيارم )ّْ.ْحسابي )
 المدرسية تعزيز دكر المرشد الطالبي.

ـ( التي ىدفت إلي الكشؼ عف ََِٖاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الجدم، -
دكر المديرات المدارس الثانكية لمبنات في معالجة مشكالت الطالبات، كقد أظيرت أف 

 اقكم المجاالت في البعد التربكم، كاف في تعزيز دكر المرشدة التربكية.
ـ( ىدفت ىذه الدراسة ََِٖذلؾ اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الخكالدة، ك -

التعرؼ إلي دكر المرشد الطالبي في الحد مف انتشار ظاىرة العنؼ الطالبي مف كجية 
نظر المعمميف كالطمبة، التي أظيرت النتائج إف اعمي خمس ممارسات يقـك بيا المرشد 

ة الطمبة باحتراـ كتكجييو إلى طرؽ التعاكف بيف مف كجية نظر المعمميف كانت معامم
 الطمبة كتشجيع السمكؾ الصحيح لدل الطمبة.
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( كىي )استدعاء كلي األمر في الحاالت المستعصية( بالمرتبة ّجاءت الفقرة رقـ ) - -
الثانية بيف الفقرات المتعمقة بكاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي مف 

( كانحراؼ معيارم ّٗ.ْحكثيف بدرجة )عالية جدان( كبمتكسط حسابي )كجية نظر المب
 ( مما يدؿ عمى انو يجب استدعاء كلي األمر في الحاالت المستعصية.ّٖ.َ)

ـ( ىدفت ىذه الدراسة إلي ََُِاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الشمرم،  -
أساليب عالجيا التي حصر المشكالت السمككية لدل طالب مدرس التعميـ العاـ كمعرفة 

 تكصمت إلي تكعية أكلياء األمكر بأىمية متابعة األبناء خارج المدرسة.
( كىي )تشجيع الطمبة عمى التكاصؿ مع المعمميف لطرح ٓجاءت الفقرة رقـ ) - -

مشكالتيـ( بالمرتبة الثالثة بيف الفقرات المتعمقة بكاجبات القيادات المدرسية في 
جية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي( كبمتكسط حسابي مكاجية العنؼ الطالبي مف ك 

(  أم انو يجب تشجيع الطمبة عمى التكاصؿ مع ٖٗ.َ( كانحراؼ معيارم )َٖ.ْ)
 المعمميف لطرح مشكالتيـ.

( كىي )تكجيو األنشطة لغرس ثقافة التسامح كقبكؿ األخر بيف ٔجاءت الفقرة رقـ ) - -
مقة بكاجبات القيادات المدرسية في مكاجية الطالب( بالمرتبة الرابعة بيف الفقرات المتع

( َٕ.ْالعنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )مكافؽ( كبمتكسط حسابي )
(، كذا يشير إلى أف غرس ثقافة التسامح كقبكؿ األخر بيف ٔٗ.َكانحراؼ معيارم )

 الطالب مف أىـ كاجبات القيادة المدرسية.
ـ( التي ىدفت إلي الكشؼ عف ََِٖ) الجدم،اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  -

دكر المديرات المدارس الثانكية لمبنات في معالجة مشكالت الطالبات، كقد أظيرت 
 النتائج إلي تعزيز ثقافة التسامح بيف الطالبات.

( كىي )تشجيع النقد اليادؼ ال االنتقاد اليادـ لسمككيات ْجاءت الفقرة رقـ ) - -
بيف الفقرات المتعمقة بكاجبات القيادات المدرسية في مكاجية  الطالب( بالمرتبة الخامسة

( َٕ.ْالعنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي( كبمتكسط حسابي )
(، كذا يشير إلى أف غرس ثقافة التسامح كقبكؿ األخر بيف ٔٗ.َكانحراؼ معيارم )

 الطالب مف أىـ كاجبات القيادة المدرسية.
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( كىي )تعزيز لغة الحكار بيف الطمبة( بالمرتبة السادسة بيف ِـ )جاءت الفقرة رق - -
الفقرات المتعمقة بكاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر 

(، كذا ْٗ.َ( كانحراؼ معيارم )َْ.ْالمبحكثيف بدرجة )عالي( كبمتكسط حسابي )
 يشير إلى تعزيز لغة الحكار بيف الطمبة.

( كىي )دمج الطالب ذكم السمكؾ العنيؼ في المدرسية لتفريغ ٔالفقرة رقـ )جاءت  - -
النشاط الزائد( بالمرتبة السابعة بيف الفقرات المتعمقة بكاجبات القيادات المدرسية في 
مكاجية العنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي( كبمتكسط حسابي 

ير إلى أف دمج الطالب ذكم السمكؾ العنيؼ (، كذا يشَِ.ُ( كانحراؼ معيارم )َٗ.ّ)
 في المدرسية لتفريغ النشاط الزائد مف كاجبات القيادة المدرسية.

( كىي )دعـ المعمميف في مكاجية الطالب غير المنضبطيف( ٗجاءت الفقرة رقـ ) - -
بالمرتبة قبؿ األخيرة بيف الفقرات المتعمقة بكاجبات القيادات المدرسية في مكاجية 

( ِٖ.ّالطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي( كبمتكسط حسابي )العنؼ 
( كيفسر ذلؾ إلى انو يجب دعـ المعمميف في مكاجية الطالب غير ُكانحراؼ معيارم )

 المنضبطيف.
( كىي )إقامة معرض مصغر لحكادث العنؼ خاصة العنؼ ٖجاءت الفقرة رقـ) - -

متعمقة بكاجبات القيادات المدرسية في مكاجية المدرسي( بالمرتبة األخيرة بيف الفقرات ال
( ُْ.ِالعنؼ الطالبي مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )متكسط ( كبمتكسط حسابي )

( كيفسر ذلؾ إلى انو يجب إقامة معرض مصغر لحكادث العنؼ ّٖ.َكانحراؼ معيارم )
 خاصة العنؼ المدرسي في معالجة مثؿ ىذه الظكاىر السالبة.

دائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات ما الحمكؿ كالب .ج 
 المدرسية:

كلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ فقد تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات 
الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد عينة الدراسة نحك الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج 

كما تـ ترتيب ىذه الفقرات حسب  ظر القيادات المدرسية،مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية ن
 المتكسط الحسابي لكؿ  منيا، كذلؾ كما يمي:
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يتضح  مف الجدكؿ أعاله إف محكر )الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ 
( فقرة،جاءت استجابات أفراد الدراسة ٖالطالبي مف جية نظر القيادات المدرسية( يتضمف )

( عمي الفقرات بالنسبة إلى متكسطاتيا الحسابية، حيث في فقرة كاحدة بدرجة )عالي جدان 
كىذا المتكسط يقع بالفئة  الخامسة مف فئات المقياس ّْ.ْتتراكح المتكسطات الحسابية مف 
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( كالتي تشير إلى خيار عالي ٓ-ُِ.ْالمتدرج الخماسي كالتي تتراكح متكسطاتيا ما بيف )
ت تشير إلى )عالي( بمتكسطات حسابية ( فقرآجدان عمي فقرات الدراسة، في حيف جاءت )

( كىذا المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف فئات المقياس المتدرج الخماسي َٓ.ّ-ُٗ.ْ)
-ُِ.ّكتشير إلى عالي، في حيف جاءت فقرتيف تشيراف إلى )متكسط( بمتكسطات حسابية)

ّ.َِ.) 
مكافؽ أم  ( كالذم يشير إلىٕٓ.ّكيتضح كذلؾ مف المتكسط العاـ لممحكر كىك ) -

إف مكافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية عمى الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي 
 مف كجية نظر القيادات المدرسية.

كمف خالؿ النتائج يتضح إف أراء أفراد الدراسة حكؿ الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج 
كجية نظر المبحكثيف يتمخص مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف 

 في اآلتي بالترتيب حسب متكسطات المكافقة:
( كىي )نشر الكعي الديني لتكضيح مكقؼ اإلسالـ مف ُٖجاءت الفقرة رقـ) -

العنؼ( بالمرتبة األكلي بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ التي عالج مشكمة العنؼ 
كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي جدان( الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف 

( مما يعني أف نشر الكعي الديني ّٕ.َ( كانحراؼ معيارم )ّْ.ْكبمتكسط حسابي )
 لتكضيح مكقؼ اإلسالـ مف العنؼ مف أىـ الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي.

كؾ اإليجابي ( كىي )استثمار اإلذاعة المدرسية لتعزيز السمْجاءت الفقرة رقـ ) -
لمطمبة( بالمرتبة الثانية بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ 
الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي( كبمتكسط 

 ( مما يدؿ عمى إف التركيز عمى استثمار اإلذاعةٖٗ.َ( كانحراؼ معيارم )ُٗ.ْحسابي )
 المدرسية لتعزيز السمكؾ اإليجابي لمطمبة.

ـ( ىدفت ىذه الدراسة إلى ََِٓأتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الحكامدة، 
معرفة العنؼ الطالبي في الجامعات األردنية الرسمية كالخاصة مف كجية نظر الطالب، التي 

 ئالت.تكصمت إلي دعـ الجكانب االيجابية في حب االنتماء لمعشائر كالعا
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( كىي )دراسة األسباب الحقيقية لمسمكؾ العنفي، لتقديـ ِجاءت الفقرة رقـ ) -
الحمكؿ المناسبة( بالمرتبة الثالثة بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة 
العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )مكافؽ( 

( أم إف يجب دراسة األسباب الحقيقية ٔٗ.َ( كانحراؼ معيارم )َّ.ْسابي )كبمتكسط ح
 لمسمكؾ العنفي، لتقديـ الحمكؿ المناسبة.

( كىي )تكفير البرامج الجادة الستثمار كقت فراغ الطالب داخؿ ّجاءت الفقرة رقـ) -
ي تعالج مشكمة كخارج المدرسة( بالمرتبة الرابعة بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ الت

العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي( 
( العمؿ عمى تكفير البرامج الجادة َٕ.ُ( كانحراؼ معيارم )ٔٗ.ّكبمتكسط حسابي )

 الستثمار كقت فراغ الطالب داخؿ كخارج المدرسة.
ـ( ىدفت ىذه الدراسة إلى ََِٓ أتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الحكامدة،

معرفة العنؼ الطالبي في الجامعات األردنية الرسمية كالخاصة مف كجية نظر الطالب، التي 
تكصمت إلي كضع عدد مف المقترحات لمتقميؿ مف ظاىرة العنؼ الطالبي، منيا: زيادة 

 األنشطة الطالبية كالبحث العممي.
التدريبية لتعزيز منظكمة القيـ لدل  ( كىي )عقد الدكراتٕجاءت الفقرة رقـ ) -

الطمبة( بالمرتبة الخامسة بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ 
الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )عالي( كبمتكسط 

العمؿ كعقد الدكرات ( العمؿ عمى تفعيؿ كرش ُ.ُ( كانحراؼ معيارم )ٗٓ.ّحسابي )
التدريبية التكعكية لتعزيز منظكمة القيـ لدل الطمبة، كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) 

( كىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب حدكث العنؼ الطالبي بيف بعض طالب ََِٖالكندرم،
لخاصة قكائـ الجمعيات الطالبية في جامعة الككيت كتكصمت إلي تقنيف المقاءات التنكيرية ا

