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 المقدمة  
 له الدراسةمشك 



 

 الدراسة أھمية 
 أھداف الدراسة 
 الدراسات السابقة  



 

 
   :- المقدمة

 تعد مشكلة العنف فى المدارس الثانوية إحدى
المشكالت العريقة والتى أصبحث ظاھرة ليست 

على الصعيد المحلى فقط أنما لذلك على الصعيد 
األقليمى والعالمى وأصبحت له العديد من 

ناتجا للعديد من  األشكال والصور والذى كان
األسباب ومما يزيد المشكلة تعقيدا والذى كان 

ناتجا للعديد من األسباب وما يزيد المشكلة تعقيدا 
أنه يشمل فئة من أھم فئات المجتمع اإل وھى 

فئه الشباب والتى يكون عليھا شديدا على كافة 
 المجاالت وكافة األصعدة 

اء ومن أجل ذلك نجد أن ھھناك العديد من العلم
  الذين عرفوا العنف بالعديد من الطرفق المختلفة 

  والعنف مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة
والعنف المتصف بالعنف فى اللغة اإلنجليزية وھو 

بمعنى ينتھك او   toviolateمنبثق من المصدر 
يتعدى ويعرف فى قاموس اكسفورد ممارسة 

القوة البدنية التزال األذى ويحدد فاموس وييسر 
  سبق معان على األقل

  
  
  
  



 

تتراوح بين المعنى الدقيق نسبيا الى استخدام 

القوة الفيزيقية والمعنى العام المرتبط بالحرمان 

من الحقوق واستخدام السلطة فى غير محلھا 

وفى ظلم ونجدان كلتا لللغير ينبثق على أنه 

ھوضرب من السلوك الخارج من األلوف بحيث 

  )١(ور بالشدة والقوة ينتھك القواعد ويأخذ األم

إن ظاھرة العنف بشكل عام في األطر المختلفة تعد من أكثر  

الظواھر التي تسترعي اھتمام الجھات الحكومية المختلفة من 

نواجه في اآلونة . ناحية واألسرة النووية من جھة أخرى

األخيرة في دول غربية تطوراً ليس فقط في كمية أعمال العنف 

التي يستخدمھا الطالب في تنفيذ السلوك وإنما في األساليب 



 

العنيف كالقتل والھجوم المسلح ضد الطالب من ناحية 

 .والمدرسين من الناحية األخرى

االھتمام وااللتفات إلى ظاھرة العنف كان نتيجة تطور وعي 

عام في مطلع القرن العشرين بما يتعلق بالطفولة، خاصةً بعدما 

ة التي أخذت تفسر لنا تطورت نظريات علم النفس المختلف

سلوكيات اإلنسان على ضوء مرحلة الطفولة المبكرة وأھميتھا 

وضرورة  بتكوين ذات الفرد وتأثيرھا على حياته فيما بعد،

ألجواء الحياتية المناسبة لينمو األطفال نمواً جسدياً ا توفير

ً ومتكامالً  ً سليما كما ترافق مع نشوء العديد من . ونفسيا

كات التي تدافع عن حقوق اإلنسان وحقوق المؤسسات والحر

األطفال بشكل خاص، وقيام األمم المتحدة بصياغة اتفاقيات 

عالمية تھتم بحقوق اإلنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، 

فاتفاقية حقوق الطفل تنص بشكل واضح وصريح بضرورة 



 

حماية األطفال من جميع أشكال اإلساءة واالستغالل والعنف 

) ، اتفاقية حقوق الطفل ٣٢المادة ( لھا  التي قد يتعرضون

وھذا يشير إلى بداية االھتمام بالطفل على أنه إنسان له كيان 

  .وحقوق بحد ذاته وليس تابع أو ملكية ألحد مثل العائلة

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنف بين طالب بعض المتغيرات النفسية  - :سميحة نصر 

مضبات ، المركز القومى للبحوث اإلجتماعية األرتباطات وال

  ١٨،١٧، ص ٢٠٠٤والجنائية ، 

  
   



 

   - :مشكلة الدراسة 
 تعد مرحلة الطفولة من أھم المراحل العمرية آلنھا تترك

بصماتھا على حياه األنسان على مر مراحل عمره المختلفة 
آلنھا تكون وتشكل جذور شخصية حيث اجمعت نظريات علم 

األولى فى حياه األنسان ھى التى تكون  النفس ان السنوات
الشخصية الراشدة المتكيفة آلنه يكون عصا طريا سھل 

  التشكيل لنمو سلوكه وشخصيتة 
فالشك أنه أذا تعرض الطفل للعنف من قبل الوالدين فإن ذلك 

سيظھر بدوره فى أفعاله من خالل العنف البدنى من رفس 
ثال فى السب وعض وتشاجر وغيره أيضا العنف اللفظى متم

والشتائم والصراخ وأيضا فى اإلعتداء على ممتلكات األخرين 
مثل تمزيق المالبس وتحطيم األساس الشقة او القاء الطعام 
ووھناك مجموعة من األسباب التى تؤدى الى العنف األسرى 
والتى أھمھا تدھور مستويات المعيشة والبطالة وضعف فرص 

ى والفھم الخاطىء لقواعد العمل والسكن وغياب الوعى  الدين
والخدمة  .الدين فى أمور كثيرة والتربية مثل التدليل او الحرمان 

اإلجتماعية كمھنة انسانية التى تقوم العون والمساعدة بكافة 
فئات المجتمع وكيانات من اھم تلك الكيانات األسرة حيث تھتم 

  مھنة الخدمة اإلجتماعية بطرقھا واستراتيجياتھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممارسة خدمة الفرد مع حاالت : عبدالناصر عوض احمد جليل
العنف األسرى ، دراسة نظرية للعوامل والمظاھر وطرق المواجھة ، 
المؤتمر العلمى السادس ، الممارسة المھنية للخدمة اإلجتماعية 

  . ١٩٩٣، كلية الخدمة اإلجتماعية ، جامعة القاھرة فرع الفيوم ، 
رفان زيدان خليل محفوظ ، فاطمة أنور محمد ، حسام محمود ع

المشكالت األجتماعية المتربية على العنف : احمد الشريف 
 . ٢٠١٤الوالدى ضد األطفال ودور حدمة الفرد فى التعامل معھا ، 

  
  



 

وادورارھا المھنية بتحقيق التوافق والتكيف لجميع أفراد 
  )١(االطفال األسرة كما تھتم بتقديم العون لألم و

يعد العنف مشكلة اجتماعية انسيايية عرفھا اإلنسان منذ 
الخليفة إذا انه يمارس بصور واشكال مختلفة بصور واشكال 

محتلفة باختالف العادات والظروف األجتماعية واألنظمة 
  .السياسية 

وتعتبر المدارس اإلعدادية من اھم مراحل التعليم حيث 
يث تقع بين المرحلتين تتوسط مراحل التعليم العام ح

  األبتدائية والثانوية نبنى على األولى وتؤھل للثانية 
اى ان المدارس اإلعدادية تعمل على تشكيل شخصية 

التلميذ من خالل مجموعة من القيم والمعارف والمھارات 
والخبرات التى تتم من خالل خلق بيئة حسنة داخل 

( مية المدرسة وتحسين العالقة بين المنظومة التعلي
لخلق جيل سوى ) إدارة المدرسة  –المدرسين  –التليمذ 

  .قادر على اإلبداع 
والعنف كظاھرة تنتشر فى كل األعمار الزمنية اإل ان مرحلة 
األكثر خصوبة للممارسات العنيفة ھى مرحلة المراھقة تلك 

  )٢. (المرحلة التى يعد انسانھا حاضر األمة ومستقبلھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخدمة اإلجتماعية  مع األسرة والطفولة : محمد نجيب توفيق
  . ٤٥ص  ١٩٩٨والمسنين ، القاھرة  ، مكتبة األنجلو المصرية  ، 

  عرفات زيدان مرجع سابق ذكره
دراسة الظاھرة العنف البدنى : اسماء سمير عبد الحميد سالم

ودور مقترح  بين التالميذ المدارس اإلعدادية واثارھا السلبية
 .  ٢٠١٤بطريقة خدمة الفرد لمواجھتھا 

  
  
  



 

   - :اھمية الدراسة  
 انتشار ظاھرة العنف الموجة للطفل والذى يأخذ أشكال اإلساءة

  .للطفل بين األسرة نتجة ضغوط الحياه التى يتعرض لھا الوالدين 
 انتشار مشكالت الغياب المتكرر للتالميذ بالمدارس وقد تكون ھذه

ناجمة عن تعرض األطفال من الوالدين مما يجعل المشكالت 
  .المعاملة الوالدية القاسية 

 قد يؤدى تعرض الطفل لآلساءة والعنف من الوالدين بتأثير سلبى
على الطفل يتمثل فى حدوث خلل فى شخصيتة ممايؤدى الى 

  )١(لتشردة 
 إن المجتمع المصرى قد واجھته فى السنوات األخيرة متغيرات

  على انتشار العنف بين التالميذ فى المدارس كثيرة اثرت 
 تحديد اإلنسان والعوامل المؤدية آلنتشار ظاھر العنف البدنى بين

التالميذ فى المدارس للحد من تأثير ھذه العوامل على التالميذ 
  .ومستقبلھم فى العملية التعليمية

 تحديد حجم ھذه الظاھرة فى المدارس الذى شان أن يساعد فى
  .ول المقترحة والمناسبة للتصدى والتخفيفوضع الحل

 التلميذ والمدرس ( تحديدالعالقة بين التلميذ وإدارة المدرسة– 
  )رفع مستوى الوعى لدى التلميذ –التلميذ واإلخصائى األجتماعى 

 تحديد اشكال العنف التى تظھر فى تفاعالت التالميذ مع بعض
  )٢(البعض ومع المدرسين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
األجتماعية ، المشكالت : ھبه فاروق مصطفى حسن البدوى

م ص  ٢٠١٤ودور الخدمة فى التعامل معھا  المتربية على العنف 
١٢   

درسة لظاھرة العنف البدنى : أسماء سمير عبدالحميد سالم
بين تالميذ المدارس واثارھا السلبية ودور مقترح لطريق خدمة 

 .  ٤٩:  ٤٨ ، ص٢٠١٥الفرد لمواجھتھا 
  
  
  
  



 

   -:اھداف  الدراسة  
تھدف الدراسة في مجملھا إلي محاولة التعرف على : الھدف الرئيسي 

العوامل االجتماعية التي تقف وراء العنف لدى طالب المرحلة الثانوية 

 :من خالل ما يلي) بنين(

التعرف على األنماط السائدة في العنف المدرسي عند طالب المرحلة  -١

  .ةالثانوي

  .الكشف عن دور جماعة األقران في العنف المدرسي  -٢

  .التعرف على دور البيئة المدرسية في العنف المدرسي  -٣

تحديدالعوامل المؤدية للعنف الوالدى ضد األطفال.  
 تحيد وضعف وتحليل وتقسير المشكالت األجتماعية  
 ١(تحديد العنف الوالدى وحدوث المشكالت اإلجتماعية(  
ھر العنف البدنى المنتشرة بين التالميذتحديد مظا  
 تحديدالعوامل المؤدية لحدوث ھذاالنوع من العنف سواء

  من التلميذ ذاته 
 تحديد االثار السلبية الناجمة عن العنف البدنى بين

  )٢(تالميذ مدارس المرحلة اإلعدادية 
 تحديد صور واشكال ومظاھر العنف البدنى  
دراسة الى دور مقترح محاولة التوصل فى ضوء نتائج ال

من منظور طريق حدمة الفرد للتخفيف من حدة ھذه 
الظواھر من خالل محاولة تخفيف العومل المؤدية اليھا 

  )٣.(واألثار السلبية الناجمة عنھا 
  ــــــــــــــــــــــــــ

١٣مرجع سابق ذكرة ص : ھبه فاروق مصطفى  
م ٢٠١٥،  ٤٩مرجع سابق ذكره ص : اسماء سمير عبدالحميد  

٢٠،  ٣٤٢مرجع سابق ذكره ص : اسماء سمير عبدالحميد  



 

   -: ٢٠١٠اكدت دراسة محمد حافظ دياب 
ھذه الدراسة الكشف عن اشكال وتنويعات العنف وما يكابدة تناولت 

المجتمع المصرى فى الوقت الحاضر من تضاعف معدالت العنف 
  واشكاله المستحدثة واتساع نطاف وتنامى حدته 

  
   -: ٢٠١٠ة أمل حمادة اكدت دراس

ستھدفت منافشة التطورات التى حدثت فى المشھد المصرى التى ا
والدور الذى يلعبة الشباب فى إحداث ھذه التغيرات من خالل 

وفى نھاية )الفيس بوك ، التويتر ، المدونات ( الوسائل التكنولوجية 
ھذه الدراسة  لم تصل الباحثة لوجھة نظر حاسمة لموضوع دراستھا 

  -:ل سئلت سؤاال ب
ھل ستغلق ھذه األنشطة التكنولوجية مصر الجديدة وواقعھا ام 

  العكس ؟
  
  

   -): ٢٠١٠(اكدت دراسة ابراھيم البيومى غانم 
تھدف ھذه الدراسة الى معرفة  ھل من جدي فى العنف األجتمعى 
الذى يحدث فى مصر ؟ ام ان الجواھر العنف واحد وثابت بينما صورة 

ومتغيرة وتوصلت الدراسة الى ان الصف القائم فى  وانماطة متعددة
مصر ھو عنف اجتماعى حيث شھدت مصر فى السنوات العشر 

تراجعا منظما فى اعمال العنف فى )  ٢٠١٠ – ٢٠٠٠(الماضية 
  المدارس 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٤٥:٤٤ص  ٢٠١٥مرجع سابق ذكرة :  اسماء سمير عبدالحميد ١
ابراھيم البيومى غنم ، من العنف السياسى الى العنف -٢

األجتماعى تحوالت المجتمع وشروط السلم األھلى مؤتمر مصر 
والقضايا الراھنه كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاھرة ، 

٢٠١٠  .  
  



 

  الفصل الثانى
                    

 المقدمة  
عنف مفھوم ال  
 اشكال ومظاھر العنف  
 النظريات النفسة واألجتماعية

  المفسرة للعنف 
 العوامل واألثار المتربية على ظاھرة

  العنف 
وسائل األعالم والعاب األطفال  
وسائل العنف المدرسى  

  



 

 

   المقدمة
أصبح لمفھوم العنف حيزا كبيرا فى واقع حياتنا 
رنا المعيشية فأصبح ھذاالمفھوم يقتحم مجال تفكي

وسمعنا وابصارنا ليل نھار واصبحنا نسمع عن العنف 
المدرسى والعنف األسرى والعنف الدينى وغيرھا من 

المصطلحات التى تندرج تحت او تتعلق ھذاالمفھوم 
وقد تزداد نسبة العنف فى مجتمع معين وقد تنقص 
كما تختلف قوته من مجتمع الى مجمتمع ومن زمن 

عن العنف عيدة  الى من وقد تكون صور التعبير
ومتباينة آلن الناس مختلفون ومتباينون كماان الناس 

يعيشون فى ظل مناخات ثقافية وسياسية واقتصادية 
  .مختلفة 

ولقد بدأ اإلھتمام العالى بظاھرة العنف سواء على 
مستوى الدول او الباحثين او العاملين فى المجال 
السلوكى والتربوى او على مستوى المؤسسات 

مات غير الحكومية فى األونة األخيرة فى والمنظ
التزايد وذلك نتجة لتطور الوعى النفسى واإلجتماعى 

  بأھمية مرحلة الطفولة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصول الصحة النفسية  ، اإلسكندرية، : احمد محمد عبدالخاق  

  .١٠دار المعارف   ، ص



 

 

    :- مفھوم العنف
   - :ائيا العنف لغويا واجر

ھو الغرق باألمر وقلة الرفق به  - :العنف فى اللغة 
وھو ضد الرفق اوأعنف الشىء اخذه بشده والتعنيف 

التفريغ او اللوم ، العنف ھو ممارسة القوة  -:ھو 
البدينية آلتزال األذى باألشخاص او الممتلكات كما 

يعتبر العقل او المعاملة التى تحدث ضرا جسمانيا او 
  حرية األشخاص الغير مشروع عنفا التدخل فى 

العنف ھو  -:وفى معجم العلوم اإلجتماعية 
استخدام الضغط او القوة استخداما غير مشروع او 

ابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما 'غير م
.  

