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  .رسائل جامعية 

 عرض أ.أمحد رمضان خطريي

 مستخلص الدراسة

األساسي )دراسة  ملرتبطة بالعنف يف مرحلة التعليمعنوان الدراسة:  العوامل اجملتمعية والرتبوية ا
 ميدانية( 

 اسم الباحث:    سحر عويس عبد هللا  

 الدرجة العلمية:  املاجستري يف الرتبية  

 ة الرتبية اسم الكلية:      كلي 

 اسم اجلامعة :   جامعة الفيوم  

 اسم القسم:     قسم أصول الرتبية  

  مشكلة الدراسة: 

تعد ظاهرة العنف املدرسي من اخلطورة مبكان على اجملتمع ومؤسساته ونظمه بصفة عامة   
 وعلى مستقبل التعليم يف مصر بصفة خاصة، وإن كانت ظاهرة جديدة على اجملتمع املدرسي، إال
أهنا أثرت تأثريا كبريا يف قيم تربوية أصيلة كتلك اليت تقوم على االحرتام املتبادل بني الطالب 
ومعلميهم، فأصبح العنف لغة احلوار بني املعلم والتلميذ وإدارة املدرسة، كما حتول النظام إىل 

خلفت مسرية فوضى، واالجتهاد يف الدراسة إىل ال مباالة، وذلك النتهاك قيم الضبط املدرسي فت
الرتبية والتعليم للطالب، كما تكمن خطورة هذه الظاهرة يف أهنا تنتشر بني فئة متثل عصب اجملتمع 
ومستقبله هي فئة تالميذ التعليم األساسي. وهذا يعطى مؤشرا على خطورة هذه الظاهرة وتعدد 

 أبعادها وتشابك أسباهبا واختالف أمناطها. 
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العوامل اجملتمعية والرتبوية هلذه الظاهرة اليت ألقت بظالهلا  ومن هنا يستوجب دراسة وحتليل  
على اجملتمع املدرسي، وذلك للكشف عن أسباهبا احلقيقية، واختاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية 
املناسبة للقضاء عليها حىت تسري العملية التعليمية يف اجتاهها الصحيح حمققة أهدافها، ومن مث 

 ري املنشودة اليت تسهم يف هنضته وتقدمه. أهداف اجملتمع املص

  وتتضح مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل: 

 ما العوامل اجملتمعية والرتبوية املرتبطة بظاهرة العنف يف مرحلة التعليم األساسي؟  

 وتتفرع منه التساؤالت التالية:  

 ما أهم املداخل النظرية املفسرة للعنف؟   -1
 درسي يف مرحلة التعليم األساسي؟ ما واقع ظاهرة العنف امل -2

 ما العوامل اجملتمعية والرتبوية املرتبطة بظاهرة العنف املرسي؟  -3

 ما آليات مواجهة ظاهرة العنف يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي؟ -4

 نتائج الدراسة:  

تخالص أهم يف ضوء مناقشة وحتليل النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة امليدانية ميكن اس  
 ما توصلت إليه فيما يلي: 

أوضحت الدراسة أن أهم العوامل اجملتمعية املؤدية للعنف املدرسي واليت جاءت يف املرتبة   -1
األوىل من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من املديرين واألخصائيني االجتماعني واملعلمني 

 تتمثل يف العوامل التالية: 

  واجلرائم اليت يشاهدها التالميذ، حيث حصلت على نسبة موافقة  انتشار أفالم العنف
(93,38.)% 
   االستخدام السيئ لالنرتنت لدى بعض التالميذ، حيث حصلت على نسبة

 %(.35,61موافقة)
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أوضحت الدراسة أن أهم العوامل الرتبوية املؤدية للعنف املرسى واليت جاءت يف املرتبة  -2
ة الدراسة من املديرين واألخصائيني االجتماعني واملعلمني األوىل من وجهة نظر أفراد عين

 تتمثل يف العوامل التالية: 

   ضعف االهتمام مبادة الرتبية الدينية للتالميذ يف املدارس، حيث حصلت على نسبة
 (  %51,81موافقة)

  ( 51,34حدوث مشاجرات بني التالميذ، حيث حصلت على نسبة موافقة.)% 

أن أهم العوامل اجملتمعية املؤدية للعنف املدرسي واليت جاءت يف توصلت الدراسة إىل  -3
 املرتبة األوىل من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من التالميذ تتمثل يف العوامل التالية: 

   انتشار أفالم العنف واجلرائم اليت يشاهدها التالميذ، حيث حصلت على نسبة موافقة
 %( من وجهة نظر التالميذ. 35,55)
   اللوم والعقاب املستمر من األبوين لألبناء  أمام اآلخرين فلقد بلغت نسبة املوافقة

 (.  %53,6عليها )

أوضحت الدراسة أن أهم العوامل الرتبوية املؤدية للعنف املدرسي واليت جاءت يف املرتبة    -4
 : األوىل من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من التالميذ تتمثل يف العوامل التالية

   شعور التلميذ بأنه منبوذ من زمالئه أو موضع سخرية منهم حيث حصلت على نسبة
 (.  %93,68موافقة)

 (. %92,22حدوث مشاجرات بني التالميذ حصلت على نسبة موافقة) - 

 (. %33,85رغبة بعض التالميذ يف السيطرة، حيث حصلت على نسبة موافقة ) - 

الذكور واإلناث حول العوامل اجملتمعية والرتبوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني   -6
 لصاحل الذكور. 

د فروق ذات داللة إحصائية بني مدارس الذكور ومدارس اإلناث واملدارس املشرتكة توج -5
 يف العوامل اجملتمعية والرتبوية املرتبطة بالعنف املدرسي لصاحل الذكور واملدارس املشرتكة. 
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ية بني املديرين واألخصائيني االجتماعيني واملعلمني على ال توجد فروق ذات داللة إحصائ -3
 مستوى املراكز الثالثة حول العوامل اجملتمعية املؤدية للعنف املدرسي. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املديرين واألخصائيني االجتماعيني املعلمني على   -9
 ف املدرسي لصاحل الريف. مستوى املراكز الثالثة حول العوامل الرتبوية املؤدية للعن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ املراكز الثالثة حول العوامل اجملتمعية والرتبوية  -8
 املؤدية للعنف لصاحل احلضر. 
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