 بالتنظيمات الطالبية.
( كىي )تدريب المعمميف عمى طرؽ معالجة السمكؾ العنفي ٔجاءت الفقرة رقـ) -

بشكؿ صحيح( بالمرتبة السادسة بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة 
( العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة عالي
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(  كىذا يشير إلى أف مف بيف الحمكؿ ُ.ُ( كانحراؼ معيارم )َٓ.ّكبمتكسط حسابي )
كالبدائؿ العمؿ عمى تدريب المعمميف عمى طرؽ معالجة السمكؾ العنفي بشكؿ صحيح،اتفقت 

( كىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب حدكث ََِٖىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الكندرم،
قكائـ الجمعيات الطالبية في جامعة الككيت، كتكصمت إلي  العنؼ الطالبي بيف بعض طالب

 تطكير اختصاصات مرشدم التنظيمات الطالبية.
( كىي )تنظيـ لقاءات ألكلياء األمكر يشرح ليـ فييا خطكرة ٓجاءت الفقرة رقـ ) -

ؼ العنؼ( بالمرتبة قبؿ األخيرة بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العن
الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة )متكسط( 

( كيفسر ذلؾ إلى إف مف بيف الحمكؿ ِٓ.ُ( كانحراؼ معيارم )ُِ.ّكبمتكسط حسابي )
 كالبدائؿ تنظيـ لقاءات ألكلياء األمكر يشرح ليـ فييا خطكرة العنؼ.

الثقافية في المجتمع لتكعية  ( كىي )استثمار المؤسساتٖجاءت الفقرة رقـ) -
الطمبة مف مخاطر العنؼ( بالمرتبة األخيرة بيف الفقرات المتعمقة بالحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج 
مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية مف كجية نظر المبحكثيف بدرجة 

لى االستفادة مف ( كيفسر ذلؾ إِ.ُ( كانحراؼ معيارم )َِ.ّ)متكسط( كبمتكسط حسابي )
 المؤسسات الثقافية في المجتمع لتكعية الطمبة مف مخاطر العنؼ.

 ىتائج الدراس٘:ملخص 

ـٌ التكصؿ إلى العديد مف النتائج، كذلؾ  في ضكء تحميؿ بيانات الدراسة في الفصؿ الرابع، ت
 حسب محاكر الدراسة الثالث، كىي عمى الٌنحك التالي:

 رس الثانكية الحككمية بمدينة جدة:ما كاقع العنؼ الطالبي بالمدا .ُ
 نزعة العنؼ لدل بعض الطالب يعكس ضعؼ االستقرار األسرم. -
 إظيار القكة الجسدية كالسيطرة عمى الزمالء -
 مخالفة القكانيف كاألنظمة المدرسية -
 الشجار بيف الطالب نتيجة رفض بعضيـ لبعض. -
 الجدراف(الكتابة عمى –الطاكالت  –إتالؼ ممتمكات المدرسة )الكراسي  -
 المعممكف" –التعدم باأللفاظ السيئة عمى "الزمالء  -
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 مقاطعة المعمميف لمسخرية منيـ أثناء شرح الدركس. -
 المعكقات التي تحد القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي: .ِ

 ضعؼ التعاكف بيف الطالب كأكلياء األمكر مع المدرسة. -
 كعدـ كجكد العقاب الرادع. ضعؼ الئحة السمكؾ كميثاؽ االنضباط األخالقي -
 اإلجراءات الطكيمة المتخذة مف قبؿ المدرسة قبؿ إصدار عقكبة بحؽ الطالب. -
 بعض الصالحيات ال تساعد القيادة المدرسية في تطبيؽ المكائح. -
 عدـ تعاكف أك تياكف بعض المعمميف في المدرسة. -
 عدـ كجكد دكر فاعؿ كمممكس مف قبؿ المرشديف كعدـ تعاكنيـ. -
تكفر بيئة مدرسية مييئة كمالئمة لتفريغ طاقات الطمبة كأيضا لممارسة عدـ  -

 ىكاياتيـ.
 عدـ تطبيؽ التعاميـ المنظمة لمتعامؿ مع العنؼ الطالبي. -

 ما كاجبات القيادات المدرسية في مكاجية العنؼ الطالبي: .ّ
 تعزيز دكر المرشد الطالبي في مكاجية السمككيات غير السكية عند الطالب. -
 كلي األمر في الحاالت المستعصية. استدعاء -
 تشجيع الطمبة عمى التكاصؿ مع المعمميف لطرح مشكالتيـ. -
 تكجيو األنشطة لغرس ثقافة التسامح كقبكؿ األخر بيف الطالب. -
 تشجيع النقد اليادؼ ال االنتقاد اليادـ لسمككيات الطالب. -
 تعزيز لغة الحكار بيف الطمبة. -
 .ي المدرسية لتفريغ النشاط الزائددمج الطالب ذكم السمكؾ العنيؼ ف -
 دعـ المعمميف في مكاجية الطالب غير المنضبطيف. -
 إقامة معرض مصغر لحكادث العنؼ خاصة العنؼ المدرسي. -

 ما الحمكؿ كالبدائؿ التي تعالج مشكمة العنؼ الطالبي مف كجية نظر القيادات المدرسية: .ْ
 نشر الكعي الديني لتكضيح مكقؼ اإلسالـ مف العنؼ. -
 ستثمار اإلذاعة المدرسية لتعزيز السمكؾ اإليجابي لمطمبة.ا -
 دراسة األسباب الحقيقية لمسمكؾ العنفي،لتقديـ الحمكؿ المناسبة. -
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 تكفير البرامج الجادة الستثمار كقت فراغ الطالب داخؿ كخارج المدرسة. -
 عقد الدكرات التدريبية لتعزيز منظكمة القيـ لدل الطمبة. -
 رؽ معالجة السمكؾ العنفي بشكؿ صحيح.تدريب المعمميف عمى ط -
 تنظيـ لقاءات ألكلياء األمكر يشرح ليـ فييا خطكرة العنؼ. -
 استثمار المؤسسات الثقافية في المجتمع لتكعية الطمبة مف مخاطر العنؼ. -

 التْصٔات:

العمؿ عمى تعاكف أكلياء األمكر مع القيادات الدراسية في معرفة سمككيات الطالب  -
 المظاىر السالبة لدل بعض الطالب.كالعمؿ عمى حؿ 

نشر الكعي الديني لتكضيح مكقؼ اإلسالـ مف العنؼ كالعمؿ عمى تعزيز دكر  -
 التعاكف كلغة الحكار بيف الطالب.