   - :ومن ھذاالمنطلق نصل الى تعريف العنف  
ھو اى سلوك يصدر من فرد او جماعة كان فرد اخر او 

خري ماديا كان ام لفظيا إيجابيا ام سلبيا ، مباشر او ا
غير مباشر نتيجة للشعور بالغضب او اإلحباط او 

للدفاع عن النفس او المتلكات او الرغبة فى األنتقام 
من األخرين او الحصول على مكاسب معينة ويرغب 

علية الحاق اذى بدنى او مادى او نفسى بصور 
  . متعمدة بالطرق األخر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين األسرة والمدرسةو ( العنف المدرسى : اميمة منير جادو 

 ٢٠٠٥، مكتبة كلية الخدمة اإلجتماعية ،  ١، القاھرة ، ط) اإلعالم 
  .  ٤، ص ٣م ، ص



 

  مفھوم العنف  
ھو سلوك متعمد يتسبب فى إحداث الم وضر 
 معنوى او مادى او حرمان من الحقوق والحريات

التى تمثلت فى اللوم او التأنيب او الشتيمة الطرد 
  )١(من المنزل او استخدام اله حادة او مميته 

  المفھوم اإلجرائى للعنف 
 األساءة الوالدية ضد الطفل.  
 تتمثل ھذه األساءة فى مظاھر العنف الحسدى كالضرب

او الحرق او ضعف فى صحته او اصابته باستخدام اله 
  حادة 

 العنف الوالدى مجموعة من المشكالت ينتج عن ھذا
  . االجتماعية التى يعانى منھا الطفل 

 التمكن من المھارات الحركية الضرورية لمراحلة المھارات
  المختلفة 

 تكوين اتجاھات عاما حول نفسه ككائن حى نام  
  تعلم كيف يصاحب اقرانه  
 تعلم دور الجنس فى الحياه  
 تكوين المفاھيم والمدركات الخاصة  
نمو الضمير والقيم الخليفة والمعايير السلوكية   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنف فى األسرة تأديب مشروع ام انتھاك محظور ، : عدلى السمرى -١

   ٢٥، ص ٢٠٠١اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية 
مدحل علنم النفس : عماد عبدالرحيم الزغول  ، على فالح الھنداوى  -٢

 ٢٠٠٤لة اإلمارات العربية المتحدة ، العين ، دار الكتاب الجاتمعى ، دو
  . ١٣٧ص
  :  ١٦ص  ٢٠١٤، مرجع سبق ذكرة  ھبه فاروق مصطفى -٣



 

  اشكال ومظاھر العنف ودوافعه 
كالضرب ، الصفع ، شد الشعر ،  -:  العنف الجسدى

  الدفع ، القرص 
مثل اإلھانه ، الغذالل  -: العنف النفسى اوالمعنوى

السخرية من الطالب امام الرفاق ، بفئة بصفات ، 
مؤذة ، احتجازة فى الصف ، القساوة فى التخاطب 

معه انتقاءه باستمرار ، التمييز بين طفل وأخر ، 
  . البرودة العاطفية فى التعاطى معه

ويتدرج من استعمال كلمات ذات  - : العنف الجنسى
داللة جنسية الى المالمسة الشاذة لبعض أجزاء 

  .أعضاء جسم الطالب وصوال الى التحرش  او

  - :مظاھر العنف 
عن قصد على الغير - :إلعتداء اللفظى ا   
   بممتلكات الغير  - :إلحاق األذى  
 تتميز ما يتصل بالمرافق العامة والمنشأت إلحاق األذى او.  
 والفقر وضعف الھياكل األساسية تخلوھا الديون الخارجية

ه أكثر من عشرة مالييين طفل وتدنى نوعية الخدمات فى وفا
دون سن الخامسة كل عام معظمھم بتوفى بسبب أمراض 

  .يمكن الوقاية منھا وسوء التغذية 
 لماليين األطفال بسبب يتعرقل النمو البدنى والعقلى

عدم كفلة المرافق الصحية وتدنى مستوى الصحة العامة 
طرة ومياه الشرب غير المأمونة والتلوث الجوى والنقابات الخ

واكتظاظ المساكن بالسكان كل ذلك يشكل عقبات امام 
  رفاھية األطفال مستقبال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢، ص ٢١العنف ضد األطفال ، ص: عبدالحميد محمد على 

  



 

  
  

النظريات النفسية واألجتماعية المفسرة   
    - :للعنف 

   - :أوال العنف فى ضوء نظرية التحليل النفسى 
عن تكييف النزعات الفطرية الغريزية ) األنا ( يرجع فرويد العنف إما لعجز 

مع مطالب المجتمع وقيمة ومثله ومعاييرة او عجز الذات عن القيام بعملية 
التسامى او اإلعالء من خالل استبدال النزاعات العدوانية والبدائية 

جتماعيا كما والشھوانية  باألنشطة المقبولة خلقيا وروحيا ودينيا وا
ضعيفة وفى ھذه الحاله تنطلق الشھوات والميول ) األنا األعلى ( قدتكون

                     .والغريزية من عقالھا الى حيث تتلمس اإلشباع عن طريق سلوك العنف 
   -: ثانيا النظرية اإلحباطية

ولقد وضع رد مجموعة من القوانين السيكولوجية لتفسير العدوانية 
   - :والعنف منھا 

 كل توتر عنوانى ينجم عن كبت  
 ازدياد العدوان يتناسب مع ازدياد الحاجة المكبوتة  
 تزداد العدوانية مع ازدياد عناصر الكبت  
 إن عملية صد العدوانية يؤدى الى عدوانية الحقة بينما التخفيف منھا

  .يقلل لو مؤقتا من حدتھا 
   -:ثالثا نظرية التعلم األجتماعى 

أكثر النظريات شيوعا فى تفسير العنف وھى تفترض ان األشخاص  ھى
يتعلمون العنف بنفس الطريقة التى يتعملوت بھا انماط السلوك األخرى 
أن عملية التعلم ھذه تبدأ باألسرة فبعض األباء يشجعون ابنائھم على 

التصرفات بعنف مع األخرين فى بعض الموافق ويطالبونھم األ يكونوا 
نف وواضح ھا فى بيئتنا الفلسطينية عندما تقول األم او األب ضحايا الع

يجد الطفل ان او عندما ) اوعى تنجى مضروب باى اياك تيجى ضارب
الوسيلة الوحيدة التى يحل بھا والده مشاكلة مع الزوجة او الجيران 

  .ھى العنف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند األطفال ، القاھرة ،  المشكالت النفسية: زكرياالشربينى 
  .٢٥، ص ١٩٩٤دارالفكر العربى ، 



 

  -:نظرية التفكك االجتماعى: رابعا
  

كل مظاھر سوء التنظيم  وم التفكك االجتماعييشمل مفھ
وقد يعنى عدم  والثقافيةفي المجتمع من الناحيتين العضوية 

ثقافة المجتمع وتتمثل دواعي  أجزاءالتناسق او التوازن بين 
الجتماعي في التغيرات السريعة التي تحدث داخل التفكك ا

حاله من عدم  إليالمجتمع فعندما يتعرض المجتمع 
الترابط االستقرار في العالقات القائمة بين أعضائه فأن 

  أجزائهينعدم بين  االجتماعي
  

ويمكن تلخيص نظرية التفكك االجتماعي 
   -:فيما يلى 

ظاھرة السلوك  يلعب التفكك االجتماعي دورا قويا في نمو
المنحرف باعتبار الفرد يرتبط بمجموعة من الوحدات 

من ھذة الواحدات وكل وحدة ، والحاجات االجتماعية والنظم 
فاذا كانت تلك المعايير واحدة بالنسبة لكا واحدة ،السلوك 

بالنسبة لكل الوحدات الممثلة للثقافة في المعايير التي 
له داخل المجتمع تنظم السلوك وحيث ان الفرد في تفاع

ينتقل من جماعة األسرة الي جماعة الرفاق ومن المدرسة 
إلى زمالء العمل ومن خالل تفاعل الفرد مع ھذه الجماعات 

فانه يكتسب منھا بعض المعايير السلوك التي توجه عالقاته  
  باالخرين 

  
  
  
  
  
  



 

   :مدرسة التنشئة االجتماعية: خامسا

التنشئة  سب خالل عمليةي تفترض أن العنف يتعلم ويكتـوه  
ري أو الديني ، ـر التمييز العنصـاالجتماعية ، كما يتشرب المرء مشاع

د بشكل واضح في بعض الثقافات ـأن مظاهر العنف توج ويؤكد ذلك
ثقافات أخرى ، فبعض الثقافات الفرعية  والثقافات الفرعية بينما تقل في

ة ، كما نجد أنه ـعالي معدالت التي تمجد العنف تحتل نسبة الجريمة فيها
نجد أن  في المجتمعات الذكورية التي تعطي السلطة للرجل كثيرا ما

  همفالرجال يمارسون العنف بشكل واضح ويسوقون المبررات المؤيدة لعن

فكرية مؤيدة أو  هذا باإلضافة إلى ما يسود المجتمع من توجهات  
 . ائدةمعارضة للعنف متمثلة في األمثال والعرف والثقافة الس

 

    :االتجاه البنائي الوظيفي في تفسير العنف:سادسا
كل واحد  رة تكامل األجزاء فيـاه على فكـذا االتجـويقوم ه  

لذلك فإن  واالعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع الواحد ،
رى ـر في أحد األجزاء من شأنه أن يحدث تغيرات في األجزاء األخـتغي أي

دالالته داخل السياق االجتماعي ، فهو إما أن يكون  عنف لهوبالتالي فال
االجتماعية التي تنظم وتوجه السلوك ،  اتـنتاجا لفقدان االرتباط بالجماع

في  تاالضطرابانتيجة  أو أو نتيجة لفقدان الضبط االجتماعي الصحيح ،



 

األسري ،  االجتماعية مثل النسق االقتصادي أو السياسي أو األنيقةأحد 
 . نتيجة لسيادة الالمعيارية في المجتمع واضطراب القيم أو
 

   : نظرية الصراع في تفسير العنف:بعا سا
 وتقوم هذه النظرية على الفكر الماركسي التي ترجع العنف في  

والصراع أيضا يمتد ليشمل   المجتمع إلى الصراع وخاصة الصراع الطبقي 
صالح والصراع على السياسية والدينية ، وصراع الم كافة الصراعات

التربة الخصبة لزيادة مظاهر العنف في الوقت  السلطة والصراع يمثل
فعادة ما يميل الطرف  الراهن ، خصوصا في ظل عدم توازن القوى 

  . األقوى لفرض هيمنته علي األضعف لتستمر بعد ذلك دائرة العنف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 :تأثير العنف

صل الى عدة مجاالت منھا وقد يؤثر العنف على الطالب تأثير ي
 :التأثير على المجال االنفعالي وذلك من خالل

  .انخفاض الثقة بالنفس .1
  .االكتئاب .2
 .ردود فعل سريعة .3
  .الشعور بالخوف وعدم األمان .4
 .عدم الھدوء واالستقرار النفسي .5

 

 :أما في المجال االجتماعي

  .انعزالية عن الناس .1
  .اآلخرينقطع العالقات مع  .2
  .عدم المشاركة في نشاطات جماعية .3
  .التعطيل على سير نشاطات الجماعية .4

 

 :وفي المجال التعليمي

  .في التحصيل التعليمي ھبوط .1
  .تأخر عن المدرسة وغيا بات متكررة .2
 .عدم المشاركة في األنشطة المدرسية .3
 .التسرب من المدرسة بشكل دائم أو متقطع .4

 

 :من المجال السلوكي فيؤثر من خالل وأخيرا
 .عدم المباالة .1
  .العصبية الزائدة .2
  .عدم القدرة على التركيز .3
  القيام بسلوكيات ضارة مثل شرب الكحول أو المخدرات .4

 .السرقة والكذب
 تحطيم ممتلكات المدرسة والمدرسين .5

  



 

    -:العوامل واألثار المترتبةعلى ظاھرة العنف  
لب الدراسات النفسية واألجتماعية على أن سلوك العنف تجمع اغ

على المستوى الفردى او الجماعى ھو عادة مكتسبة متعلمة تتكون 
لدى الفرد منذ وقت مبكر فى حياته من خالل العالقات الشخصية 

واألجتماعية المتبادلة ومن خالل اساليب التنشئة األجتماعية ويمكن 
أسيس سلوك العنف لدى األطفال فى إجمال اھم األسباب المؤدية لت

   -:العوامل االتية 
   - :أوال العوامل األسرية 

 الروض  –اإلھمال  –القسوة (أساليب التنشئة الخاطئة مثل
تمجيد سلوك العنف من خالل  –التفرقة فىالمعاملة  –العاطفى 

استحسانه ، القمع الفكرى لألطفال من خالل التربية القائمة 
التمييز فى  –ل والحرام دون تقديم تفسير لذلك على العيب والحال
  )المعاملة بين األبناء

 الشعور بعدم األستقرار األسرى نتيجة لكثرة المشاجرات األسرية
  والتھديد بالطالق 

فقدان الفئات نتيجة للطالق او فقدان احد الوالدين  
 عدم اشباع األسرة لحاجات ابنائھا المادية نتيجة لتدنى المستوى

  صادى اإلقت
   -:ثانيا اسباب مجتمعية  

 ويقصد بالثقافة ھنا جميع المثل والقيم  - :ثقافة المجتمع
واساليب الحياه وطرق التفكير فى المجتمع فإذاكانت الثقافة 

  .السائدة ، ثقافة تكثر فيھا الظواھر السلبية والمخاصمات 
 فالمناطق المھمشة المحرومة من أبسط حقوق  -:الھامشية

يتجة لشعور ساكنيھا باإلحباط عادة ما يميلون الى األنسان و
  تبنى اسلوب العنف بل ويمجدونة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األشباب وسبل المواجھة ( العنف المدرسى : محمود فتحى عكاشة 

  . ٧٩،  ٧٨، مكتبة كلية الخدمة اإلجتماعية ، ص) 
  
  
  



 

وحقوق  دور العاملين في مجال التوجية واإلرشاد
 : اإلنسان في الحد من ظاھرة سلوك العنف المدرسي

من الفعاليات واألنشطة  بالعديد يقوم العاملون في ھذا المجال
أو األھالي  للتخفيف من ھذا السلوك سواء لدى المعلمين أو الطلبة

   : تجاه أبنائھم ومن ھذه الفعاليات واألنشطة
 
ر في أساليب التنشئة العديد من الندوات ألولياء األمو تنفيذ -١

لكل مرحلة عمرية باعتبار أن األسرة ھي  االجتماعية المناسبة
 .لدى األطفال المصدر األساسي في تأسيس سلوك العنف

  
العديد من الندوات ألولياء األمور حول حقوق الطفل في  تنفيذ  -٢

والنفسية واالجتماعية وحقة في اللعب والمشاركة  الرعاية الصحية
  الشعور باألمن النفسي واالجتماعي وحقه في،عن الرأي والتعبير 

  
  العديد من الندوات واللقاءات مع المعلمين واإلدارات  تنفيذ -٣

النمائية لكل مرحلة عمرية والمشكالت  المدرسية حول الخصائص
وخصوصا مرحلة المراھقة  النفسية واالجتماعية المترتبة عليھا

  . وخصوصا سلوك العنفوكيفية التعامل مع ھذه المشكالت 
 
تنفيذ العديد من الندوات للمعلمين واإلدارات المدرسية حول  -٤

  . حقوق الطفل النفسية واالجتماعية والمدنية والسياسية
 
في تشكيل البرلمان الطالبي كتجسيد واقعي لفكرة  المشاركة -٥

الرأي والمشاركة في صنع القرارات  الديموقراطية والتعبير عن
  . ي تتعلق بشؤونھمخصوصا الت



 

 
دورات للمشرفين التربويين والمديرون والمديرات  عقد  -٦

والوساطة الطالبية وحل  والمعلمون والمعلمات في حقوق اإلنسان
   النزاعات ومنحى التواصل اال عنفي

 
تفعيل برنامج الوساطة الطالبية باعتباره وسيلة تربوية في إشراك -٧

 .اسھم بضغوط الكبارالطلبة في حل مشكالتھم دون إحس
 

 
على برنامج الحكومة المدرسية الذي يھدف في  األشراف  -٨

الديموقراطية والحوار ونبذ الصراعات  األساس إلي تعليم مبادئ
   الھادئ البناء والدفاع عن الحقوق بأساليب الحوار

 
اإلشراف على برنامج بناء والذي من ضمن أھدافه الكشف عن   -٩

آثارھا سلوك العنف حيث  بالصدمة والتي من ضمن التالميذ المتأثرين
يقدم ھذا البرنامج العديد من األنشطة والفعاليات التي تحد من ھذا 

  . السلوك
تنفيذ العديد من المخيمات الصيفية واألشراف عليھا والتي من  .

التفريغ االنفعالي عن طريق األنشطة الحركية والرسم  ضمن أھدافھا
عبية والتي تسھم في خفض العدوانيةالش والتمثيل والفنون باإلضافة  

 . إلى أنشطة متنوعة ذات صلة بمفاھيم حقوق اإلنسان
 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االنجلو الم، القاھرة ،  الطب النفسي المعاصر: احمد عكاشة  

  
  



 

     -:وسائل األعالم والعاب األطفال  
م دورا كبير ا فى تأسيس سلوك العنف لدى األطفا يلعب وسائل العال

لمن خالل ما تفرضة من برامج ومسلسالت على الشاشة لما تحتوية 
من عناصر اإلبھار والسرعة والحركة والجاذبية وبالتالى يقوم الطفل 

بتمثيلھا وحفظھا فى مخزونة الفكرى والسيكولوجى كما ان 
بارات ال تنتاسب فى كثير مسلسالت األطفال بما تحتوية من الفاظ وع

من األحيان مع واقع مجتمعنا الفلسطينى كما نجد أن األلفاظ 
  والمشاھد تكرس مفاھيم القتل والعدوان والسيطرة والقوة  

   -:كيفية الحد من ظاھرة العنف المدرسى 
 العمل على الجانب الوقائى يتم مكافة العوامل

   - :المسببة للعنف والتى من أھمھا 
ة التسامح  ونبذ العنفنشر ثقاف  
 نشر ثقافة حقوق اإلنسان وليكن شعارنا لتعليم حقوق

  .اإلنسان 
 عمل ورشات ولقاءات ألمھات واألباء لبيات اساليب ووسائل

التنشئة السليمة التى تركز على منح الطفل مساحة من 
حرية التفكير وابداء االرى والتركيز على الجوانب بااليجابية 

  .استخدام اساليب التقريرفى شخصية الطفل و
 التشخيص المبكر لألطفال الذين يقفون تحت ظروف الضغط

  والذين من الممكن ان يطوروا اساليب غير سوية 
 التشخيص المبكر لألطفال الذين يقفون تحت ظروف الضغط

  والذين من الممكن ان يطوروا اساليب غير سوية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المساعد فى التعامل مع العنف المدرسى وحل :   يحى حجازى
الصراعات  ، مركز الشرق األورسط للديمقراطية والعنف  ،بيت مينا  

  . ٢٠، القدس ، ص
  
  
  
  



 

  
    

استخدام األساليب المعرفية والعقالنية 
األنفعالية السلوكية فى تخفيف العنف والتى 

   - :من اھمھا  
تعليم  –ك العنف معرفة اثر النتائج المترتبة على سلو

المساندة  –مھارات أسلوب حل المشكالت  –التالميذ 
توجية  –تعليم التالميذ طرق ضبط الذات  –النفسية 

تنمية المھارات األجتماعية فى  –تقييم الذات –الذات 
تغير المفاھيم والمعتقدات الخاطئة عندبعض  –التعامل 

  .التالميذ فيما يتعلق بمفھوم الرجولة 
   - :الج القصصى طريقة الع

القصص تساعد على التخلص من عوامل األحباط 
وتعمل على تطوير القدرات األدراكية ومن خالل 

القصص يدرك الطفل ان ھناك العديد من األطفال اھم 
نفس مشكالته ، وتفجر القصص المشاعر المكبوتة 

عندما يدخل الطفل فى تجربة قوية من خالل تماثلة او 
قامت بھا شخصية من  رفضة الشديد لتصرفات

  .الشخصيات مما يخفف الضغط النفسى عندة 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١مرجع سبق ذكرة ، ص : يحى حجازى 

  



 

 

     :-   نتائج واثار العنف  
 تأخير النمو  
تأخير النطق  
 تأخير األستيعاب الفظى  
تأخر نمو الذكاء  
 العدوان المضاد  
 الجنوح  
الحجل  
تئاباألك  
القلق  
الشعور بالذنب  
 تدنى  التحصيل الدراسى  
 ضعف الثقة الدراسى  
ضعف الثقة بالنفس  
 العزلة  
 الھروب من المنزل  
التسرب من المدرسة  
اضطراب النوم   

     - :  األثار التى يولدھا العنف 
 عدم القدرة على التعامل األيجابى مع المجتمع  
 األسرية عدم الشعور بالرضا واإلشباع من الحياه

  .والدراسية
عدم القدرة على مواجھة التوتر والضغوط بطريقة إيجابية  
 عدم القدرة على حل المسكالت التى تواجة الفرد دون

  تردد 
 التتحقق للفرد األستقاللية  متى تسيير امور حياته. 
  