العمؿ عمى دراسة األسباب الحقيقية التي تؤثر عمى انتشار ظاىرة العنؼ الطالبي  -
 كالعمؿ عمى تقديـ الحمكؿ المناسبة.

رش كدكرات تدريبية لمخاطر العنؼ الطالبي بيف الطالب كيفية العمؿ عمى تفعيؿ ك  -
 الحد مف ظاىرة العنؼ الطالبي.

ضركرة إعطاء الصالحيات الالزمة التي تساعد القيادة المدرسية في تطبيؽ المكائح  -
 المدرسية الخاصة بالحد مف ظاىرة العنؼ لدل الطالب.

لتصرفات التي تظير لدل تعزيز دكر المرشد الطالبي في مكاجية السمككيات كا -
 الطالب مف أجؿ العمؿ عمى حميا.

استثمار كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالمؤسسات الثقافية في المجتمع لتكعية الطمبة  -
 مف مخاطر العنؼ.

تكفير بيئة مدرسية مييئة كمالئمة لتفريغ طاقات الطالب كلممارسة ىكياتيـ، مع  -
 الطالب داخؿ كخارج المدرسة.تكفير البرامج الجادة الستثمار كقت فراغ 

 تفعيؿ األنظمة الصارمة التي تساىـ في الحد مف ظاىرة العنؼ الطالبي. -
العمؿ تفعيؿ اإلجراءات المتخذة مف قبؿ المدرسة كالعمؿ إصدار كتطبيؽ العقكبة بحؽ  -

 الطالب.
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 .قائن٘ املراجع

البي في الحد من دور المرشد الط ـ (.ََِْىػ / ُِْٓالبشرم ، عامر بف شايع بف محمد. ) -
العنف المدرسي من وجية نظر المرشدين الطالبيين تطبيقًا عمى منطقة عسير التعميمية. رسالة 

 ماجستير في العموم االجتماعية . جامعة نايف العربية لمعموم األمنية .
العنف الطالبي في المدارس  ـ(،َُِّ-َُِِىػ/ُّْْ-ُّّْالحجيمي، نايؼ سميماف، ) -

 ب المرحمة الثانوية، كمية الدعوة وأصول الدين، الجامعة اإلسالمية.من وجية نظر طال
سيكولوجية العنف العائمي والمدرسي. اإلسكندرية : دار  ـ(.ََِٕحسيف، طو عبدالعظيـ . ) -

 الجامعة الجديدة .
، 1،دار قنديل لمنشر،طاإلدارة المدرسية فمسفتيا، أىدافيا، تطبيقاتيا، ـََِٓالخطيب، أمؿ،  -

 مان.ع
التنمر المدرسي وعالقتو بالميارات االجتماعية لدى تالميذ  ـ(،َُِِج، حناف أسعد، )خك  -

المرحمة االبتدائية بمدينة جدة بالمممكة العربية السعودية، مجمة العموم التربوية والنفسية 
 .818 -187(،ص11(،)4،)

القاىرة : ـ 8ثقافة العنف لدى طمبة المدارس الثانوية. ط ـ(.َُِِ)سالـ، محمد تكفيؽ.  -
 المجموعة العربية لمتدريب والنشر .

معجم المصطمحات التربوية و النفسية  ـ (.ََِٕىػ / ُِْْشحاتة، حسف، النجار، زينب. )  -
 عربي ـ إنجميزي ، القاىرة : الدار المصرية المبنانية .

العوامل االجتماعية المؤدية  ـ (.ََِٓىػ / ُِْٔالطيار، فيد بف عمي بف عبدالعزيز. ) -
لمعنف لطالب المرحمة الثانوية )دراسة ميدانية لمدارس شرق الرياض(. رسالة ماجستير في العموم 

 االجتماعية تخصص التأىيل والرعاية واالجتماعية . جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.
دور مدير المدرسة في معالجة بعض المشكالت  ىػ(،ُّْْ-ُّّْالعتيبي، ىزاع بف فيد، ) -

رسالة ماجستير في اإلدارة  ، لدى طالب المرحمة المتوسطة في محافظة الدوادميالسموكية 
 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.التربوي كمية العموم االجتماعية والتخطيط

العنف المدرسي وعالقتو بالنمو األخالقي ىػ(،ُّْْ/ُّّْعبداهلل بف إبراىيـ ،)العصماني، -
المرحمة الثانوية بتعميم محافظة الميث، رسالة ماجستير في عمم النفس ، لدى عينة من طالب 

 كمية التربية ، جامعة أم القرى.
معجم مصطمحات التربية لفظا  ـ(.ََِْفيميو، فاركؽ عبده، كالزكي، أحمد عبدالفتاح،) -



 .......................... دور القيادات المدرسية في مواجهة مشكالت العنف الطالبي بالمدارس الثانوية الحكومية

- ّّٖٓ - 

 : دار الوفاء لدنيا.اإلسكندريةواصطمحًا، 
لمدرسة في الحد من عنف الطالب في المدارس دور مدير ا ( :ُِْْالعريني ، محمد الصالح ) -

بالمممكة العربية السعودية ، دراسة تطبيقية عمى مديري المدارس بمدينة الرياض ، رسالة دكتوراه 
 ، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ، السودان .

، اتجاىات طالب المرحمة الثانوية بمدينة  ـ(َََِ -ىػ  ُُْْالرشكد، سعد محمد سعد ) -
 ، السعودية .نايف لمعموم األمنية ، الرياض الرياض ، رسالة ماجستير ، أكاديمية

أثر العنف المدرسي في درجة شعور الطمبة بالقمق وتكيفيم  ،(ََُِأبك عميا ، محمد مصطفى ) -
 ( ، عمان ، األردن. 1( ، العدد )88المدرسي ، مجمة الدراسات ، مجمد )

دور المرشد الطالبي في الحد من ظاىرة العنف في  (ََِٖ) ، فردكس إبراىيـ ، الخكالدة -
 األردن.  ، عمان ، الجامعة األردنية ، رسالة ماجستير  ، المدارس

ممتقي العنف في المجتمع  ، العنف الطالبي والمجتمعي( َُُِ) ، محمد أحمد  ، الركاشدة -
 األردن.  ، م8111 ، آذار 5 ، ىيئة اإلغاثة األردنية ، األردني

 ، جامعة ورقمة  ، مة الباحثمج ، ياسيرؤية نظرية حول العنف الس (ََِِ)  ، دـآ ، قبي -
  1العدد

 الكويت.  ، عمم المعرفة  ، العنف العائمي( ََِٔ) ، مصطفي ، التير -
 ، االتجاىات نحو أسر السجناء بين السمم والعنف (ََِٖ)  ، عبدالمطيؼ  كآخركف  ، رشاد  -

 مصر.  ، رية مجمة الدراسات الحقوقية والدستو 
جامعة نايف  ، سيكولوجية العنف والشغب لدى الجماعات  (َََِ) ، سعد سعيد ، الزىراني -

 الرياض.  ، العربية األمنية 
منظمة  ، المجمس الوطني لشؤون األسرة ، الصحة والعنف (ََِٓ) ، منذ عرفات ، زيتكف  -

 الصحة العالمية. 
جامعة نايف العربية  ، طالبي والحياة الجامعيةمصادر العنف ال، (ََِٔ) ، معف خميؿ ، العمر -

 الرياض.  ، لمعموم األمنية
الثانوية  المرحمة عند طالبات المدرسي العنف إلى المؤدية العوامل (،ََِٕ) .غزيؿ لبقمي،ا -

 سعود، الممك جامعة غير منشورة، ماجستير الرياض، رسالة مدينة عمى مطبقة دراسة وصفية
 .الرياض

 المدرسي بالعنف االجتماعية وعالقتيا التنشئة وأنماط الشخصية عوامل (،ََِٗ(بساـ  الحربي، -
 األردنية، الجامعة .منشورة غير ماجستير مدينة المفرق، رسالة في العاشر الصف طمبة لدى



 .......................... دور القيادات المدرسية في مواجهة مشكالت العنف الطالبي بالمدارس الثانوية الحكومية

- ّْٖٓ - 

 .عمان
 نظر وجية من الطالبي الجامعات األردنية العنف (،ََُِالرفاعي) كابتياؿ أحمد حسيف، -

 األمنية الدراسات العربية المجمة اإلسالمي، من المنظور عالجو في التربوي األسرة ودور الطمبة
 (.51، )85. 185 -85والتدريب،

 الصولتية دار العالج، الرياض،– النظرية – العنف: المفيوم سيكولوجية ،(ََِٔطو) حسيف، -
 .لمتربية

 .نيةالوط الممك فيد الرياض: مكتبة .متغير عالم في (، العنفََِٕزكريا)  الؿ، -
 .الكتب عالم ضد األطفال، القاىرة، العنف سيكولوجية (،ََِٗالعايش ) كزينب رشاد مكسى، -
 .األوسط لمشرق المكتب اإلقميمي القاىرة، (،ََِِكالعنؼ)  الصحة حكؿ العالمية المنظمة -
 رةإدا عمان، .العنف واإلساءة من الطمبة لحماية الوقائي ، الدليل(ََِٔكالتعميـ )  كزارة التربية -

 .الطمبة وشؤون التعميم
 األردنية: دراسة  مدرسة الحكمة طالب لدى المدرسي العنف ظاىرة (، 8118وليد ) عياصرة، -

  (.8، )84. 488 -195التربية، لكمية العممية نوعية، المجمة
 المرحمة من عينة األسري لدى بالعنف وعالقتو المدرسي العنف (،ََِٗمسفر) الغامدم، -

 القرى.  أم جامعة ، غير منشورة ماجستير رسالة .دةج بمدينة المتوسطة
 .الرياض لمعموم، نايف العربية جامعة .المواجية وسبل العنف جرائم (،ََِْاهلل ) عبد غانـ، -
 نظر وجية من المقترحة والحمول الجامعي العنف أسباب (،ََِٗ) كفاء كاألشقر، جالؿ ضمرة، -

 األردن. ،8عدد  (18) مجمد ، والدراسات لمبحوث اربد مجمد األىمية، اربد جامعة طمبة
 األول لممؤتمر قدم األردنية، بحث الجامعات في الطالبي العنف ،(ََِّكماؿ ) الحكامدة، -

 األىمية.  الزرقاء جامعة األردن، الجامعات العربية، في الطمبة شؤون لعمادة
 .المعممين ظرن من وجية الثانوية المدارس في العنف (،ََِّعبد الرحمف) عمي الشيرم، -