  



 

     - :موقف اإلسالم من العنف    
ان أن من تمام نعم هللا سبحانه وتعالى على بنى البشر 

بعث اليھم الرسول مبشرين ومبذرين ، يبنون للناس ما كان 
فيه خيرا لھم ويحشونھم على اشباعة وما كان حنية شدا 

لھم ويحملونھم على اجتنابة وقد كان أخر ھؤالء الرسل نبينا 
محمد بن عبدهللا صلى هللا علية وسلم الذى بعثه هللا 

الخالدة سبحانه وتعالى الى الناس كافة برساله األسالم 
  التى ھى أخر الديانات واصحھا عند هللا سبحانه وتعالى 

ومن يتبع غير اإلسالم دينا فلن يضل منه وھو " قال تعالى 
  ) ٨٥(ال عمران) فى األخرة من الخسرين 

وقد جاءت ھذه الشريحة كاملة وصالحة لكل زمان ومكان 
وقد حرص اإلسالم كل الحرص حتى عقيدته وشريحته 

العالقات األجتماعية بين الناس على التعاون  علمت ان يقوم
  .على البر والتقوى ال على األثم والعدوان 

ففى مجال العالقات األنسانية وردت نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة كلھا تحث على حسن المعاملة بين الناس 

سواء فى محيط األسرة او المجتمع حينھا يواجھة الفرد فى 
ه مع األخرين وقد خصص الفققھاء حياته اليومية فى تجاھل

رحمھم هللا ابوابا كثيرة حتى فقھنا اإلسالمى تناولة فيھا 
الشرح والتوضيح كل ما يھم األنسان المسلم معرفته من 

أحكام المعامالت متخصصة األساليب الصحيحة للتربية 
اإلسالمية وقد الف فى ذلك الكتب اوالمعلقات فيما يحرض 

واألعتداء على االخرين من األشياء المعامتال ولعل العنف 
التى بنيوا موقف شريعتنا من ذلك واوردوا النصوص 

الشرعية التى حذرت من العنف وبنيت األثار المترتبةعلية 
  .ودعت الى الرفق من كل شىء 

تقول عائشة رضى هللا عنھا عن الرسول صلى هللا 
  علية وسلم 

  واه ابن ماجة ر" أن هللا رفيقا يحب الرفق فى األمر كله " 
ومن األدلة الشرعية التى تحث على التالف والصحبة 

" وتنتھى من الظلم والعنف والعدوان وقوله تعالى 
ياايھا الذين أمنوا اليسخر قوما من قوم عيسى ان 



 

منھم وال نساء من نساء عسى يكونوا  يكونوا خيرا
 انفسكم وال تنابذوا باأللقاب اوال تلمذوخيرا منھم 
لفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب فأولئك بئس لثم ا

  )الحجرات "       ( ھم الظالمون 
ففى ھذه األية الكريمة نھى هللا سبحانه وتعالى عن 
السخرية واألستھزاء والتنابز باأللقاب وذلك لما تسببة 

من التباغض والشحناء التى من شأنھا ان تصل 
ن بالفرد الى األعتداء باليد فإذا كان من ذلك نھى ع

مسببات العداء والبغضاء فإنة يفھم منھا ايضا انھا 
نھت عن العداوة فيما ذلك إذا لم نعتبر السخرية نوعا 

  .من انواع األعتدء كما فى النھى عن السب 
ومن األدلة الشرعية من ھذا الجانب 

   -:ايضا قول هللا تعالى 
ياايھا الذين امنوا اذ تناجيتم فال تناجوا باالثم " 

ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والعدوان 
  ) ٩المجادلة ايه "( واتقوا هللا الذى اليه تحشرون 

ففى ھاتين األتيين أمر الھى بالتعاون على البر 
والتقوى بماله من أثر فى ضمانه النفس وراحة البال 

وصفاء السريرة بين المسلمين كما تضمنت ھاتان 
على االثم األيتين الكريمتين النھى عن التعاون 

والعدوان بل والتناجى به وذلك لتسود روح المحبة 
المبينه على المنھج األسالمى الصحيح بين 

  المسلمين 
ومن األحاديث الشريفة التى وردت للحث على األثم 
والعدوان والتحذير من العنف مارواه ابوھريره رضى 

  .  هللا عنه
  



 

عنف المدرسي ھو نتاج التجربة ال
  :(يات المدرسةسلوك( المدرسية 

 
التوجه يحمل المسئولية للمدرسة من ناحية  ھذا

التصدي  خلق المشكلة وطبعاً من ناحية ضرورة
لھا ووضع الخطط لمواجھتھا والحد منھا، فيشار 

بكامله من طاقم المعلمين  إلى أن نظام المدرسة
 واألخصائيين واإلدارة يوجد ھناك عالقات متوترة

) كولمن ( ى ذلك أن طوال الوقت، ومما يؤكد عل
أن " بحثه  أستنتج من) ١٩٩٥ھروبتس، ( لدى 

وزارة " ( السلوكيات العنيفة ھي نتاج المدرسة 
، ويمكن تقسيمھا إلى ( 1997 المعارف الثقافة،

عالقات متوترة وتغيرات  -:مواضيع وھي ٣
داخل المدرسة، إحباط، كبت وقمع  مفاجئة

  .للطالب، الجو التربوي
  
  
  
 
 



 

وترة وتغيرات مفاجئة داخل عالقات مت
 :المدرسة

 

المدير ودخول آخر بطرق تربوية أخرى  تغيير
عند  وتوجھات مختلفة عن سابقه تخلق مقاومة

الطالب لتقبل ذلك التغيير، فدخول مدير جديد 
لجنة أھالي جديدة تقلب  للمدرسة مثالً، وانتخاب

 أحياناً الموازين رأساً على عقب في المدرسة، ترك
واستبداله بمعلم آخر يعلم بأساليب مختلفة، المعلم 

يحدث داخل المدرسة وكأنھم  عدم إشراك الطالب بما
 فقط جھاز تنفيذي، شكل االتصال بين المعلمين

أنفسھم والطالب أنفسھم والمعلمين والطالب وكذلك 
األثر على سلوكيات الطالب  المعلمين واإلدارة له بالغ

 ، ففي أحد)١٩٩٧وزارة المعارف والثقافة، ( 
إلى أن تجربة في إحدى المدارس  أشير األبحاث

طالب سود القت  األمريكية لدمج طالب بيض مع
 اإلدارة قد  مقاومة شديدة و عنف بين الطالب حيث لم تكن

 

والواجبات المدرسية التي تفوق قدرات  متطلبات المعلمين
التقدير فقط  الطالب وإمكانياتھم، مجتمع تحصيلي،

ين تحصيلھم عالي، العوامل كثيرة ومتعددة للطالب الذ
تعود الى نظرية اإلحباط حيث نجد أن الطالب  غالباً ما



 

عنيفة والطالب الغير  الراضي غالباً ال يقوم بسلوكيات
 راضي يستخدم العنف كإحدى الوسائل التي يُعبر بھا عن

 -: رفضه وعدم رضاه وإحباطه، فعلى سبيل المثال
 

مع الطالب، وعدم مراعاة الفروق  عدم التعامل الفردي-١
 .الفردية داخل الصف

 
 .ال يوجد تقدير للطالب كأنسان له احترامه وكيانه -٢
 
عدم السماح للطالب بتعبير عن مشاعره فغالباً ما يقوم  -٣

 .المعلمون بإذالل الطالب وإھانته إذا أظھر غضبه
 
التركيز على جوانب الضعف عند الطالب واإلكثار من  -٤
 .قادهانت
 
 .االستھزاء بالطالب واالستھتار من أقواله وأفكاره -٥
 
رفض مجموعة الرفاق والزمالء للطالب مما يثير غضبه  -٦

 .وسخطه عليھم
 
عدم االھتمام بالطالب وعدم االكتراث به مما يدفعه الى  -٧

 .استخدام العنف ليلفت االنتباه لنفسه
 
حيث ال يستطيع وجود مسافة كبيرة بين المعلم والطالب،  -٨

. عالماته او عدم رضاه من المادة محاورته او نقاشه حول



 

الى خلق تلك  كذلك خوف الطالب من السلطة يمكن أن يؤدي
 .المسافة

 
 .االعتماد على أساليب التلقين التقليدية-٩
 

 .عنف المعلم اتجاه الطالب-١٠
 

عندما ال توفر المدرسة الفرصة للطالب للتعبير عن -١١
 .وتفريغ عدوانيتھم بطرق سليمةمشاعرھم 

 
 . المنھج ومالءمته الحتياجات الطالب-١٢

 :الجو التربوي

 

وضوح القوانين وقواعد المدرسة، حدود غير واضحة ال  عدم
وال واجباته، مبنى المدرسة واكتظاظ  يعرف الطالب بھا حقوقه

التدريس الغير  ( ١٩٩٧وزارة المعارف والثقافة، ( الصفوف 
 ممتع الذي يعتمد على التلقين والطرق التقليدية، فعال والغير

كل ھذا وذاك يخلق العديد من اإلحباطات عند الطالب الذي 
بمشاكل سلوكية تظھر بأشكال عنيفة وأحياناً  يدفعھم إلى القيام

، باإلضافة الى )فاندلزم  ) تخريب للممتلكات الخاصة والعامة
للطالب حيث  وذجاً استخدام المعلمين للعنف والذين يعتبرون نم

  .يأخذونھم الطالب قدوة لھم

 
المعلم الضعيف في شراكه،  الجو التربوي العنيف يوقع

تأثير ضغط  فالمعلم يلجأ إلى استخدام العنف ألنه يقع تحت



 

مجموعة المعلمين الذي يشعرونه بأنه شاذ وان العنف 
يمثل تلك المدرسة والطالب ال يمكن  ھو عادة ومعيار
ً  التعامل معھم ما نسمع ذلك من  اآل بتلك الصورة وغالبا

معلمين محبطين محاولين بذلك نقل إحباطھم إلى باقي 
ليتماثلوا معھم فيرددون على مسمعھم عبارات  المعلمين

ضرب فش نتيجة،  بعدك معلم جديد، شايف بدون( مثل 
، وھنا شخصية )الخ من العبارات المحبطة.. بكره بتيأس 

وخه لضغط المجموعة إذا كان تلعب دور في رض المعلم
 .التأثر بما يقولون من ذوي النفس القصير او عدم

 
يالقي  إضافة إلى ما ذكر فأن األسلوب الديموقراطي قد

معارضة من قبل الطالب الذين اعتادوا على الضرب 
فيحاولون جاھدين فحص الى أي  واألسلوب السلطوي،

وكأنھم  مدى سيبقى المعلم قادراً على تحمل ازعاجاتھم
بطريقة غير مباشرة يدعونه الى استخدام العنف، وإذا ما 

مع ھذه الدعوة فسيؤكد لھم انھم طالب  تجاوب المعلم
ونعود الى المعلم  أشرار الذين ال ينفع معھم اآل الضرب،

ذو النفس القصير الذي سرعان ما يحمل عصاه ليختصر 
 الجھد والتعب بدالً من أن يصمد ويكون واعي على نفسه

التي تتطلب  Prosess الى ان عملية التغيير ھي سيرورة
  (١٩٩٩حزان، ( خطة طويلة المدى 

  
  



 

 أسباب ونتائج

نعود إلى االسئلة التي طرحناھا، ونرى انه من الطبيعي ان 
باألسباب المؤدية لظاھرة العنف بين الطالب وكما  نبدأ

والمنظرون ومعدو الدراسات واالبحاث  يراھا األكاديميون
البعض يرى أن  الصلة بھذا الموضوع، وعليه فإن ذات

 :اسباب تفشي ظاھرة العنف تتمثل في

عدم وجود وعي وفھم كافيين عند الطالب لطبيعة وھدف المدرسة  -١
 .وعدم ادراكھم انھا تجمع علمي ھدفه العلم وبناء الذات

وجود خلل في األساليب التربوية المتبعة في المدرسة والتي من  -٢
 .قوية الروابط بين الطالبشأنھا ت

سوء معاملة المدرسين للطالب وخاصة اتباع أسلوب التفريق بين  -٣
يمكن لنمو مشاعر الغيرة والكره بين الطالب ويقود في  الطالب ما

 .المباشر النھاية الى الصدام
االختالف في وجھات النظر وفي الطبائع يمكن أن تولد شرارة  -٤

 .للعنف
بين الطالب أحياناً يولد مشاعر الغيرة وھي بدورھا التنافس العلمي  -٥

 .تدفع الطالب للتصادم
عدم وجود استقرار أسري داخل أسر بعض الطالب وكثرة  -٦

نفس الطفل وتجعله عصبياً ومضطرباً ما  المشاكل األسرية تشحن
للتنفيس عن االحتقان الناتج عن  يدفعه الرتكاب المشاجرات مع أقرانه

 .سرة التي ينتمي إليھاتوترات داخل األ
البعض يتبع أسلوب العنف إلثبات نفسه وھذا أمر مرده الى وجود -٧

  شعور بالنقص في نفس الطفل
  
  
  
  



 

  
  

وأصحاب ھذه النظرية يرون أن العنف بين 
 :الطالب وفقاً لألسباب السابقة ينتج عنھا اآلتي

تعرض الطالب إلى إيذاء جسدي ومعنوي يؤثر بشكل مباشر  -١
 .عليھم

تعرض بعض الطالب إلى تدھور في ثقتھم بأنفسھم،  -٢
 .خصوصا ان كانوا ھم الجانب األضعف دوماً في الشجار

تراجع ملموس في المستوى التعليمي للطالب الممارسين  -٣
 .للعنف وتحول تركيزھم عن الدراسة إلى الشجار

تأثر الطالب اآلخرين بعنف بعض الطالب ما يؤھلھم  -٤
 .ا إلى طالب عنيفينمستقبالً ليتحولو

العنف داخل المدرسة يمكن أن ينتقل إلى خارجھا ويكون أشد  -٥
 )وھذا قد حدث بالفعل(خطورة 

 اإلساءة إلى ھيئة المدارس وإلى رسالتھا السامية -٦
 اإلسالم والعنف

في بحث للدكتور جمال ماضي أبوالعزايم أحد علماء الصحة النفسية 
 :الموضوععلى مستوى العالم يقول في ھذا 

ويشكل السالم أحد األركان » السالم«كلمة اإلسالم مشتقة من كلمة 
في القرآن » السالم«وقد ذكرت كلمة . العقيدة اإلسالمية المھمة في

ويؤكد اإلسالم على نبذ العنف والقتل ويقول  مرة، ١٤أكثر من 
أو فساد في األرض فكأنما قتل  من قتل نفساً بغير نفس«القرآن 

ً  عا، ومن أحياھا فكأنما أحيا الناسالناس جمي  - ٥السورة (» جميعا
السلوك  ، وقد بين النبي محمد صلوات هللا وسالمه عليه)٣٢اآلية 

، »المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم«: الصحيح للمسلم فقال
  .أشار القرآن لھذا الموضوع في مراحل الوقاية الثالث وقد



 

  - :الوقاية األولية

 

 اإلسالم في الوقاية من العنف قبل الميالد حيث يوصي يبدأ اسلوب
الزوج باختيار شريكة حياته من مجتمع جيد مسالم فيقول الحديث 

كما يوصي الرسول » «لنطفكم فإن العرق دساس تخيروا«الشريف 
 .«اغتربوا ال تضووا«الشريف  بتجنب زواج األقارب فيقول الحديث
باب اال يتزوج فتاة لجمالھا الش -ويوصي الرسول صلوات هللا عليه 

كانت قد نشأت في بيئة سيئة ألن مثل ھذه الفتاة تشبه زھرة  فقط اذا
اياكم وخضراء الدمن وھي المرأة الجميلة «فيقول  نمت في بيئة فاسدة
 .«الوصايا لتجنب الجينات المريضة وھذه» في منبت السوء

يھا تشكل ويعطي اإلسالم لأليام األولى في الحياة أھمية خاصة فف
ولھذا السبب يؤكد اإلسالم على اھمية ھذه األيام  شخصية الفرد

 .والسلوك الحميد وتنشيط االرادة ويحرص على نضج األخالقيات
ويؤكد الرسول صلوات هللا عليه على التأكيد لتعليم االبناء مبادئ 

السابعة، وھذا يتطلب النظافة والوضوء وقراءة القرآن  الصالة قبل
اثناء الصالة واالستماع اليھم وھم يقرأون القرآن  ك الوالدينوتقليد سلو

 .من اسئلة اثناء ھذه الفترة الحرجة من العمر واالجابة عما يوجه اليھم
وتؤدي ھذه الخطوات إلى النضج السريع الصحي الخالي من العدوان 

يتسم بالسالم والحب والطاعة وھذه الوقاية األولية  والعنف والذي
فالوالدان واألسرة يأتيان أوال يليھا المدرسة  اطراف، مسؤولية عدة

والزمالء ووسائل اإلعالم والقادة أو  والنادي والجيران واالصدقاء
اھمية كبرى في أماكن العبادة  كما انھا لھا. الزعماء في كل منطقة

  .كالمساجد
  
  
  
  
  
  



 

 - :ةلوقاية الثانيا

نفسية  كانت اجتماعية أوقد ينشأ العنف في كثير من االسباب المرضية سواء 
ھذه  والتشخيص المبكر مھم جداً لمعالجة. أو عضوية أو اقتصادية أو غير ذلك
إلقامة  وال بد للمجتمع ان يكون مستعداً . األمراض المختلفة والتعامل معھا

. والمتابعة مراكز العالج الالزم لمواجھة ھذه الحاالت واعطاء العالج المبكر
والمرشد  واالخصائي النفسي واالخصائي االجتماعيوال بد للطبيب النفسي 

 .الديني ان يعملوا كفريق واحد في ھذه المراكز
 ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير«ويؤكد القرآن ھذا االتجاه حيث يقول 

 اآلية ٣السورة » ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون
(104). 