 السعودية .  األمنية، لمعموم نايف جامعة الممك منشورة، غير ماجستير رسالة
الشباب  ممحق) 8116) نظر، ووجية : تعقيبالطالبي العنؼ قضايا (،ََِٔمحمد) القضاة، -

 . 11الرأي   جريدة عمان، ،5
 .تقويمية دراسة :العنف المدرسي لمواجية التربوية ، المداخل (ََِٕ)  محمد محمد الشامي، -

 .العربية مصر جميورية المنصورة، جامعة بدمياط، كمية التربية منشورة، غير ماجستير رسالة
 بالعنف المتعمقة بتطبيق القوانين الجامعية التزام اإلدارات درجة (،َُِِ) يحيى، أسامة حسكنة، -

 .األردن اربد، ك،اليرمو  جامعة منشورة، غير رسالة ماجستير األردنية، الجامعات في الجامعي
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 عينة لدى وبعض المتغيرات الجتماعية الطالبي العنف بين العالقة (،ََُِ) عمرك، رفعت، -
النفسي،  اإلرشاد لمركز الثامن السنوي المؤتمر الثانوية، دراسة منشورة، المدارس طالب من

 مصر، ،(بلالمستق وآفاق الواقع تحديات .والعشرين الحادي القرن في ، األسرة شمس عين جامعة
 القاىرة. 

 مواجيتو، وسبل مظاىرة وأسبابو :الجامعية الحياة في العنف (،ََِٖ) سعيد، معتز اهلل، عبد -
 اآلداب بكمية النفسية والدراسات  البحوث النفس، منشورات مركز عمم في عربية مجمة دراسات

 القاىرة.   جامعة
 عن دراسة ميدانية  :الكويت جامعة في الطالبي العنف (،ََِٖ) يكسؼ، نبيمو الكندرم، -

 . 1العدد العربية، والجزيرة دراسات الخميج مجمة الطالبية، الجمعيات في العنف أسباب
 في الطالبي ظاىرة العنف من الحد في الجامعية اإلدارة ، دور (ََِٕ) ربا، العبابنة، -

 .دناألر  إربد، اليرموك، جامعة غير منشورة، ماجستير رسالة األردنية، الجامعات
 ميدانية دراسة : العنف نحو الثانوية المرحمة طالب اتجاىات (،َََِ ( محمد سعد ، رشكد آؿ -

 األمنية لمعموم العربية نايف ،أكاديمية ماجستير رسالة الرياض بمدينة الثانوية المرحمة طالب عمى
 .السعودية ، الرياض ،

 السحاب القاىرة، دار ،1 ط ،واإلعالم والمدرسة األسرة بين العنف (،ََِٓ) .أميمة جادك، -
 . والتوزيع لمنشر

 مكتبة :القاىرة المواجية، وسبل األسباب المدرسي العنف (،ََِٖ) سعيد محمكد الخكلي، -
 .المصرية االنجمو

 المرحمة لدى طالب المدرسي العنف إلى المؤدية المدرسية العوامل(ََِٖ) .مساعد الحربي، -
 عمى الحصول لمتطمبات المعممين،دراسة استكماالً  رنظ وجية من الرياض مدينة في الثانوية
 .سعود الممك جامعة الرياض، الماجستير، درجة

 في المرحمة الثانوية طمبة لدى العنف تفشي إلى المؤدية العوامل (،ََِِ) عمي فؤاد العاجز، -
 .التربية كمية بغزة، اإلسالمية الجامعة غزة، محافظات مدارس

 لمعموم نايف العربية جامعة الرياض، الحضري، الوسط في الجريمة (ََُِ) أحسف طالب، -
 األمنية. 

الضغط المدرسي وعالقتو بسموكات العنف والتحصيل الدراسي لدى  (ََُِعبدم، سميرة، ) -
 المراىق المتمدرس، دراسة ماجستير ، تخصص عمم نفس المدرسي، جامعة مولود معمري.  

 عينة لدى والعنف المدرسي السري العنف ينب العالقة (ََِٗ) مسفر محمد مسفر الغامدم، -
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 القرى.  أم جامعة التربية كمية رسالة ماجستير جدة، بمدينة المتوسطة المرحمة طالب من
 من لعينة دراسة ميدانية الشباب عند العنف ومشكمة األسرة ،)ََُِ) .إبراىيـ طمعت لطفي، -

 والبحوث لمدراسة اإلمارات ركزم :اإلمارات ، المتحدة العربية اإلمارات جامعة في الشباب
 1.11 واألربعون، السابع العدد ، اإلستراتيجية

 .المسمم دار :الرياض ،ىػ( المراىقكف ُُْٓ) محمد العزيز عبد النغيمشي، -
المرشد  دور عن الثانوية المرحمة طالب رضا مدى (،ََِٓ)) محمد بف خالد السعكدم، -

 جامعة نايف التربية، منشورة(كمية )غير ماجستير، رسالة ،"العدواني بالسموك وعالقتو الطالبي
 .الرياض األمنية، لمعموم العربية

الفكري  األمن تعزيز في المدرسية اإلدارات دور (،ََِٔ)  سميماف بف إبراىيـ السميماف، -
)غير منشورة(  ماجستير، ،رسالة"الرياض بمدينة العام التعميم مدارس عمى ميدانية دراسة لمطالب

 الرياض.  األمنية، لمعموم العربية نايف جامعة بية،التر  كمية
 طمبة من عينة عمى ميدانية دراسة الشباب، بين العنف ، سموك( َََِعدلي )  السمرم، -

 ومستقبل الشباب السابعة، السنوية الندوة الثانوية، المرحمة / كمية ،8111 أبريل ،11 وطالبات
 . 89 ص االجتماع، قسم القاىرة، جامعة اآلداب، مصر