 ان... ھذه األھداف فان مشكلة العنف سوف تقل وإذا نجح المجتمع في تحقيق
 العنف يولد العنف، وال بد للجھات المعنية ان تعالج ھذه الظاھرة في جميع

 .فال بد من تحليل العنف ومعرفة دوافعه ومعالجتھا حسب طبيعتھا. المجاالت
 وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي ھي احسن فإذا الذي«ويقول القرآن 

 .«وبينه عداوة كأنه ولي حميم بينك
 

 الوقاية الثالثة

 قد تستمر حاالت العنف بسبب خطأ العالج أو غير ذلك من األمراض وھذه
 الحاالت تحتاج التأھيل والعالج في مراكز خاصة تستعمل احدث االجھزة

 وال بد للمجتمع ان يسھل انشاء ھذه. واالساليب التي من بينھا االسلوب الديني
 .تبني سياستھا الوقائية على االسلوب االجتماعي الدينيالمراكز و

 وال بد ان تبتعد ھذه المراكز عن المفاھيم القديمة على اعتبار انھا مراكز
التي  وال تؤتوا السفھاء اموالكم«: للعقوبة ويؤكد القرآن على ھذه المبادئ فيقول

والكثير  «معروفاجعل هللا لكم قياما وارزقوھم فيھا واكسوھم وقولوا لھم قوالً 
عليه ان  من الحاالت تستجيب للوقاية الثالثة ويعودون إلى المجتمع الذي يجب

المتابعة  يسھل حياتھم ويقبلھم كمواطنين عاديين وھذا يتطلب القيام بدور
  سةلنكلتجنب ا

  
  



 

 

  غياب التالميذ عن المدرسة ظاهرة

 
 

 .فسية والتربوية واالجتماعية الهامةمن الظواهر الن المدرسة عن التالميذ غياب ظاهرة تعتبر
 

  -: األسباب المرتبطة بالبيئة المدرسية

والتلميذات ووجدوا أن األسباب تتركز حول  التالميذ الباحثون بتحليل إجابات عينة قام
والخوف  التالميذ الذي يستعمل العقاب البدني في ضبط سلوك المدرسة الخوف من مدير

  . إضافة إلى رداءة المباني المدرسيةوء العالقة بين الطالبوكذلك س. من قسوة المعلمين 

دالالت إحصائية بين الطالب والطالبات في  وقد الحظ الباحثون أن هناك فروق ذات
  : ثالثة مفردات هي

 
 

حيث كانت الفروق لصالح الطالب وأعتقد أن هذا أمراً " رديء للغاية  المدرسة فناء " .1
الرياضية ويحتاجون إلى فناء واسع  لون ممارسة األنشطةطبيعياً لكون الطالب يفض

 بالمدرسة وهذا ال يتوفر بالمـدارس المستأجرة بخالف الطالبات إذ تنفذ األنشطة داخل
  . المدرسة

 

. وكانت الفروق لصالح الطالبات  " المدرسة أجد صعوبة مواصالت عند ذهابي إلى " .2
السعودي المحافظ إذ ال تخرج المرأة بدون  وأعتقد أن هذا يعود إلى طبيعة المجتمع

  . المواصالت بالنسبة للمرأة على مرونة** محرم ، وهذا ينع

 
 

 وكانت الفروق لصالح الطالبات وربما يعود ذلك إلى" الفصول ضيقة وغير مريحة  " .3
  .ل الفصل أن الطالبات ينفذن األنشطة داخل الفصول وهذا يسبب لهن ازدحام داخ

  



 

التالميذ والتلميذات عن  اب النفسية المرتبطة بغيابأهم األسب
  : المدرسة

 النفسية التي تسهم في بعد أن حلل الباحثون إجابة عينة البحث حول األسباب
مع أنفسهم  التالميذ غيابهم وجدوا أن هناك أسباب يرجع بعضها إلى سوء توافق

 ومن التالميذ عندصورة القلق ** أو مع معلميهم تع المدرسة أو مع زمالئهم في
 خوفهم الشديد من االمتحانات والتردد عند اختيار اإلجابة.. أمثلة ذلك 

المناسبة وكذلك اإلحساس باالضطهاد والشك في اآلخرين واإلحساس بالقلق 
  . العام

  

  
  :األسباب المتعلقة باألسرة التي تؤدي إلى غياب التالميذ

 تساعد فيباألسرة التي متعلقةبتحليل إجابات عينة الدراسة حول األسباب ال
.. أن هناك أسباب من أهمها  وجدوا المدرسة والتلميذات عن التالميذ غياب

الذي يوثق الثقة بين البيت  عدم حضور أولياء األمور مجالس اآلباء والمعلمين
والسؤال عن أبنائهم وعدم  والمدرسة ، وكذلك عدم زيارة الوالدين للمدارس

الباحثون أنه ال توجد فروق ذات  كما الحظ. ائهم في المنزل متابعة الوالدين ألبن
  . والتلميذات التالميذ دالالت إحصائية بين

قد تعود األسباب إلى انشغال الوالدين بأعمالهم وكذلك وعدم الوعي : التعليق 
  . ومتابعة األبناء المدرسة عند الكثيرين بأهمية زيارة

  
  



 

     - :محاور العنف المدرسى   
استجالء األطراف األساسية التى تدخل فى معادلة  يمكن

ممارسة فعل العنف او الخضوع لفعل العنف فى مؤسساتنا 
  التربوية 

  -:ويمكن ان نزكز دوائر ھذاالعنف فى المحاور العالئقية 
  عالقة الطالب بزمالئھم - أ

تتحدد العالقة بين الطالب وزمالئھم بمدى التجانس ، 
لثقافية للطالب واساليب النشر والخلفيات األجتماعية وا

   فى تربيتھم المتتبعة
  - :عالقة الطالب بالمعليمن - ب

تتحدد العالقة بين الطالب والمعليمن بمدى قيام المعلم 
  بدورة فى توجية وارشاد طالبة

  
من أشكال العنف المدرسى الممارس من 

  - : المعلم على الطالب
  شدالشعر –الصفع  –كالضرب  - :العنف الجسدى  
السخرية  –اإلذالل  –مثل اإلھانه  - :لعنف النفسى ا

  مثل الطالب اما الرفاق
 يندرج من استعمال كلمات ذات  - :العنف الجسدى

داللة جنسية الى مالمسة شاذة لبعض أجزاء او اعطاء 
 الجسم للطالب

  
  
  
  
  
  
  
  



 

   -:عالقة الطالب بإدارة المدرسة ج ـ 
العنف من قبل  قد يكون رجل اإلدارة ھو األخر موضوع لفعل

الطالب ، اإل ان ھذه الحاالت قليلة جدا مادام األدارى من 
وجھة نظر الطالب ھو رجل السلطة الموكل اليه تأديب 

  الطالب وتوفيقة عند حدة
  
   - : عالقة المعليمن بزمالئھم -د

اإلدارة الناجحة ، والمدرسة الناجحة ھى التى يكون المدرسون 
  . فيھا على وفاق تام 

غ األفات التربوية واضرھا ھى الخالفات التى تحدث ومن بل
  .بين المدرس وھى تترك اثارھا السئية على الطالب

  
  

   عالقة المعلمين بإدارة المؤسسة - ھـ 
أن الجو اإلجتماعى فى المدرسة يعتمد تحقيقة بدرجة 

كبيرة على مقومات العملية التربوية ومدى تفاعلھا 
لمدرسية بصفة بصفة عامة ، وعلى نمط القيادة ا

  .خاصة
وعلى المدير ان يدرك بأن الموظفين التابعين له فى 

المدرسة ليسوا مجرد أجراء بدورھم شركاء وأن تسود 
  .روح المودة والتفاھم والتعاون بينه وبين المدرسين 

  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العنف المدرس األسباب وسبل المواجھة ـ :محمود فتحى عكاشة
مكتبة األنجلو المصرية استاذ ورئيس قسم علم النفس كلية 

  .٩١،ص ٧٧ط ـ ص –التربية دمنھور جامعة األسكندرية ، ن 



 

 كيفية الحد من ظاھرة العنف المدرسي

 

  - :الجانب الوقائي 
  :بحيث تتم مكافحة العوامل المسببة للعنف والتي من أھمھا 

 .نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف -
فة حقوق اإلنسان وليكن شعارنا التعلم لحقوق اإلنسان وليس تعليم نشر ثقا -

 .حقوق اإلنسان
 عمل ورشات ولقاءات لألمھات واآلباء لبيان أساليب ووسائل التنشئة السليمة -

التي تركز على منح الطفل مساحة من حرية التفكير وإبداء الرأي والتركيز 
 -. خدام أساليب التعزيزالجوانب اإليجابية في شخصية الطفل واست على

المبكر لألطفال الذين يقعون تحت ظروف الضغط والذين من  التشخيص
 .أساليب غير سوية الممكن ان يطوروا

 .تنمية الجانب القيمي لدى التالميذ -
عمل ورشات عمل للمعلمين يتم من خاللھا مناقشة الخصائص النمائية لكل  -

 .اعية لكل مرحلةمرحلة عمرية والمطالب النفسية واالجتم
 .التركيز على استخدام أساليب التعزيز بكافة أنواعھا -
استخدام مھارات التواصل الفعالة القائمة على الجانب اإلنساني والتي من  -

 .أھمھا حسن االستماع واإلصغاء وإظھار التعاطف واالھتمام
ضية إتاحة مساحة من الوقت لجعل الطالب يمارس العديد من األنشطة الريا -

 .والھوايات المختلفة

 :الجانب العالجي 
السلبي  التعزيز(استخدام أساليب تعديل السلوك والبعد عن العقاب والتي منھا  -
 -االجتماعية  كتابة االتفاقيات السلوكية -التصحيح الزائد  -تكلفة االستجابة  -

لية السلوكية االنفعا استخدام األساليب المعرفية والعقالنية -). المباريات الصفية
المترتبة على سلوك  معرفة أثر النتائج: في تخفيف العنف والتي من أھمھا

تعليم  -المساندة النفسية  - تعليم التالميذ مھارة أسلوب حل المشكالت -العنف 
تنمية المھارات  -الذات  تقييم -توجيه الذات  - التالميذ طرق ضبط الذات 

الخاطئة عند بعض التالميذ  ھيم والمعتقداتتغير المفا -االجتماعية في التعامل 
  .الرجولة في ما يتعلق بمفھوم



 

  
  :-المراھقة خصائصھا ومشكالتھا

  
      -:المقدمة  

واألن يكاد يتفق الجمھور المھتمين بھذا 
الموضوع على ان المراھقةھى المرحلة من 
حياه االنسان تبدأ مع بداية البلوغ الجنسى 

الرشد عندما  لكل من الجنسين وتنتھى بسن
تكتمل خصائص الفرد فى كافة مظاھر 

الشخصية بنھاية سن الخامسة والعشرين او 
بمعنى أخر فيھا تستغرق فترة المراھقة 
والفترة التالية والقريبة منھا والتى تأخذ 

طابقھا فى أغلبية األحوال والتى منھا طبيق 
  . خصائصھا ومشاكلھا

 والمشكله التى تعترض المراھقين وتختلف
بحسب ظروف المراھق وحسب الواقع الذى 
يعيشه ولذلك لعالجھا ليس موضوعا اكاديميا 

يمكن ان يعالج مادته عالجا نظريا وانما البد 
من أن ننزل الى ارض الواقع لنرى مشاكل 
على الطبيعة وكيف يواجھھا المراھف فى 

  .بالدنا 
  



 

  
   -:مفھوم المراھقة 

مراحل تعتبرمرحلة المراھقة من أدق واھم ال
التى يمربھا األنسان ذلك حد مظاھر المرحلة 
التى يتحول خاللھا الفرد من طفل غير كامل 
النمو الى بالغ ناصح والتغييرات التى تحدث 
للمراھق اثناھا التقتصر على جانب او بعض 
جوانب شخصية وانما تشملھا جميعھا كما 

  انھا مرحلة طويلة نسبيا 
يرھا البالغ بالنسلة العوامل األساسية التى لھا تأث

   -:للمرحلة فى مجتمعنا  
  

   - :األول 
الدول ان ھذه المرحلة تبدأ مبكرة فى بالدنا 
إذا ما قورنت بالبالد و الشعوب األخرى ھذا 
معناه الميول الجنسية ورغبة المراھق فى 

اشباعھا والطريق الوحيد الذى نسمح به 
ونوافق  عليه ونرضاه البنائنا آلشباع ھذه 

ول الجنسية ورغبة المراھق فى اشباعھا المي
والطريق الوحيد الذى نسمح به ونوافق عليه 

ونرضاه البنائنا الشباع الذى نسمح به ونوافق 
عليه ونرضاه البنائھا الشباع ھذه الميول ھو 

  طريق الزواج 



 

  
   - :الثانى 

العامل الثانى الذى يلعب دورا اساسيا فى 
بالنسبة  حياه المراھقين والشباب وله اثره

لكثير من المشكالت التى يتعرضون لھا ھو 
العامل الناتج من اختالف وجھة نظر األباء 
واألبناء بالنسبة لكثير من عادات الجماعة 

وتقاليدھا وظروفھا العامة خاصة فى شعوبنا 
العربية والتى تتمثل فى تقاليد ابائنا وعاداتنا 

الشرقية والغربية ونوع القيم التى جاء بھا 
  ننا السمح الكريم وتراثنا العربى األصيل دي

ويشمل الكتاب بھذا الشكل على قسمين اساسين 
: -   

ويختص بتوضيح مرحلة المراھق ومظاھر  - :األول 
النمو المختلفة التى تطرا على المراھق من 

  خاللھا 
ويختص مشكالت المراھق ويعالج  - :الثانى  

رض ھذاالقسم ثالثة انواع من المشكالت التى تعت
حياه المراھقين وتمثل نواحى اھتماماتھم 

األساسية وھى مشكالت الجنس والزواج واختيار 
المھنة واوقات الفراغ وھى األركان الثالث 

الرئيسية فى حياه المراھق حياتھم الجنسية و 
  )٣٨(العلمية وحياتھم فى اوقات الفراغ 



 

  
   - :خصائص المراھق 

   -:وھناك سمات عامة يتسم باالمراھق 
المراھق فى الفترة التى تلى الطفولة وتقع بين البلوغ 
الجنسى وسن الرشد وفيھا يعترى  الفرد فتى او فتاه 
تغييرات اساسية واضطرابات شديدة فى جميع جوانب 

نموه الجسمى و العقلى واإلنفعالة وينتج عن ھذه 
التغييرات واألضطراابت مشكالت كثيرة متعددة وتحتاج 

ن الكبار المحيطين  بالمؤاھق الى توجيه وارشاد م
سواء األبوين او المدرسين او غيرھم من المحتكين 

والمتصلين حيث يتمكن من التغلب على ھذه 
  المشكالت وحتى يسير نموه

وتعتبر مرحلة المراھقة من أدق واھم المراحل التى  
يمر بھا األنسان ذلك آلنھا ھى المرحلة التى يتحول 

كامل النمو الى بالغ ناضح خاللھا الفرد من طفل غير 
والتغيرات التى تحدث للمراھق اثناءھا وال تقتصر على 

جانب او بعض جوانب شخصيتة وانما تشملھا جميعا 
  .كما انھا مرحلة طويلة نسبيا 

اضافة الى ذلك ان المرحلة بما يصاحبھا من تغيرات 
جسمية انفعالية واجتماعية وغيرھا يكون لھا مطالب 

لمراھق الى تحقيقھا واشباعھا وقد وحاجات يتطلع ا
  يقف المجتمع بتقاليدة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
وم ، دار المعارف ، الفي( المراھقة خصائصھا وشكالتھا : ابراھيم وحيد محمود 

  ١١- ٨، ص ١٩٨١



 

وعاداتة ضد تحقيق وقيود المجتمع وحدوده نتيجة ھذا كلة 
  ) ٣٩(ة المشكالت ان تصبح ھذه المرحلة معتقدة كثيرة كثير

ومن ناحية وجھة نظر األباء والكبار عموماا الى كثير من 
األمور والتى يتعرض المراھقون والشباب ولكن يجب االيفھم 
من ذلك ان تمسك المراھقين بوجھات تظرھم فى المسائل 

التى تتعرض لحريتھم الشخصية ورغباتھم الخاصة ال ياخذ 
ثال الذى يرى فى على الدوام شكال ثابتا فالمراھق م

االختالط بين الجنسين مظھرا من مظاھر الحياه الحديثة 
والذى يدافع عن وجھات النظر الخاصة بالحرية العاملة 
بينالجنسين ھذاالمراھق نفسه إذا سالته ھل يسمح 

بھذاالنوع من الحرية واألختالط الفته او المة التراجع على 
يد التى يأخذ بھا ھذه النور وھذامعناه ان نوع العادات والتقال

المراھق غير مستقرة وان الخط العام لتفكيرة ليس له معيار 
  ثابت 

ھو نوه التربية التى تربى علينا ابنائھا فنحن ومنذ : الثالث 
باكورة حياه ابنائنا النعطى لھم الفرص للخذ والعطاء 

والمناقشة او األشتراك فى تصريف امورھم وحياتھم الخاصة 
سئوليات بالقدر الذى يسمح بينھم واتجاھنا وتحمل بعض الم

  .باستمرار األوارم التى يجب ان تنفذ وھناك الطاعة الواجبة 
والنتيجة ان تصبح حياه الطفل حياه استسالم تام الينكر 
لنفسة وانما ابواه الذى يختار ھو األب او ھى األم ويطرح 
  عليھما متابعة ومشاكل ليتولوة عنه مجابھتھا والوصول

مراھق اليمكنة تقبل ھذھالوضع واليرضاه لنفسه آلنه فى فال
النطر نفسه على األقل اصبح كبيرا له حياه الخاصة وتطلعاته 

  وله فكرة المستقبل ولذلك تتغير صورتة امام ابواه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراھقة خصائصھا ومشكالتھا ، : ابراھيم وحيد محمود ) ٣٩(

  ١٥ه ، صمرجع سابق ذكر



 

       -:  ةخصائص المراھق  
  

       -:أوال الخصائص الجسمية      
 من حيث النمو العام للجسم  
 من حيث نمو أعضاءة التناسلية  
 من حيث التغيرات التى تحدق بالحنجرة والحبال الصوتية  
 من حيث التغييرات التى تحدث بالمخ وباقى الجھاز

  العصبى المركزى 
مراھق بالمناقشة ضد كثير من من حيث تفتح جسم ال

  األمراض 
       - :من حيث النمو العام     

 نمو األعضاء التناسلية حدوث الدورة الشھرية وذلك
  بالنسبة للمراھق

 ارتفاع طبق الصوت واستمرار توتر الحبال الصوتية  
 ناشط الدورة الدموية  
 دقة الحواس واستعدادھا للتمييز الدقيق بين المدركات

  لمعاينة الحسية ا
 الخصائص الوجدانية:-       

سرعة ائتالم القصور  
  سرعة انفعال وشدته  
 التمركز حول ذاته  
القابلية الشدة لآليحاء  
 التغلب الوجدانى  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسات معاصرة فى سيكولوجية الطفولة : محمد بيومى حسن  
-٢٧٢، ص ٢٠٠٠،  ١ف ، طالقاھرة ، مكتبة زھراء الشري(والمراھقة 

٢٧٥ .  



 

  
 الخصائص المعرفية: -   

 النمو العقلى الملحوظ  
 نقد أفكار اخرين  
 نقد الذات  
 الشقف بالجديد والتنبوء عند القديم  
 جوب األفاق المعرفية العديدة  

  

       -:أوال الخصائص العقلية 
 المجادالت والمناظرات  
كتابة الرسائل  
ت األتجاه الذھنى الزعامة الذھنية والشللين ذا

  المتجانس 

أما بالنسبة للخصائص العقلبة التى تميزبھا 
  المراھقات 

 احالم اليقظة  
 الولع بالقصص الغرامية والرومانسية  
 الميل الى قراءة التاريخ وبخاصة الشخصيات  

  الخصائص النمو اللغوية 
 زيادة الحصيلة اللغوية زيادة ملحوظة  
تعلم لغات اجنية  األستعداد والرغبة الشديدة فى  
ابداء اإلعجاب الشديد الفحصاء والبلغاء واألوباء  
التصحيح الكالمى ونبذ كالم الطفولة 

  
   

  ــــــــــــــــــــــ
القاھرة ، دارغريب ، ( رعاية المراھقين : يوسف ميخائيل اسعد   

  .  ٣٥- ٣٢، ص) ن .ط ، د . د
  



 

الخصائص األجتماعية  المشتركة بين 
   -:المراھقين

 االلنظام التمسى من األسرة  
األھتمام بالجنس األخر  
التثقيق بالتعاون والعمل فى فريق  

  

       - :خصائص النمو اإلنفعالى فى المراھق  
يمثل النمو اإلنفعالى فى مرحلة المراھق منزلة كبيرة وذلك 
نظرا آلن التغيرات األنفعالية التى تركز حول الدافع الجنسى 

نة من الناحية الجسمية فنحن نالحظ ان تصاحب بتغيرات معي
جسم الصبى او الفتاه يأخذ شكله النھائى تقريبا فى مرحلة 

المراھقة وتكون التغيرات الحادثة فى ھذه المرحلة اخر 
تغيرات ناتجة عن النمو وعن األنسان وتحدث ھذه التغيرات  
بسرعة فائقة كما ان الدافع الجنسى  يولد حاله جدية لم 

رالطفل لھا فى مراحلة السابقة ومعھا حاولنا يسبق ان م
تجنب الكالم عن الدافع الجنسى فغننا البد ان نعلن بقينة 
والقوة فى سلوكنا الفردى والواقع ان المشاكل الجنسية 

التى كانت تحاط بجو من التقديس او التحريم اصبحت األن 
من المشاكل التى يعالجھا علم النفس بكل صراحة وجراءة 

األكبر فى ذلك يعود الى تلك الفئة من العلمياء الذين  والفضل
يعالجوا المشاكل المراھق وھؤالء وليس ثمن شكل فى ان 

ميل نظرى سابق على كل خبرة وتعلم  الدافع الجنسى
واكتساب وھو مشترك بين جميع افراد الساللة اليحوانية 

الفرق فى ذلك بين جيوانى دنى وحيوان راف اإل ان 
  )٤٢(ھذاالدفاع يتأخر ظھيرة لما بعد الوالدة بفترة معينة 

   
القاھرة ، مؤسسة طيبة ( المراھق : احمد على حبيب 

  ٢ص ،) ن .، د  ١للنشر  ، ط



 

      خصائص النمو اإلنفعالى فى المراه
تتميز مرحلة المراھق بانھا مرحلة العواطف والزالزل والبراكين 
الخاصة واإلنفعاالت والتى تترك اثراھا فى نفسية المراھق بل 

اوالمحيطين به وبجاية يبج ان نشير الى الى تعريف األنفعال 
او ينتج عنھا  لكنه حاله استشارة السلوك يصحبھا  او يرافقھا

   -:مكونات ھى  ٣العديد من المتغيرات حيث ان األنفاعل الى 
بيوكيمائى حيث انه من األنفعال  –فسيولوجى  –جانب عصبى 

  يحدث الھعديدمن المتغيرات العصبية والعضلية 
حين يظھر االنفعال مجسدا على : حكرى  –جانب تغييرى 

  مالمح الشخص الخارجية 
اى ما يخبرة الفرد او يعية من اسباب  جانب الخبرة الذاتية

وجوانب شعور به وعقلية ومنطقية بل واجتماعية ولعل الخطورة 
ان الشخص لوظل ھكذا فى حاله انفعال فسوف يرھق 

اجھزتى الجسمية ما ينعكس ذلك بالسلب على باقى األجھزة 
   -:آلن مع استمرار األنفعال واستمرار شدته يحدث االتى 

ارتفاع ضغط الدم   
 زيادة ضربات القلب  
قله افرازات اللعاب وبالتالى جفاف الفم  
 تجلد الدم خاصة لوحدث جرخ  
 وقوف شعر الجلد  
زيادة افراز العرق  
 تاثير الصوت واألحبال الصوتية.  

إحساس المراھق إن األھل يعلمون ان لدية مشكلة وانھم 
متعاطفون معه وجدانيا يقلل من احساسة باأللم والخجل 

فى النھاية الطبيب الذى يجب اللجوء الية إذا وضع وھناك 
المشكلة مستعصية على األھل والمراھق وغير ممكت للتغلب 

  .عليھا 
  
  
  



 

العوامل المؤثرة فى النمو االجتماعي 
  :للمراھق

  : عالقه الطفل بوالديه واثرھا على مراھقته:اوال
 : الفرد المدلل -١

في طفولته يظل طفال فى مراھقته فيعجز عن 
عتماد علي نفسه وينھار امام كل ازمه تواجھه اال

  ويشعر بالنقص عندما ال تجاب له رغباته
 : الطفل المنبوذ - ٢

في طفولته يثور فى مراھقته ويميل الي 
الشمشاجره والمعاداة والخصومه ويحاول جذب 

  انتباه االخرين بفرط نشاطه وحركته  
     

  : الجو النفسي السائد ف األسرة:ثانيا
  
الفرج في نموه االجتماعي بالجو النفسي يتأثر -١

المھمين علي     أسرته وبالعالقات القائمة بين أھله 
  .ويكتسب اتجاھاته النفسية بتقليده ألبيه وأھله 

األسرة المستقرة الثابتة الھادئة المطمئنة تعكس  -٢
ھذه الثقة علي حياة المراھق فتشبع بذلك حاجته 

  .إلى االطمئنان
تثور غاضبه ألسباب تافھة وتبغض األسرة التي  -٣

الناس وتميل إلى االنتقام والغيره ال تشكل اال 
المراھقين مرض يعيشون حياتھم المقبله تحت وطاه 

  .الصراع الحاد
  
  



 

  :النزاعات االسقالليه:ثالثا
  
  :استقالل المراھق اجتماعيا-١

فمن حيث االستقالل االجتماعي فان المراھق يتطلع إلى 
لمسئوليات وان يقوم بالوظائف والمھام التي ان يتولي بعض ا

يتطلع بھا الراشدون والكبار لذا كان البد من العناية باتاحه 
الفرص  للمراھقين خالل  الدراسة لممارسة المسئوليات 

االجتماعية والمشاركة في خدمه البيئة بما يشعرھم 
بالمواطنة وبمكانتھم في المجتمع ويساعد علي تحقيق 

تطبيق نظم الحكم الذاتي في المدارس ھذه االھداف 
  .واالندية والتوسع في المسئوليات علي المراھقين 

والبد أيضا من عقد الندوات التي تھدف إلى تزويد الطالب 
في المدارس الثانوية بالمعلومات الواقعيه عن الدراسات 

العاليه التي يمكنھم االلتحاق بھا واحتياجات البيئة المحلية 
ال والمھن مع تعريفھم بما تتطلبه كل مھنة من حيث األعم

  .او دراسة تخصصية من مھارات وقدرات 
   
  :استقالل المراھق وجدانيا-٢

يسعي المراھق إلى التخلص من رباط التعلق الطفلي 
بوالديه ويرغب في التحرر منھا عاطفيا وفى تكوين شخصيته 

المستقلة والمراھق بنفسه فيما يھمه  من امور والبد ان 
تم ھذا الفطام النفسي من جانب االبوين حتي يمكن ي

للمراھق أن يوطد صداقته في الخارج ويعزز مكانته بين 
  الرفاق والنظراء وحتي يحقق رجولته ويشق طريقة مستقال

  في الحياة
  
  
  

                                                                                    



 

  
  
 

       - :مشكلة الدخول عالم األھل   
تكون فكلة على األھل اقناع المراھق بالكالم بلغتھم وھذا 

اليعنى ان المراھق يتكلم بلغة اجنية ولكن الواقع ان لكل جيل 
  لغته الخاصة والفاظة وتعتبرونھا الفاظ سوقية 

امة الروحى عن والدية فى حين المراھق ان استقاللة وعظ
يتحققفان باستعماله ولھذه اللغة ففى مراھقته كانت لھم 

تلك اللغة التى كانت تصدم إذن والديھا وكانا يعدان باستعمالھا 
واألغراض البعيدة ھو ما اذاكانت االلفاظ بريئة او خارجة وھنا 

  يكون التدخل بھدوء وباقناع ان ھذه بذاءات 
راھق مھما كانت كانت حجية غريبة وفى كل مناقشاتنا مع الم

  وغير منطقية اإل انه من المفيد ان تسمتع الية 
وفى سن المراھق يزداد متاعب االھل مع المراھق بسبب 

زيادة مشكالت تربيتة ومما قد يجدونة من صعوبة فى التفاھم 
معة ما إذا كانت األمور توصلت الى ھذاالحد من التأزم فإنة 

ل على مساعدة احد الكبار مثل عم يصبح من الواجب الحصو
أدخال او تعذر ذلك فاإلخصائى األجتماعى الطبيب النفسى او 
طيب األسرة يمكنھم تقديم العون والمساعدة فى مثل ھذه 

  .الحاالت 
حيث ان السرقة اليوجد بھا برىء اومتھم ولذلك العجب ان 
نجد عصابات من المارھقين يسرقون مثال اشياء تافھة وكل 

ن أجل مالبسه تدخينةان يكون فى جيبة نقود حتى ذلك م
الينظر الية زمالءه نظرة دونية وان الفلوس ھامة جدا له حتى 

  وان لم يتفھمھا 
  

  



 

ومن المشكالت التى تكون فى حياه المراھقين   
       -:   - :ايضا 

  مشكلة التبول الآلرادى 
 التبول الليلى  الآلرادى من اھم اسباب القلق العتيق لدى
المراھق ولدى األھل  فالمفروض ان ھذه المشكلة قد تم 
التغلب عليھا عمنذ سنوات وبقائھا حتى األن دليل اھمال 

فى البحث عن سبب لمشكلة وعالجھا واولى خطوات 
العالج ھى البحق عن سبب عضوى مثل البلھاريسيا مرض 

التھاب الكلى او الحالب او  –السكر حصوة فى المثانة 
  المثانة 

ا ظھر ان السبب عضوى فالواجب ھو عالجة جيدا  بحث وإذ
تقض على التبول الليلى بسرعة وقبل ان يترك اثارا ضارة 

على نفسية المراھق أما إذا كانت  األبحاث بالنسبة للمرض 
العضوى سلبية فإن التبول الليلى يصبح مشكلة نفسية 
والخلفية النفسية لللتبول الليلى يصبح مشكلة نفسية 

ية النفسية للتبول الليلى متعددة األوجة فقد يكون والخلف
السبب ھو توتر فى العالقة بين األبوين  وجو متكھرب فى 

األسرة ويحس المراھق الشعور بالسبب او آلخر ھو 
المسئول عن ھذا التوتر األسر وقد يكون سبب ضغوط 

  .المنافسة فى المدرسة 
وجة فنحن وعالج ھذه المشكلة النفسية بالتالى متعددة اال

نبحث عن السبب ونحاول معاجه ويجب ان نتخلى األسرة 
فتسبب فى اذالل المراھق او فضيحته بين األھل واألقارب 
واألصدقاء فذلك يزيدالمشكلة وتعقدھا اكثر ويجعل عالجھا 

  .اصعب 
  
  
  
  



 

     -:خصائص انفعال المراھق  
 تتمثل االنفعال بالخبرة والتھور  
فعالى او التذبذ األنفعالى فلھا تتميز بعدم الشباب األن

   يعرف ما اذا كان يحب او يكره او يغضب بالخزى ا والعار
  االسباب: -     
 حين يتعرض لألحباط  
 حين يعانى من صراعات بين الرغبة واشباعھا او عدم

  اشباعھا 
 حين اليجد االھتمام من األخرين  
 حين يحب ويريد ان يتزوج ثم يكتشف سواء عن طريق

  وبعديته او يأخذ اراء  األخرين  تفكيره
 حين يتدخل األخرون خاصة األسرة فى شؤونه  
 حين يتم مناداته بولد  
 حين يشعرانه لم يكبر او تتغير النظرة اليه عند االخرين  
 حين يشعر ان انكارة قد تشتت ودخلت فى مجال

  الحرام 
 حين يفعل اى سلوكا خاطئا  
انه يعيش  حين يشعر ان األخرين اليفھمونة صحيح

معھم لكنه بشعر أنه فى وادى و االخرين فى وادى 
  األخرين 

 ماالذى يحتاجة المراھق حتى يتم عبور ھذاالجانب
  األنفعالية الحاد المتعور 

 يحتاج المراھق الى من:- 
  
  
  
  
  
   



 

 مشكالت المراھق  
مشاكل مرحلة المراھقة كثيرة ومتنوعة وتختلف من 

يقة معالجتھا من شخص الى اخر وبالتالى تختلف طر
أسرة آلخرى ولذلك فسنحاول ھنا ان نضع الخطوط 

  العريضةلبعض المشكالت التى نرى انھا ذات اھمية  
  

  
 مشكالت المراھقة تتلخص فى ذلك:-   
 مشكالت متعلقة بالدراسة  
 مشكالت التعامل مع األسرة  
مشكالت كيفية قضاء اوقات الفراغ  
 مشكالت تعاطى المخدرات  
ول األرادى مشكالت التب  
مشكالت دخول عالم األھل  
مشكالت الكسل  
 وكل ھذه المشكالت مترابطة ومتداخلة بل تتفاعل مع

بعضھا البعض على سبيل المثال نجد ان الطفل المطيع 
الملتزم لم يعد كذلك والبد مفإن كلن األب يقول له يا ولد 

أصبح يتفرمت ھذا النداء وقد ينوؤ على ھذاالالب منكرا 
  ه لم يعد طفالاياه ان

  !أاليرى تلك المتغيرات التى حدث فى بدنة وفى صوته 
أاليرى تلك الشعيرات التى بدات تغرس مساحات فى 

  !وجھة 
  !االيرى المشاعر الدقيقة والتى جعلته ينشغل بالجنس 

  أاليرى أنه قادر االن على االنجاب مثل االب تماما 
   مصدر المشكلةالتى تسير غضب الوالدين وقلقھما

مشكلة الكل يظھر فى شكل رفض المراھق لتأدية اة 
واجب منزلى منه او تقديم العون ببطىء شديد وھذاالكل 
قد يكون نتيجة تدليل شديد فى األسرة وفى الطفولة ثم 

  .محاولة متاخرى آلصالحھا ذلك التدليل 



 

 
)التأخر الدراسي  )  

 
 : مفھوم التأخر الدراسي

مفھوم التأخر الدراسي تبعاً لتداخل العوامل المسببة له  لقد اختلف العلماء في تحديد
منظور نسبة الذكاء أي أنھا الحالة التي تتدنى  ، وبناء على ذلك منھم من
أن ) ھـ  ١٤٠٢طلعت عبد الرحيم  ) فيھا نسبة الذكاء الفرد ، حيث أشار

م أن ١٩٦٣اللجنة األمريكية للضعف العقلي أوضحت سنة  نسبة ذكاء  
٩٠ إلى ٧٠دراسياً تبدأ من المتأخرين   . 

 
التحصيل الدراسي فأشار ابراھام ويلرد  وھناك من عرف التأخر من منظور

فيھا المتأخر المقرر الدراسي  إلى أن التأخر الدراسي ھو الحالة التي يجد
من التكيف  عوه إال بعد أن يحدث لھذا المقرر نمن الصعوبة استيعاب

المقرر بدرجة كبيرة تجعله متكيفا مع التعليمي أو التربوي والتعامل مع  
 . متطلبات قدرته في التحصيل الدراسي

 
بأن التأخرالدراسي ھو حالة تأخر أو ) ھـ١٤٠١محمد جميل (كما يعرف 

نقص في التحصيل ألسباب عقلية أو جسمية أو اجتماعية أوانفعالية بحيث 
 .تنخفض نسبة التحصيل دون المستوى العادي

 
للتأخرالدراسيريف اإلجرائي التع  : 
ر الدراسي ھو انخفاض الدرجات التي يحصل عليھا الطالب فياالختبارات التأخ

من الدرجة الكاملة سواء في %٥٠الموضوعية للمواد الدراسية عن 
 االختباراتالفصلية أو االختبارات واألعمال الشھرية

 
 
 
 
 
 

    
  



 

 أسباب التأخر الدراسي
ن التأخر الدراسي نتاج عواملا دة ومتداخلة تتفاوت في قوتھا ومضاعفاتھا بين متعد 

بين ھذه العوامل ما يظھر مبكرا في حياة الطالب وبينھا ما  . فئات المتأخرين دراسيا
كما أن . ما يظھر مباشرة وبينھا ما يبدو في عدد من األعراض  يتأخر ظھوره ومنھا
عوامل إلىويمكن تصنيف تلك ال . العوامل وقتي وعارض وبعضھا دائم بعض ھذه - 

 1-عوامل عقلية

 . انخفاض نسبة الذكاء
 . عدم القدرة على التركيز

 . الشرود و السرحان
 . بطء القراءة

 . صعوبة التعامل مع األرقام 
 . العجز عن التذكر والربط بين األشياء 

 2- عوامل جسمية

 . ضعف البنية 
 . اإلصابة بأحد األمراض 

 . ضعف السمع 
 . ضعف البصر 

للوزتينتضخم ا   . 
 . زوائد أنفية 

 . صعوبة في النطق 
 3- عوامل البيئة االجتماعية

 . انخفاض مستوى دخل األسرة 
 . ضعف إمكانيات األسرة 

 . عدم توفر الجو المناسب للمذاكرة 
 . انشغال الطالب بالعمل 

 . انخفاض المستوى الثقافي لألسرة 
 . فقدان التشجيع 

 . تواضع آمال وطموحات األسرة 
 . خالفات أسرية 

 . حرمان أحد الوالدين 



 

 . سلبية المعاملة واضطراب العالقة مع الوالدين
 . الصحبة السيئة للرفاق 

 4- عوامل نفسية

 . اضطراب االنفعاالت 
الخجل/ الخوف / القلق    . 