 ، رسالة"الجزائرية الثانوية المدارس في التالميذ لدى العنف (،ََِٕ)  أحمد فكزم دريدم ، بف -
 الممك العدوى.  جامعة التربية، منشورة(، كمية )غير ماجستير،

 المفاىيم المستجدة إطار في ومحدداتو العشوائيات في العنف أنماط (،ََِِ) أحمد محمد  -
 ،"المجتمع المصري في لمعنف والجنائية االجتماعية األبعاد" ابع،الر  السنوي المؤتمر لألمن،
 الرياض. سعود، .القاىرة والجنائية، االجتماعية لمبحوث القومي المركز األول، المجمد

عينة  لدى االجتماعية المتغيرات وبعض الطالبي العنف بين العالقة (،8111) عمرو رفعت،  -
 لمركز اإلرشاد الثامن السنوي المؤتمر مجمد في شورةمن دراسة الثانوية، المدارس طالب من

 وأفاق المستقبل( الواقع تحديات (والعشرين الحادي القرن في األسرة شمس عين جامعة النفسي،
   القاىرة.

، 14 العدد النبأ، مجمة العنف، ظاىرة في اجتماعية نفسية قراءة (،ََِٕ) اهلل عبد مكسى، -
 العراق.  الخامسة، السنة

 المنحرف لدى السموك تجاه الثانوية المدرسة مدير ميمة (،ََِْحسف)  بف المطيؼ عبد فرج، -
عمل،  التدريس، ورقة وطرق المناىج في دراسات الثانوية، المدارس مدير نظر وجيو من الشباب
 السعودية.  القرى، أم ، جامعة98 العدد 



 .......................... دور القيادات المدرسية في مواجهة مشكالت العنف الطالبي بالمدارس الثانوية الحكومية

- ّٖٕٓ - 

 ،سوسيولوجية، مقاربة جلأ من الجزائري، المجتمع في العنف إشكالية ( ،8115سموك، عمي) -
 . 1ط  الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر،

 طالب الشائعة لدى والتعميمية النفسية المشكالت ىػ( ُُّْ ( عمر سميماف الخراشي، -
 كمية سعود الممك جامعة  ,منشورة غير ماجستير رسالة ,الرياض بمدينة والمتوسطة المرحمتين
 التربية.

 الفكر مجمة .الوقائي لإلعالم والدور التربوية المؤسسات في نفالع ـ( ََُِ) طالب، أحسف -
 1 ) ع ( 11 ) لدلمجا الشارقة .الشرطي

 .العربية في الدول مواجيتيا وأساليب العنف جرائم ىػ( ُِْٓ) شامة أبك عبد المحمكد، عباس -
 .السعودية العربية األمنية، الرياض،المممكة لمعموم العربية نايف جامعة

 منظور من تربوية األردنية، دراسة الجامعات في الطالبي العنف (،ََِٕ ابتياؿ،) الرفاعي، -
 .األردن إربد، اليرموك، منشورة،جامعة غير ماجستير إسالمي، رسالة

 لمعنف بالميل التنبؤ واالجتماعية عمى النفسية المتغيرات بعض اثر (،ََِٖ) أحمد، الشريفيف، -
 األردن.  إربد، اليرموك، جامعة منشورة، غير دكتوراه األردنية، أطروحة الجامعات طمبة لدى

 جامعة طمبة لدى والسموك العدواني العنف إلى الميل مستويات (،8111) عصام، الفقياء، -
 األسرة أفراد وعدد التحصيمي والمستوى والكمية االرتباطية بمتغيرات الجنس وعالقتيا فيالدلفيا
 . 8 التربوية، دراسات العموم ودخميا،

 ودور أسبابيا الرسمية الجامعات األردنية في الطالبي العنف ظاىرة (،8116) الفي، لمخاريز،ا -
 العربية لمدراسات عمان منشورة،جامعة غير دكتوراه في معالجتيا، أطروحة الطمبة شؤون عمادات
 األردن.  العميا،

 .اإلنسان لحقوق ةالمنظمة العربي العنف، منشورات (،8111) اإلنسان، لحقوق العربية المنظمة -
 .األردن عمان، فرع

م ، مدى مساىمة برامج التوعية 8116ىـ / 1487بن سممان ،  كدعاني ، جبراف بف يحي -
اإلسالمية في تحصين طالب المرحمة الثانية ضد االنحراف الفكري من وجية نظر معممي 

 عة أم القرى .المرحمة الثانوية بمحافظة القريات ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جام
م ، دليل التربويين 8117ىـ / 1488اإلدارة العامة لمتوجيو واإلرشاد بوزارة التربية والتعميم ،  -

 لرعاية السموك وتقويمو ) المعمم ـ المرشد الطالبي ـ مدير/ وكيل المدرسة ... ( ، الرياض .
،  8لسموكية ، ط، تعديل السموك وأساليب حل المشكالت ا ـََِٖأبك حماد ، ناصر الديف ،  -

 عالم الكتب ، األردن .
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، تعديـل السمـوك " النظريـة والتطبيق" ،  ـََِّىػ  ُِّْأبك حمداف ، يكسؼ عبػد الكىػاب،  -
 المدى لمنشر ، ومركز يزيد ، عمان .

اإلرشـاد النفسـي والتربوي " المداخل النظرية ـ  ـ ،َََِىػ  ُُِْ، محمكد عطا حسيف ، عقؿ -
 ، دار الخريجي لمنشر والتوزيع ، الرياض . 1ة " ، ط الواقع ـ الممارس

النوعية التربوية في المراحل التعميمية في البالد اإلسالمية  " دراسة  ىػ ،َُُْمدني ، عباس ،  -
 ابستمموجية لممعرفة التربوية " ، مكتب التربية العربي لدول الخميج ، الرياض .