 . ضعف الثقة بالنفس
 . كراھية تجاه المادة 

 . كراھية تجاه المدرس أو المدرسة 
س و القنوطالشعور باليأ   . 

 . وساوس 

 5- عوامل شخصية 

 . سوء استخدام الوقت وتنظيمه 
  . انخفاض الدافعية للتعليم
 . الجھل بطرق االستذكار

  . غياب متكرر 
 . عدم اھتمام بالواجب 

 . تأجيل الدراسة أو االستذكار لنھاية العام 
  6-عوامل مدرسية

 . أسلوب معاملة المدرسين 
ة السلبيموقف إدارة المدرس   .  

  . عدم توفر الكتاب 
 . عدم كفاية المدرسين 

 . عدم اھتمام المدرس بمشاكل الطالب 
  . عدم القدرة على التكيف مع المدرسة 

 . صعوبة وكثرة الواجبات 
  . طبيعة االختبارات 

  . عدم اھتمام المدرس بالطالب 
 . عدم اھتمام المدرس بالمادة 

  
  



 

  
  
  

  صل الثالثالف                  
  
  
  
  
  
  

ادوار االخصائى االجتماعي فى *
  . مواجھة العنف المدرسي

  
دور الخدمه االجتماعيه فى * 

  .مواجھة العنف المدرسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

      -:ادوار اإلخصائى اإلجتماعى   
   -: دور المخطط -١

يعد التخطيط عملية تحديا ألھداف المستقبلية 
ف واجراء وتحديد الوسائل المنجزة لھذه األھدا

مفاضلة واختبارات متباينة فى مھارات العمل 
  )١(المناسبة 

" ويقصد بدور اإلخصائى اإلجتماعى كمخطط 
مجموعة األنشطة التى يقوم بھا لمساعدة 
أطراف المشكلة لتحقيق األھداف من خالل 

تحديد األولويات للمھام والمسئوليات بناء على 
يات دراسة الواقع لتحديد المشكالت واإلمكان

والموارد المتاحة ووضع خطة لمواجھة الموقف 
  )٢(اإلشكالى 

   - :  دور المعالج -٢
فى ھذا الدور يساعد اإلخصائى اإلجتماعى العمالء 

على زيادة وظائفھم األجتماعية وزيادة قدراتھم على 
تفھم الموقف والمشكالت ويتطلب ھذا الدور معرفة 

ة ودراية اإلخصائى األجتماعى بنظريات الخدم
اإلجتماعية التى تھدف الى تعديل التفاعل الشخصى 
والتفاعالت النفسية الداخلية واألسباب الذاتية آلدارة 

  )٣(الحياة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخدمة اإلجتماعية فى مجال رعاية األسرة والطفولة ـ ، القاھرة ، : ماھر ابوالمعاطى - ١
٢،  ٢٠٠٦-SOCIAL WORK Dictionart , Washington ,  Robert l.Baker :THE

N.A.s.w.press,1991,p.14  
الممارسة العامة المتقدمة للخدمة اإلجتماعية فى : ثريا عبدالرؤوف جبريل وآخرون -٣

جامعه حلوان كليه ،مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى ،  مجال رعاية األسرة والطفولة
  .الخدمة االجتماعيه 

  .٤٧٠ص



 

  
  

   - :م الخدمات دور مقد-٣
" يعنى دور اإلحصائى األجتماعى كمقدم حدمات بأنه 
تلك الجھود التى يقوم بھا اإلخصائى االجتماعى فى 

  الخدمة اإلجتماعية
بالتعاون مع غيرة من اإلخصائيين النفسين والقانونيين 

فى تنفيذ الخطط والبرامج التى تقدم داخل المؤسسات 
لعمالء بالطريقة بھدف الوصول الفعلى لحل مشكالت ا

  )١(األفضل 
   -:دور جامع البيانات ومحلل البيانات -٤

يقصد بدور اإلخصائى األجتماعى كجامع ومحلل للبيانات 
مجموعة المھام التى يقوم منھا جمع البيانات عن " 

المشكلة وجميع الظروف للموقف اإلشكالى وموقف 
التدخل مستخدما كافة اإلدوات الالزمة لذلك ثم قيامة 

بتنظيم البيانات وتصنيفھا وتحليلھا بما يسھم فى تقدير 
الموقف اإلشكالى كأساس لتحقيق عملية المساعدة 

)٢(  
ويستخدم اإلخصائى األجتماعى فى ذلك بعض األدوات 

ملفات ، المقابلة ،المالحظة ، السجالت ، ال: مثل 
  )٣.(المستندات ، الوثائق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشباب والتنميةالمتواصلة ، دارمصر للخمات العلمية : ابراھيم عوض واخرون  مصطفى
  .٩٠، ص ١٩٩٧، القاھرة ، 

 تنظم المجتمع من المساعدة الى الدفع ، المكتب : محمد بھجت جادهللا كشك
   ١٦٧، ص ١٩٩٦اعلمى للكمبيوتر ، اإلسكندرية، 

 ة والطفولة ، دار السالم ، الخدمة اإلجتمعية فى مجال االسر: احمد حسنى ابراھيم
 .٣١٤،ص ٢٠٠٧الفيوم ، 

  
  



 

  

   -:دور المعلم -٥
األخصائى األجتماعى بدور المعلم يتعلم العمالء يقوم 

مھارات حل المشكلة وتتعلق الوظائف المرتبطة 
بھذاالدور بتعليم العمالء بعض المھارات الحياتية 

ومساعدتھم من خالل اساليب لعب الدور على كيفية 
السلوك او تغيير األتجاھات وكذلك طرق الوقاية  تعديل

  )١.(من المشكالت المستقبلية 

   -:دور المستشار -٦
المشورة ھى العالقة المھنية تساعد على تحقيق 
أھداف الفرد وتزويدة بالمھارات الشخصية ومواجھة 

المشكالت الشخصية لنجاح وتحديد ھذه المشكالت 
  )٢(تحديدا دقيقا 

إلخضائى األجتماعى كمستشار والمقصود بدور ا
ھوذلك التفاعل الذى يحدث بين اإلخصائى االجتماعى 

كمستشار يستخدم مھاراته فى مجال تحقيقة 
لمساعدة العمالء على مواجھة مشكلة حاليةيعانون 

منھا ومساعدتھم على التفكير بنظام وموضوعية 
لمواجھة ھذه المشكالت وزيادة قدراتھم على تحقيق 

  )٣(اھدافھم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-Malcompayne:Modern Social work Theory ,London   ،١٩٩٧ ،p.148  
  

 ٣٣٠.، صمرجع سبق ذكره: ابراھيم عبدالھادى  
٣-Toy celyn M.bollock : Counseling Woman in prison , u.s.A٣ sage public  

  



 

  خصائي االجتماعياأل 

ذلك الشخص ( عي في المجال المدرسي بأنه األخصائي االجتما يعرف
الذي يمارس عمله في المجال المدرسي في ضوء  الفني والمھني

أساس فلسفتھا ملتزماً بمبادئھا  مفھوم الخدمة االجتماعية ، وعلى
التالميذ الذين يتعثرون في  ومعاييرھا األخالقية ، ھادفاً إلى مساعدة

التربوية  أھدافھاتعليمھم ، ومساعدة المدرسة على تحقيق 
 . ( والتعليمية إلعداد أبنائھا للمستقبل

 
االجتماعي يختلف عن دور المدرس ، فدوره ال بداية  فدور األخصائي

بجدول المدرسة الرسمي ، إنما عمله في  له وال نھاية ، ال يتقيد
والنفسية وغيرھا للتالميذ ،  معالجة القضايا والمشكالت االجتماعية

مدة العام الدراسي  ارجھا ومتابعتھا باستمرار طولداخل المدرسة وخ
تقديم  ، والعام الذي يليه وھكذا ، ومفھوم الخدمة االجتماعية ھو

خدمات معينة لمساعدة األفراد والتالميذ أما بمفردھم أو داخل 
ليتكيفوا على المشاكل والصعوبات االجتماعية والنفسية  جماعات

قيامھم بالمساھمة بمجھود  أمامھم وتؤثر في الخاصة والتي تقف
كذلك تساعدھم على إشباع  فعال في الحياة وفي المجتمع ، وھي

سلوك التالميذ  حاجاتھم الضرورية وإحداث تغييرات مرغوب فيھا في
 وتساعدھم على تحقيق أفضل تكيف يمكن لإلنسان مع نفسه ومع

 بيئته االجتماعية التي يترتب عليھا رفع مستوى معيشته من النواحي
  . والسياسية االجتماعية

  
  
  
  
 
 



 

الواجبات  ومن خالل الممارسة الفنية والواقع العملي وتطور
والمستجدات على اختصاصات األخصائي االجتماعي في المدارس 

  : محددة فيما يأتي نجدھا
إعداد الخطة والبرنامج الزمني ألعمال التربية االجتماعية بالمدرسة وفقاً  (1

 . ع تميزھا باستحداث وابتكار البرامجلإلمكانات المتاحة م
 

  : إعداد السجالت المنظمة ألعمال التربية االجتماعية والتي من أھمھا (2
 . سجل الحاالت الفردية *
 . سجل األخصائي االجتماعي *
 . سجل اجتماعات المجالس المدرسية *
 . سجل البرامج العامة *
 . سجل الجماعات االجتماعية التي يشرف عليھا *
 . سجل متابعة التأخر الدراسي *
 . سجل المواقف الفردية السريعة *
 . سجل اإلرشاد والتوجيه الجمعي *
 

  إعداد الملفات المنظمة ألعمال التربية االجتماعية بالمدرسة والتي منھا (3
 . ملف الخطة والبرنامج الزمني *
 . ملف القرارات والتعميمات الوزارية *
 . ملف الشطب *
 . األنشطة والبرامج العامة ملف *
 . ملف حاالت الغياب *
  . ملف الميزانية والمعامالت المالية *
 . ملف الحاالت الخاصة *
 . ملف حاالت كبار السن وتكرار الرسوب *



 

 . ملف الحاالت االقتصادية *
 ) تقويم وتوجيه السلوك الطالب( ملف الحاالت السلوكية  *
 

النشاط ( خاصة بأنشطة التربية االجتماعية إعداد مشروع الميزانية ال (4

 . ( االجتماعي ، الخدمة العامة ، مجالس األباء والمعلمين
 

االقتصادية ، الشطب ، ( دراسة وتشخيص وعالج الحاالت الفردية  (5
التأخر الدراسي ، السلوكية ، الصحية ، النفسية ، االجتماعية ، كبار  الغياب ،
 لحاالت المدرسية األخرىمتكرري الرسوب ، وا السن ،

 

  : ويقوم األخصائي االجتماعي في ھذا اإلطار بما يلي
 

 .. عمليات اإلرشاد الفردي والجمعي لتلك الحاالت
 

االتصال ھاتفياً بأولياء األمور ، الزيارات المنزلية للحاالت التي تستدعي  *

 . ذلك وبترتيب مسبق مع األسرة
 

يم متابعتھم ورعايتھم بالتعاون حصر الطالب متكرري الرسوب وتنظ *

 . المشترك مع إدارة المدرسة وأولياء األمور وھيئة التدريس
 

حصر الطالب كبار السن ومتابعتھم متعاوناً في ذلك مع إدارة المدرسة  *

 . وھيئة التدريس وأولياء األمور
 

رعاية الحاالت النفسية وتحويل ما يحتاج منھا إلى خدمات تخصصية  *
 لنفسية ووحدة التخاطب واإلرشاد والتوجيه األسري بقسم التربية ا للعيادة

التركيز على بحث ومتابعة الطالب المتفوقين علمياً والمتأخرين دراسياً  *



 

من خالل كشوف درجاتھم ومتابعتھم في االمتحانات المختلفة على  وذلك
  . الدراسي مدار العام

 
ب في االمتحانات الدورية االستعانة بسجل القيد وبطاقة درجات الطال *

 . والبيانات المبرمجة بالحاسب اآللي في عالج الحاالت الفردية
 

اكتشاف حاالت الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والتي تحتاج إلى جھود  *
لفترات طويلة ، ودراستھا وتشخيصھا ووضع خطط عالجية لھا ،  عالجية

  . بكل حالة على حده وإعداد ملف خاص
 

للطالب المستحقين لھا  بأعداد كشوف المساعدات االجتماعيةالقيام  *
في المواعيد التي  وصرفھا عند ورودھا ، وإجراء البحوث للحاالت الجديدة

إلى مساعدات  تحدد من قبل اإلدارة ، أو أجراء بحوث للحاالت التي تحتاج
 من مخصصات المدرسية من أرباح المقصف واقتراح قيمة المساعدة

  . دارة التربية االجتماعيةوإرسالھا إل
 

المشاركة في وضع البرامج الخاصة بالكشف عن ميول ومواھب  (6

 . وقدرات الطالب وتوجيھھا وتنميتھا واستثمارھا
 

مشاركة إدارة المدرسة في تحديد أنواع الجماعات المدرسية الخاصة  (7

 . باألنشطة ، واختيار رواد الجماعات واألسر المدرسية
 

تقديم المشورة الفنية لرواد الصفوف والجماعات واألسر المدرسية في 
وضع الخطط التي تلبي احتياجات الطالب ، وتذليل الصعوبات التي  كيفية

 . تنفيذ البرامج تواجھھم عند
 



 

النشاط المدرسي  حدة أو اثنتين من جماعاتاإلشراف على جماعة وا (9
جماعة ذوي  الرحالت ، الخدمة العامة ،( ذات الطابع االجتماعي مثل 

النادي  االحتياجات الخاصة ، جماعة المسنين ، الشطرنج ، جماعة البيئة ،
 . ( الخ... المدرسي جماعة الھالل األحمر ، النشاط التعاوني 

 
الصفوف ومجلس طالب المدرسة  اإلشراف على تشكيل مجالس (10

  . وتنظيم نشاطھا بالتعاون مع رواد الصفوف بالمدرسة
 

  : أمانة سر المجالس المدرسية (11

 
 . مجلس الھيئة اإلدارية والتدريسية *
  . مجلس النشاط المدرسي أو األسر المدرسية *
 . مجلس المربين *
 . مجلس اآلباء والمعلمين *
 . طالبي وتقويمهمجلس توجيه السلوك ال *
( مجلس طالب المدرسة والمكتب التنفيذي ، مجلس طالب المرحلة  *

 . ( المجالس الطالبية
مع تنظيم اجتماعات ھذه المجالس واإلعداد لھا مسبقاً .مجالس الصفوف  *

 . وتسجيلھا ، ومتابعة تنفيذ قراراتھا وتوصياتھا
 

 طلبة ، أسبوع النظافةأوائل ال( تنظيم المسابقات داخل المدرسة مثل  (12
 والمسابقات الثقافية واألدبية والفنية ، الخط العربي ، الطالب المثالي ،

 وكذلك تنظيم االشتراك في المسابقات) الخ ... الصف المثالي ، الشطرنج 
 . العامة التي تنظمھا الوزارة وإدارة التربية االجتماعية

 
المناسبات الدينية اإلشراف على تنظيم الحفالت المدرسية في  (13



 

  . والوطنية بكافة أنواعھا واإلعداد المسبق لھا
 

 . تنظيم الرحالت العلمية والترفيھية واإلشراف عليھا (14
 

 . تنظيم الزيارات العلمية والترفيھية واإلشراف عليھا (15
 

تنظيم مشروعات الخدمة العامة داخل المدرسة بالتعاون والتنسيق مع  (16

 . المختلفة مثل إدارة البيئة والبلدياتأجھزة المجتمع 
 

( اقتراح وتنظيم برامج رعاية وتكريم الطالب الموھوبين والمتفوقين  (17
 مستخدماً في ذلك الحوافز ولوحات الشرف وكافة الوسائل) واجتماعياً  علمياً 

 . اإليجابية األخرى
 

 تنظيم إصدار نشرات ومطبوعات للتوعية االجتماعية والتربوية (18

 . والصحية والثقافية
 

تدعيم الصلة بين المدرسة واألسرة بجميع الوسائل الممكنة والتي من  (19

 . أھمھا مجالس اآلباء والمعلمين
 

لجنة ( اإلشراف على الجانب االجتماعي لجماعة النشاط التعاوني  (20

 . ( البيع ، لجنة النظام ، لجنة اإلعالم
 

طلب صرفھا من مخصصات المدرسة إعداد مشروع بالمبالغ التي يت (21

 . من أرباح المقصف
 



 

القيام بإجراء بحث ميداني عن إحدى الظواھر االجتماعية والتربوية  (22
في محيط المدرسة ، واستخراج النتائج ووضع التوصيات أو  الموجودة

 . وبشكل سنوي) سمنار ( حلقة بحث  إعداد مشروع مبتكر أو
 

والدراسات التي تجريھا الوزارة أو إدارة  المشاركة في تنفيذ البحوث (23

 . التربية االجتماعية
 

تنفيذ القرارات الوزارية والتعاميم واألوامر اإلدارية المنظمة ألعمال  (24

 . التربية االجتماعية
 

التعاون مع إدارة المدرسة في إيجاد مناخ مناسب للعالقات اإلنسانية  (25

 . بين أعضاء أسرة المدرسة
 

مل على توطيد عالقة المدرسة بالمؤسسات المجتمعية األخرى الع (26
البلدية ، المراكز الصحية ،األندية الرياضية ( المحلي مثل  بالمجتمع
 . ( إدارة حماية البيئة والثقافية ،

 
إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط التربية االجتماعية  (27

 . لمحددةبالمدرسة وإرساله لإلدارة في المواعيد ا
 

تنظيم برامج التوجيه واإلرشاد الجمعي التربوي للطالب لتعريفھم  (28
األخصائي االجتماعي والنظم المدرسية وأھمية النشاط المدرسي  بدور