، مكتبات تيامة ، مركز الراية ،  1جنس ، ط، ألف باء الحب وال ىػُِْْاألحدب ، ليمي ،  -
 الرياض .

، مدار  4الُمَدّرُس وميارات التوجيو ، ط ـ ،َََِىػ  ُُِْالدكيش، محمد بف عبد اهلل ،  -
 الوطن لمنشر ، الرياض .

 ، عالم الكتب ، القاىرة . 6التوجيو واإلرشاد النفسي ، ط ىػ ،َُْٖزىراف ، حامد عبد السالـ ،  -
م، 8118ىـ1485،نبيمة ميخائيل، عبد الحميـ ، قاسـ، ناجي محمد، مكارممنسي ، محمكد  -

 الصحة المدرسية والنفسية لمطفل، مركز إسكندرية لمكتـاب، إسكندرية ، مصر .
، در الحوار في وقاية الشباب من اإلرىاب الفكري ، رسالة ىػ ُِْٕفممباف ، حيف بف ىالؿ ،  -

 رى ، مكة المكرمة .ماجستير ، كمية التربية ، جامعة أم الق
دار  ، عمان ، األردن  ، ( القيادة اإلدارية والتنمية البشرية 8118)  ، محمد حسين ، العجمي  -

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. 
مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا العممية،  -اإلدارة المدرسية الحديثة (:َُِٔجكدت عزت عطكم ) -

 ان، األردن.دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عم
(: اإلدارة التربوية، دار المسيرة لمنشر 8111حسف محمد حساف ك محمد حسنيف )، العجمي  -

 األردن. ، عمان ، والتوزيع
:ممارسة مديري مدارس التعميم العام لميارات قيادة فرق (َُِٓعمي بف محمد زىيد )، الغامدم  -

، ديسمبر، جامعة البحرين، 4، العدد16 العمل المدرسية، مجمة العموم التربوية والنفسية، المجمد
 البحرين. 

اإلدارة المدرسية الفعالة لمدرسة المستقبل مداخل جديدة لعالم  (:ََِٗقاسـ بف عائؿ الحربي ) -
 جديد في القرن الحادي والعشرين، دار الجنادرية، عمان، األردن.

االتجاىات العالمية  اإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء (:ََِٗجالؿ حسف إسماعيؿ ) ، أحمد -
 المعاصرة، دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع، كفر الشيخ.
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بعنوان: دور اإلدارة المدرسية في تحقيق النظام المدرسي لدى طالب المدرسة  ـ(:ََِٔأحمد، ) -
 الثانوية:

بعنوان مشكالت طالب المرحمة الثانوية وحاجتيم اإلرشادية بالمممكة  ىػ(:َُُْالدكسرم) -
 ية السعودية: العرب

 بعنوان: مشكالت طالب المرحمة الثانوية وحاجتيم اإلرشادية بمنطقة الباحة:ىػ(،َُْٓالزىراني ) -
بعنوان: )دور التوجيو واإلرشاد النفسي في الوقاية من االنحراف في  ىػ(،َُُْاألسمرم، ) -

 المرحمة الثانوية بمنطقة الرياض.
 ، ب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعميميةاألسالي( ََُِ) ، طارؽ عبدالحميد ، البدرم -

 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.  ، عمان ، األردن
األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية وعالقتيا بدافعية  (ََِٔعمى أحمد ) ، عياصرة  -

ن العربية جامعة عما ، المعممين نحو مينتيم كمعممين في وزارة التربية والتعميم في األردن
 عمان.  ، لمدراسات العميا

 ، أساليب اختياره ، ميامو ، صفاتو ، مدير المدرسة الثانوية (ََِٔعرفاف )  ، البرادعي -
عداده  دار الفكر.  ، سوريا دمشق ، وا 

عالقة النمط القيادي لمديري المدارس حسب نظرية ىيرسي  (َُِٔ)  ، عيد سميـ ، فاتف -
ظيفي لمعممي المرحمة الثانوية بمديرية التربية والتعميم بمنطقة عمان بمستوى الرضا الو  ، وبالنشرد
 عمان.  ، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية ، األولى

دار الفكر  ، 1ط ، اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية (َََِ) ، أحمد إسماعيؿ  ، حجي -
 القاىرة.  ، العربي

 ، دار الجامعة الجديدة لمنشر  ، اإلدارة المدرسية (ََُِ) ، إسماعيؿ محمد ، دياب  -
 اإلسكندرية. 

دار المناىج  ، ميارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية( ََِٖ) ، رافده  ، الحريرم  -
 لمنشر والتوزيع. 

 ، 1ط ، اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة دار الفكر  (ََِٔ)  ، سالمة عبد العظيـ ، حسيف -
 المطابع المركزية األردن. 

األنماط القيادية في الجامعات الفسمطنية بمحافظة غزة  (ََِّ) ، كفاية يكسؼ ، أبك عايد -
جامعة  ، كمية التربية  ، رسالة ماجستير غير منشورة  ، وانعكاساتيا عمى تفعيل أداء العالمين 

 األزىر. 
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- َّٓٗ - 

دار الحامد  ، عمان  ، القرن الجديدالقيادة التربوية في  (ََِٔ)  ، محمد حسف  ، حمادات -
 لمنشر والتوزيع. 

 ، القاىرة ، عالم الكتب  ، اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا  (ََُِمحمد منير )  ، مرسي -
 مصر. 

دار عمان وائل  ، التربوية والسموك النظمي ( اإلدارةََِٔىاني عبد الرحمف صالح )  ، الطكيؿ -
 لمنشر. 

ؼ. المدخؿ إلى البحث في العمـك السمككية .الرياض : مكتبة العبيكاف. صالح بف حمد العسا -
 ـ.َُِِ