  . الخ... الجيد  واالستذكار
 

تقديم التوجيه واإلرشاد في المواقف الفردية السريعة وتسجيلھا  (29

 . يذھاموضحاً اإلجراءات التي تم تنف



 

تقديم الرعاية المناسبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتوجيھھم  (30

  . في األنشطة المناسبة لقدراتھم بما يحقق توافقھم في المجتمع للمشاركة
 

إعداد صندوق للمقترحات للتعرف على أراء الطالب وتشكيل لجنة  (31
لدراسة  المدرسة وعضوية الوكيل واألخصائي االجتماعي برئاسة مدير

 . المناسب منھا المقترحات وتنفيذ
 

( نشر الوعي بين الطالب لالشتراك في الجماعات واألسر المدرسية  (32

 . الخ...إذاعة ، لوحات ، نشرات ، استبيان ، 
 

العمل على استحداث وتكوين الجماعات المبتكرة التي تناسب الطالب  (33

 . وتنمي مواھبھم
 

رات التي تعمل على رفع مستوى الوعي تنظيم الندوات والمحاض (34

 . الديني والثقافي واالجتماعي والعملي
 

لتبادل الزيارات الطالبية بين المدارس ، ويحدد لھا  إعداد خطة (35

 . المشاركين من الطالب وھيئة اإلشراف والموعد والبرنامج األھداف وعدد
 

ر عن نشاط التربية إعداد اللوحات اإلرشادية والرسوم البيانية التي تعب (36

 . االجتماعية بالمدرسة
 

توثيق الصلة والعالقة والترابط بين المدرسة والمنزل بكافة الوسائل  (37
وذلك إلمكانية التعارف بينھما وتدعيم العالقة بين الطالب والمدرسة  الممكنة
 . الستمرارية التفاعل وما يعود به من فوائد جمة وذلك



 

 
أداء رسالتھا في تربية الطالب ورعاية الظروف على  معاونة المدرسة (38

ووقايتھم من أسباب االنحراف ومساعدتھم في  االجتماعية واالنفعالية ،
واالھتمام بالتوعية واإلرشاد التربوي  التغلب على العقبات التي تعترضھم ،

  . باستخدام الندوات والمحاضرات
 

من االعتماد على  مساعدة الطالب على الوصول إلى أكبر قدر ممكن (39
والتعود على تحمل المسئولية والتبعية وإبداء الرأي واحترام أداء  النفس

والتعاون والعمل واألمانة ومساعدة اآلخرين من خالل المجالس  اآلخرين
  . مجالس الصفوف ومجالس األنشطة والمجالس الطالبية المختلفة مثل

 
بنظام المدرسة ومساعدته مع البيئة المدرسية وتبصيره  تكيف الطالب (40

 البرامج المتاحة وإرشاده إلى أفضل سبل االستذكار الجيد على االستفادة من
. 
 

الطالب على التحرر من مشكالت التخلف الدراسي والعائد إلى  مساعدة (41
من مستوى الذكاء العام ، أو مدرسية لعدم توافق المواد  أسباب ذاتية تضعف
واجباتھم المدرسية وما يترتب على ذلك من  وإھمال مع ميولھم وقدراتھم

الحصص والمشاغبة وعدم االستقرار  مشكالت انفعالية كالتھرب من
 . بالمدرسة

 
حل مشكالتھم االجتماعية كحاالت التخلف الصحي  مساعدة الطالب في (42

، نظراً لما يترتب على ھذه المشكالت من  واالجتماعي والمستوى االقتصادي
واالعتداء على الغير والنفور من الجو  درسية كالغياب ،إيجاد مشكالت م

 . المدرسي
 

التعاون مع إدارة المدرسة في إيجاد مناخ جيد من العالقات اإلنسانية  (43



 

 . بين فريق العاملين بالمدرسة
 

/ اإلشراف على تدريب طلبة قسم الخدمة االجتماعية بكلية اإلنسانيات  (44

 . جامعة قطر
 

قرير السنوي عن نشاط التربية االجتماعية بالمدرسة إعداد الت (45

 . وإرساله إلدارة التربية االجتماعية في نھاية العام الدراسي
 

رفع التقرير الخاص بالمشروع االجتماعي وإرساله لموجه التربية  (46

 . االجتماعية
 

  . االحتفاظ بالسجالت والملفات المنظمة ألعمال التربية االجتماعية (47
 

لجان : ( القيام بما يعھد إليه مدير المدرسة من أعمال إدارية مثل  (48

  ( . الخ… االختبارات المدرسية ، لجان التسجيل ، الكنترول  السير في
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

      -:دور الخدمة فى مواجھة العنف 
 التخلص من المعايير التى تمجد وتشرع العنف

فى المجتمع واألسرة والتخلص من التوبيخ 
وب يستخدم لتنشئة الصغاروالرقابة على كأسل

المؤسسات الخاصة بالسالح والتخلص من 
العقاب البدنى فى المدارس وايضا التخلص من 

وسائل اإلعالم الخاصة بالعنف والتى تؤيد 
  .وتمجد العنف 

خفض الضغوط المحفزة على خلق العنف  -٢
فىالمجتمع مثل الفقر وعدم المساواة ، البطاله 

إيجاد مسكن مناسب ورعاية  المساعدة فى
طبية سليم ة وفرص تعليمية كل ھذه الخطواات 

من الممكن ان تقلل من الضغوط داخل األسرة 
  .التى تساعد على خلق العنف

 تكامل األسرة فى شبكة عالقات العشائر
والمجتمعات الصغيرة آلن ذلك يقلل عن العزلة 

األجتماعية التى قديكون خطوة تساعد على 
من الضغوط وتزيد من قدرة اأٍلسرة على التقليل 

  التحكم فى الضغوط الداخلية 
 التخلص من عمل المرأة المنافس للرجل الذى

قديكون خطوة رئيسية الى الخالفات داخل 
وخارج المنزل ھذا ويھدف اإلصالح األجتماعى 

الى التقليل من العنف من خالل األنشطة 
امج المتعددة مثل إعادة التأھيل للمدمنين بر

التدريب على الوظائف والتواحى التعليمية ، 



 

والمجھود الذى يبذل تحسين السياسة 
  األجتماعية 

ھناك ثالثة انواع من أنشطة التدخل 
  -:يجب ان توضع فى اإلعتبار 

 برامج التعليم والتدريب على المھارات  
 التعديل البيئى  
 التعديالت البيئية للقانون والتشريعات

  الخاصة بالعنف
مل التعديل البيئى أجراء تغيير فى بناء يش

الفرض نظام الخدمة المصادر البشرية 
فالبيئة يجب ان . المتاحة فى المجتمع 

تعطى المجتمع الوسائل التى من خاللھا 
  تحقق األھداف التعليمية واإلقتصادية 

فالشباب والصغار يجب أمدادھم بالفرص 
لكى يعيشوا فى اسرة متوازية ومؤسسات 

ألسرة ، وللكبار والمراھقين ويجب تشبة ا
إمدادھم بالفرص للنجاح فى انشطتھم 

التعليمية العادية فالبرامج التى تؤثر فى 
فرص الخدمة والمصادر الموجودة فى 
البيئة من الممكن أن تصنف على أنھا 

  .األسرة المدرسة ، المجتمع 
على مستوى األسرة فالتعديل  -:األسرة 

ى يركز على البيئى  فالتعديل البيئ
األحتياجات األساسيات ومھارات اعضاء 



 

األسرة ، وينظر الى برامج المھارات على 
انھا ھامة بسب ان المھارات تساعد أفراد 

األسرة على تغير النماذج السلبية 
للتفاعالت األسرية والحفاظ على المصادر 

  داخل البيئة
   

  -:المدارس 
خارج المنزل فإن البرامج المرتبطة  

رسة تعمل على زيادة  للنجاح بالمد
األكاديمى والمھنى وبرامج ماقبل 

المدرسة تصمم لكى تعطى التالميذ 
النمو المعرفى والعاطفى واألجتماعى 

وتركز فى نفس الوقت على األحتياجات 
الطبيعية المجتمعات واخيرا يشمل 

التعديل البيئى على تعئبة جھود 
المجتمع على المستوى الكبير فيشمل 

القرارات التى تخص مصادر  تدعيم
العمالة مثل رعاية األطفال الصحية 

العقلية والتعليم والقصاص عن 
  المنحرفين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

دار التقوى ، قضايا ومشكالت مجتمعيه :  وفاء يسرى ابراھيم 
   ١٨٧ص ،  ٢ط ،



 

 

     
  

  الباب الثاني        
   
   
   

  اإلطار الميداني        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

     
  رابعالفصل ال     
   
  

  اإلجراءات المنھجية للدراسة       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 



 

   اإلجراءات المنھجية للدراسه*
  

   - :نوع الدراسة  – ١
  . ةمن الدراسات الوصيفة تعتبر الدراسة الحالي

البحث الوصفي يركز على وجود جمله من النظريات التي تفسر الظاھر 
و يستمد بذوره من المفاھيم الوصفية المنطقية ألنه سيرغب كافة والمشكلة وھ

  المتغيرات االنسانية الطارئة 
  
   -:منھج الدراسه  – ٢
  .  ستخدمت الدراسة الحاليه منھج المسح االجتماعي بالفنيةا
  

   - :األداه المستخدمه في جمع البيانات  – ٣
  . استمارة لطالب المرحلة الثانوية

  

   - : مجاالت الدراسة
   -:المجال المكاني  – ١

  المدراس الثانوية ببنى سويف
   -:المجال البشري  – ٢

   الثانويه عينه من تالميذ المدارس 
   -:المجال الزمني  – ٣

 ) فتره جمع البيانات ( يتحدد المجال الزمني للدراسه في   
   
   
   
   
   
   
   



 

   
   
   
   
   
   
   
  

  ‐ : خامسالالفصل          
  
   

 تاــــل البيانــرض وتحليـــــــع  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

   

   
  نتائج الدراسه وتقسيرھا

  
  

  تحليل استماره استبيان للطالب  - :اوال
  حول اسباب العنف في المدارس

  
  

  )١(جدول رقم
  

  يوضح الفئه العمريه للطالب                      
  
 %النسبه  التكرار السن م
 %٥ 8.3 سنه١٥:سنه١٤ -١

 %٢٠ 33.33 سنه١٦:سنه١٥ -٢

 %١٥ 25 سنه١٧:هسن١٦ -٣

%١٠ 16.6 سنه فاكثر١٧ -٤

  
يتضح من الجدول السابق الخاص بالفئه العمريه للطالب ان 

  وھي ف الفئه العمريه)   %٣٣.٣٣( اكبر نسبه ھي 
وھي الفئه العمريه )  %٨.٣(   واقل نسبه ھي ) ١٦: ١٥( 
)١٤:١٥(  
  
  
  



 

  )٢(جدول رقم 
  

  دراسيهيوضح الفرقه ال                         
  
 %النسبه  التكرار  الفرقه  م
 %٥ 8.3 االولي -١

 %٢٠ 33.3 الثانيه -٢

 %٢٥ 41.6 الثالثه -٣

  
  يتضح من الجدول السابق الخاص بالفرقه الدراسيه ان اكبر نسبه ھي 

  تقع في الفرقه الثالثه)   %٤١.٦(  
  يتقع في الفرقه االول)   %٨.٣( ه ھي واقل نسب

  

  )٣(جدول رقم                               
  

  ةيوضح حاله الطالب الدراسي                     
  
 %النسبه  التكرار المتغير م
 %١٥ 25 منقول -١

 ٣٥ باقي لالعاده -٢
58.3% 

  
  يتضح من الجدول السابق الخاص بحاله الطالب الدراسيه ان نسبه

  من طالب العينه باقي لالعاده)   %٥٨.٣(  
  .من طالب العينه منقول)    %٢٥(  اما نسبه

  
  
  
  



 

  )٤(جدول رقم 
  

  يوضح صله ولي االمر بالطالب                           
  
صله ولي االمر  م

 بالطالب

 %النسبه  التكرار 

 %٢٠ 33.3 اب -١

 %١٥ 35 أم -٢

 %٥ 8.3 الجد -٣

 %١٠ 16.6 األخ الكبير -٤

  
المر يتضح من الجدول السابق الخاص بصله ولي ا

  بالطالب
  يكون األب)  %٣٣.٣(  ان اكبر نسبه وھي 

  .يكون الجد) %٨.٣(  واقل نسبه وھي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  )٥(جدول رقم 
  

  يوضح سبب عدم وجود األب                          
  
سبب عدم وجود  م

 األب

 %النسبة  التكرار

 %2135 متوفي -١

 %711.6 في الخارج -٢

 %2236.6 الطالق -٣

  
يتضح من الجدول السابق الخاص بسبب عدم وجود األب ان اكبر نسبه 

والسبب في )    %١١.٦ (ويكون السبب الطالق وأقل نسبه )%٣٦.٣(
  .الخارج

  
  

  )٦(جدول رقم 
  

  يوضح الحاله التعليميه لولي امر الطالب                     
  
 %النسبه  التكرار السن م
 %1525 أمي -١

 % 711.6 ويكتبيقرأ -٢

 %58.3 مؤھل متوسط -٣

 %2033.3 مؤھل عالي  -٤

 %35 دراسات عليا -٥

  
مؤھل عالي )  %٣٣.٣(   الجدول السابق يوضح ان اكبر نسبه موجوده ھي

  .دراسات عليا)  %٥( واصغر نسبه ھي 
  



 

  
  

  )٧(جدول رقم                 
  
  

   دخل األسره يوضح                                    
  
 %النسبه  التكرار المتغير م
 % 2541.6 منخفض -١

 %1525 متوسط -٢

 % 1016.6 )مرتفع(عالي -٣

     
  

  يتضح من الجدول السابق الخاص بدخل األسره ان اعلي نسبه
دخل )    %١٦.٦( واقل نسبه دخل منخفض)   % ٤١.٦(   

  .عالي مرتفع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٨( جدول رقم
  

   ضح مظاھر العنف لدي الطالب نحو المدرسينوي    
  
 %النسبه  التكرار المتغير م
 %1016.6 سب المدرسين -١

السخريه من  -٢
المدرسين الذين 

 يضايقونه

15 25% 

األعتداء علي  -٣
المدرس الذي 

 يضايقه بالضرب

20 33.3 % 

سب العامل الذي  -٤
 يضايقه

12 20 % 

األعتداء بالضرب  -٥
الذي  علي العامل

 يضايقه

4 6.66 % 

  
  ان اعلي نسبه ھي) ٨(يتضح من الجدول السابق رقم 

يكون السبب األعتداء علي المدرس الذي )    % ٣٣.٣(  
ويكون )   %٦.٦٦(  يضايق الطالب بالضرب واقل نسبه 

  .السبب األعتداء بالضرب علي العامل الذي يضايق الطالب
  
  
  
  
  
  



 

  )٩(م جدول رق
  

  اھر العنف لدي الطالب نحو النظام الدراسييوضح مظ         
  
 %النسبه  التكرار المتغير م
الھروب من  -١

المدرسه عند 
 الغضب

7 8.7 % 

الشغب اثناء  -٢
 الحصه

6 7.5% 

عدم االلتزام  -٣
بمواعيد 

الحضور 
 واالنصراف 

5 6.3  % 

التأخير عن  -٤
 الحصه

52 65% 

عدم االلتزام  -٥
والخضوع 

 لقوانين وقواعد
 المدرسه

10 12.5% 

  
  )    %٦٥(   يتضح من الجدول السابق ان اعلي نسبه ھي 

)     %٦.٣(    وھي الشغب اثناء الحصه وأقل نسبه ھي 
  .وھي التأخير عن الحصة

  
  
  
  

  



 

  

  )  ١٠( جدول رقم 
  

  يوضح دور األخصائي االجتماعي في الحد من ظاھرة العنف مع المدرسة
  
دور األخصائي  م

 مع المدرسة

 %النسبه التكرار

العمل علي  -١
تنسيق العمل بين 

فريق العمل 
 المدرسي

23 65% 

تعريف االداره  -٢
علي اي خلل في 
النظام المدرسي 
يؤدي الي العنف 

 عند الطالب

14 17% 

العمل مع االداره  -٣
علي توفير 
االمكانيات 

المتاحه للبرامج 
 المدرسيه

16 23% 

ال يتم اي شئ  -٤
 مما سبق

5 2.3% 

  
)   %٦٥(  يوضح الجدول السابق ان اكبر دور لالخصائي بنسبه 
  يتمثل في ان اول دور لالخصائي مع المدرسة يتمثل في 

  
  
  
  



 

  )   ١١(   جدول رقم 
  

  يوضح دور االخصائي األجتماعي من ظاھرة العنف مع الطالب   
  
دور االخصائي  م

 مع الطالب 

 %النسبه  التكرار

مساعدته علي  -١
احتياجاته  معرفه

 ورغباته

1237% 

مساعدته علي  -٢
معرفه طبيعه 
مشكله العنف 

 المدرسي 

925% 

مساعدته علي  -٣
المساھمه في 

 انشظة المدرسه

713% 

مساعدته علي  -٤
االستغالل االمثل 

للموارد 
واالمكانيات 

 المتاحه

611% 

ال يتم شئ مما  -٥
 سبق

38% 

  
ان اعلي دور لألخصائي يتمثل في )    ١١(  يتضح من الجدول السابق رقم  

)٣٧(%  
  %)٨(واقل دور لالخصائي يتمثل في 

  
  
  



 

  
  )  ١٢(  جدول رقم  
  

  يوضح أسباب للعنف التي ترجع الي العنف              
  
 %النسبه التكرار  االسباب م
شعور الطالب  -١

باالحباط من 
 الدراسة

27 34% 

عدم اشباع  -٢
احتياجات 

الطالب داخل 
 لمدرسها

13 6% 

ال يقدر علي  -٣
 مواجھة مشكالته

48 55% 

عدم ثقه الطالب  -٤
 في نفسه

12 5% 

   
  )   ١٢(  يتضح من الجدول السابق رقم 

  )   %٥٥(  ان اعلي نسبه ھي 
  ).   %٥(  واقل نسبه ھي 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  )١٣(جدول رقم 

  
  ضح مظاھر العنف لدي الطالب نحو األثاث  واالدوات المدرسيةيو
  
 %النسبه التكرار المتغير م
كسر ادوات  -١

 المعامل والورشه

2535% 

الجلوس علي  -٢
الكرسي بطريقه 

 مختلفه

18 12% 

االسراف في  -٣
استخدام 

الطباشير مع 
 الزمالء

23 30% 

كسر لوحات  -٤
واعالنات 
 المدرسه

14 9% 

تحطيم ادوات  -٥
 النشاط المدرسي

20 27% 

  
  )     %٣٥(  ان اعلي نسبه ھي )  ١٣(   رقم  يتضح من الجدول السابق

  )   %٩(  واقل نسبه ھي 
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  )  ١٤(  جدول رقم 
  

  يوضح مظاھره العنف لدي الطالب تجاه زمالئه            
  
 %النسبه  التكرار المتغير م

 %3444 سب الزمالء -١

رفع الزمالء  -٢
علي سلم 

المدرسه او 
 االرض

2735% 

لمستمر العداء ا -٣
 بين الزمالء

1326% 

 %1923 ضرب زمالئه -٤

اتالف االدوات  -٥
 الخاصه بالزمالء

1816% 

  
  )  %٤٤(  يتضح من الجدول السابق ان اعلي نسبه ھي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  )١٥ (جدول رقم 
  

  يوضح ترتيب الطالب داخل االسره                   
  
 %النسبه  التكرار  المتغير  م
 األول -١

1 1.66% 

 الثاني -٢
4 6.66% 

 الثالث -٣
7 11.6 % 

 الرابع -٤
20 33.3% 

 الخامس -٥
3 5% 

 السادس -٦
5 8.3% 

 السابع -٧
10 16.6% 

  
  

الجدول السابق يوضح ترتيب الطالب داخل االسرة حيث 
  ).       %١.٦٦( يكون ترتيبه )  %٣٣.٣(  ان اكبر نسبه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  )  ١٦(  جدول رقم 
  

  يوضح  مظاھر العنف التي ترجع الي المجتمع        
  
  %النسبه التكرار االسباب م

قله المؤسسات التي  -١
تشغل وقت فراغ 

 الطالب

34 65% 

كثره انتشار سلوك  -٢
 العنف في المجتمع

23 27% 

عدم وجود قدوه  -٣
 حسنه لدي الطالب

18 13% 

  
االسباب )   %٦٥ (   يتضح من الجدول السابق ان اعلي نسبه ھي 

  التي ترجع الي كثرة انتشار سلوك العنف في المجتمع
مؤسسات االسباب التي ترجع الي قلة ال)     %١٣( واقل نسبه ھي 

  التي تشغل وقت فراغ الطال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  )١٧( جدول رقم 
  

  األسرةيوضح مظاھر العنف التي ترجع الي                 
  
 %نسبه ال التكرار االسباب  م
القسوه في المعامله  -١

من قبل الوالدين 
 تجاه الطالب

3447% 

التديل الزائد من  -٢
 الوالدين

1623% 

المشاكل االسريه  -٣
والخالفات بين 

 االباء

2537% 

عدم معرفه  -٤
الوالدين كيفيه 

 التعامل مع الطالب

1921% 

  
سوه في وھي الق)  %٤٧ (الجدول السابق ان اعلي نسبه  يتضح من

  المعامله من قبل الوالدين تجاه الطالب 
التي ترجع الي المشاكل االسريه والخالفات )  %٢١( واقل نسبه 
  .بين األباء

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  )  ١٨( جدول رقم 
  

  يوضح مظاھر العنف التي ترجع الي المدرسه                   
  
 %النسبه  التكرار االسباب  م
المبالغه في  -١

ب من عقاب الطال
 قبل المدرس

23 32% 

عدم كفاية  -٢
االنشطه 
 المدرسيه

48 58% 

عدم مالئمه  -٣
االنشطه 

المدرسيه مع 
احتياجات 
 الطالب

33 43% 

عدم االھتمام  -٤
بتوجيه وارشاد 

 الطالب

18 27% 

  
  ان اعلي نسبه ھي )  ١٨( يتضح من الجدول السابق رقم 

ام بتوجيه الطالب واالسباب التي ترجع عدم االھتم)   %٥٨(   
  وارشاد الطالب 

االسباب التي ترجع الي المبالغه في )   %٢٧(   وان اصغر نسبه 
  .عقاب الطالب من قبل المدرس 



 

 

  
  

  صل السادسالف
  
  

  النتائج العــــــــــــامه      
  
  
  
  
  



 

  ـــــــجالنتائـ            
  
  :العمرية للطالب  الفئة  -١
           ريةوھي ف الفئه العم)   %٣٣.٣٣( اكبر نسبه ھي **  
)١٦: ١٥(  

  )١٤:١٥(وھي الفئه العمريه )  %٨.٣(   واقل نسبه ھي ** 

  
   :الفرقة الدراسية  - ٢

  . تقع في الفرقه الثالثه)   %٤١.٦(  اكبر نسبه ھي ** 
 .يتقع في الفرقه االول)   %٨.٣( واقل نسبه ھي ** 

  
  :حاله الطالب الدراسية  - ٣

** من طالب العينه باقي لالعاده)   %٥٨.٣( ان نسبه**
  .من طالب العينه منقول)    %٢٥(  اما نسبه

  

  : صلة ولي االمر بالطالب - ٤
  يكون األب)  %٣٣.٣(  ان اكبر نسبه وھي ** 
  .يكون الجد) %٨.٣(  واقل نسبه وھي** 

  
   : سبب عدم وجود االب - ٥

  ويكون السبب الطالق )%٣٦.٣(ان اكبر نسبه ** 
  .والسبب في الخارج)    %١١.٦ (أقل نسبه * *



 

  
   :الحالة التعليمية لولي امر الطالب  - ٦

  .مؤھل عالي )  %٣٣.٣(   اكبر نسبه موجوده ھي** 
  . دراسات عليا)  %٥( اصغر نسبه ھي ** 

  
  :دخل األسرة  - ٧

  . دخل منخفض)   % ٤١.٦(  اعلي نسبه  **
  .دخل عالي مرتفع)    %١٦.٦( اقل نسبه** 

  
   : مظاھر العنف لدى الطالب نحو المدرسين -٨

يكون السبب األعتداء علي )    % ٣٣.٣( اعلي نسبه ھي  **
  .المدرس الذي يضايق الطالب بالضرب 

ويكون السبب األعتداء بالضرب )   %٦.٦٦(  اقل نسبه **  
  . علي العامل الذي يضايق الطالب

  
  : دراسمظاھر العنف لدى الطالب نحو النظام ال - ٩
  وھي الشغب اثناء الحصه )    %٦٥(   اعلي نسبه ھي **  
  .وھي التأخير عن الحصة)     %٦.٣(    أقل نسبه ھي **  

  
  
  
  
  
  



 

الحد من ظاھرة  فياالجتماعي  األخصائيدور  -١٠
   :العنف مع المدرسة 

يتمثل في ان اول )   %٦٥(  اكبر دور لالخصائي بنسبه **  
  .رسة دور لالخصائي مع المد

  
دور األخصائي االجتماعي من مظاھر العنف مع  -١١

  :  الطالب
  %).٣٧(اعلي دور لألخصائي يتمثل في  ** 
  %).٨(اقل دور لالخصائي يتمثل في ** 

  

  : اسباب للعنف التي ترجع الي العنف  -١٢
  .)  %٥٥(  اعلي نسبه ھي ** 
  ).   %٥(  اقل نسبه ھي ** 

  
نحو االثاث واالدوات  مظاھر العنف لدى الطالب -١٣ 

  :المدرسية 
  . )  %٣٥(  اعلي نسبه ھي **   

  . )   %٩(  اقل نسبه ھي ** 
   

 : مظاھر العنف لدى الطالب تجاه زمالئه -١٤
  . )  %٤٤(  ان اعلي نسبه ھي ** 

  
  
  



 

   :ترتيب الطالب داخل األسرة  -١٥
  ).       %١.٦٦( يكون ترتيبه )  %٣٣.٣(اكبر نسبه **   
  

   مظاھر العنف التي ترجع الي المجتمع -١٦    
االسباب التي ترجع الي )   %٦٥(    ان اعلي نسبه ھي ** 

  .كثرة انتشار سلوك العنف في المجتمع
االسباب التي ترجع الي قلة )     %١٣( واقل نسبه ھي ** 

  .المؤسسات التي تشغل وقت فراغ الطال
  

  : مظاھر العنف التي ترجع الي األسرة  -١٧
وھي القسوه في المعامله من قبل )  %٤٧( اعلي نسبه ** 

  .الوالدين تجاه الطالب 
التي ترجع الي المشاكل االسريه )  %٢١( واقل نسبه ** 

  .والخالفات بين األباء
  

  :مظاھر العنف التي ترجع الي األسرة  -١٨
واالسباب التي ترجع عدم االھتمام )  %٥٨ (ان اعلي نسبه ھي ** 

  الب وارشاد الطالب بتوجيه الط
االسباب التي ترجع الي المبالغه في ) %٢٧( ان اصغر نسبه ** 

  .عقاب الطالب من قبل المدرس 

  
  

 
 

  



 

   نتائج الدراسة
: نتائج التحليل للدراسة العلمية  

  -1 يتضح من نائج الدراسة العلمية بالنسبه لمظاھر العنف
درسين الذياالعتداء علي الزمالء بالضرب ، السخريه من الم *   

 يضايقونھم
دخول الطالب الحصص متأخراً ، تجميع الطباشير واللعب يه مع *

   . الزمالء
  .يحرم الطالب انقسھم من الطعام عند توبيخھم *
   -:يتضح من نتاءج الدراسه العلمية يالنسبه ألنسان العنف في  -٢
            .اسباب ترجع التنشئة االسرية *
  . ألب  متوفي او في الخارج ،اسباب ترجع الي عدم وجود ا*
  .  اسباب ترجع الي البيئة المحيطه بالطالب *
  . اسباب ترجع الي المستوي التعليمي لألب *
  . اسباب ترجع الي قله الدخل *
  . اسباب ترجع الي عدم اھتمام األب بالطالب *
  . اسباب ترجع الي رياده عدد افراد األسرة*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــالحق مـــ      
  الدراســــــة 



 

 
  

استمارة استبيان حول ظاھرة العنف فى   
      - :المدارس  

  
   

 دراسة مطبقة على
  األخصائين االجمتاعين

  
  إعداد 

  
 انتظام  –طالب الفرقة الرابعة   

   

  اشراف
  

 عبير حسن/ د  



 

 
استمارة استبيان مطبقة على مدارس التعليم   

  :  الثانوى
   - :ية أوال البيانات األول

  )اختيارى ( -:اإلسم :  ١س
  (  ) انثى    –ب (  ) ذكر .النوع أ -: ٢س
  ................اسم المدرسة التى تعمل بھا  -: ٣س

  
   -:المؤھل الدراسى  ٢س
               بكالوريوس خدمة اجتماعية    (     )  
        دبلوم عالى فى الخدمة اإلجتماعية(     )  
 تماع اج(ليسانس أداب                 (       )   (  

  خبرةالعمل بالمجال المدرسى : س 
 (        سنة                              ) ١(أقل من(  
 سنوات              ) ٥(من سنة الى اقل من(   )  
 سنة    )  ١٥(سنوات الى اقل من ) ١٠(من(   )  
 سنة فأكثر                           ١٥من        (   )  
 سنة فاكثر                        ١٥من           (   ) 
  

   - :ثانيا مظاھر العنف لدى الطالب 
ما ھى مظاھر العنف التى يقوم بھا الطالب نحو  ٦س  

  الزمالء  
                                            يسب زمالئه     (     )  
او على األرض       يتعمد دفع زمالئه على سلم المدرسة

 (       )  
 اإلعتداء على زمالئه بالضرب                               )   (  
لمستثمرين زمالئه               إثارة ھو من العداء ا   )    (  
                  أخرى تذكر                                  )     (  



 

 نحو المدرسين والعاملين:-   
لمدرسين                                       يسب ا     (    )  
 الذين يضاقون              يسخر من المدرسين (    )  
بالضرب                      يعتدى على المدرسين (    )  
قة                            يسب العامل الذى يضاي  (    )  
                 أخرى تذكر                                       )  (  
  نحو النظام المدرس  –ج 

المدرسة عند غضبة                 يترك الطالب   ) (  
أثناء الحصة                  يثير الطالب الفوضى   ) (  
 عدم حضور الطالب وانصرافه فى المواعيد

  ) (                                                       المحددة   
تأخر                       يدخل الكالب الحصة م      )  (  
             يرفض الطالب الخضوع للسلطة المدرسية

  )  (              أخرى تذكر                                       
   -:األثات واالدوات المدرسية  –د 

                    (    )       يحطم الطالب أدوات المعمل او الورشة  - ١
            (    )يجلس الطالب على الكرسى بطريقة تتلفة   - ٢
  ) (            الب لوحات واعالنات المدرسيحطم الط- ٣
 اتالف ادوات النشاط المدرسى                        )   (  
 أخرى تذكر  
   - :الذات   -ه

  )   (           طالب نفسة متعمد عند غضبة   يخرج ال- ١
يحرم الطالب نفسة من الطعام عند توبيخة             - ٢

(      )  
  )   (          لب مالبسة عند توبيخة      يمزق الطا- ٣
بة    ب أدواتة المدرسية عند غضيتلف الطال      )( 
  أخرى تذكر 

                                                                           )  ( 
  

  
  
  



 

  -:ثالثا اسباب العنف 
ماھى األسباب المؤدية لسلوك العنف  - : ٧س

   - :والتى ترجع الى 
 البيئة المدرسية: -   
 اسلوب العقاب الذى يستخدمة المدرس مع الطالب

تناسب مع حجم خطأة                                                          الي
 (      )  

مدرسية غير كافية       األنشطة ال                 (       )  
            عدم مالئمة األنشطة المدرسية آلحتتياجات الطالب

(      )  
 جو مدرس مريح مالئم      عدم توفر                (       )  
 عدم وجود برامج اواساليب للتوجية للطالب الممارس

  (      )                                                   والعنف  
                         أخرى تذكر                       )    (  
 البيئة األسرية: -   

        قسوة معاملة الوالدين                      (       )              
ئد من الوالدين                التدليل الزا          (       )       
لمعاملة بين األبناء فى األسرة  التفرقة فى ا (       )             
مرة                       الخالفات األسرية المست(      )  
الطالب  عدم قدرةاألسرة على اقامة عالقات جيدة مع                

(      )  
                                    أخرى تذكر         (       )  

   - :الطالب  –ج 
 شعور الطالب باإلحباط من الدراسة                   (      )                 
      شعور الطالب بعدم اشباع احتياجاته داخل المدرسة                  

)        (  
 عدم قدرى الطالب على مواجھة مشكالته(    )                           
  ضعف ثقة الطالب على مواجھة مشكالته(    )                 
سة التى يفرغ فيھا الطالب طاقته  قلةاالنشطة المدر)      (  

     أخرى تذكر                                         )   (  



 

   - :وسائل اإلعالم   -د
فالم العنف           مشاھدة الطالب آل                  (         )  
ليد ابطال المصارعة     يحاول الطالب تق                 (        )  
الحرية فى مشاھدة مايريد   األسرة تغطى للطالب         ) (  
حوادث اسبوعيا        قراءة الطالب لمجلة اخبار ال     (        )  
 الكاراتية  –المصارعة ( مشاھدة الطالب للبرامج العنيفة– 

  (      )                                                             ) غيرھا 
                    أخرى تذكر                                   (       )  
   - :المجتمع    - ھـ

 التى تشغل وقت فراع للطالب ندرة المؤسسات   (         )  
فى المجتمع                   انتشار سلوك الضعف  (         )  
للطالب                        عدم وضوح قدوة حسنة (         )  
 العقاب داخل المجتمع        عدم وضو اساليب     (        )  
ةل بين مجتمع المدرسة واألسرعدم وجود اتصا     (         )  
                                               أخرى تذكر    (         )  



 

 
  

 استمارة استبيان عن   
دور الخدمة اإلجتماعية فى مواجھة 
ظاھرة العنف المدرسى لدى طالب 

  المرحلة الثانوية 
ات الحصول على درجة البكالوريوس ضمن مقتضي" 

  )جامعة الفيوم  –فى الخدمة اإلجتماعية 
  

 إعداد   
  طالب الفرقة الرابعة

  
  اشراف 

  عبير حسن  .د
  
  

  
  

بيانات ھذة األستمارة سرية والتستخدم اإل فى 
  اغراض البحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  االستبياناستمارة   
  :البيانات األولية: أوال

  

االسم  -١
...............................  

 (   )أنثي ، (   ) ذكر : النوع  -٢
 
 :...................المدرسة  -٣

 
 ................. :السن  -٤

 
(   ) قرية  *:محل االقامة  -٥

 (   )مدينة *
 

 :الحالة الدراسية  -٦
  (   )باقى للعادة (   ) مستجد  

  
 
  :..........عدد افراد األسرة  -٧

 



 

  :االب عمل  -٨
  (   ) خاصموظف قطاع              
  (   )موظف حكومة              

 
 :عمل األم  -٩
  (    ) ربه منزل  

  (    )موظفة قطاع خاص 
  (   )موظفه حكومية           

 
 :الحالة االجتماعية لألب -١٠
  (   )أمى    *      
  (   )مؤھل فوق المتوسط *     
  (    )مؤھل متوسط *     
  (    )مؤھل عالى *     
  (    )ويكتب  يقرا*     

  
  :الحالة االجتماعية لألم-١١

  (   )أمى    *    
  (   )مؤھل فوق المتوسط *   
  (    )مؤھل متوسط *   
  (    )مؤھل عالى *
  (   )ا ويكتب يقر*



 

 ‐:ثانيا أسباب مظاھر العنف المدارسى لدى طالب الثانوية    
  
  ال نعم  العبارة م

 الفقر الشديد لبعض األسر ١
   

 دوث الطالق بين األبوينح ٢
   

 التربية غير السليمة لألبناء ٣
   

 مشاھدة غير األفالم العنيفة  ٤
   

الضرب المتكرر بالنسبة لألبناء  ٥
 وبشدة 

   

التفرقة العنصرية بالنسبة ٦
 للذكور واإلناث 

   

انخفاض مستوى المعيشة  ٧
 لألسرة 

   

رغبة الطرب جذب األنتباه يلجا  ٨
 العنفالى 

   

عدم السعور باالمن ولذلك  ٩
 يتخذ العنف كوسيلة للدفاع 

   

انتشار البطالة وخاصة بين  ١٠
 الشباب وبين المثقفين 

   

عدم احتران القانون وغياب  ١١
األمن من المناطق العشوائية 
يؤدى الى العنف بين  الطالب 

 فى المدارس 

   

    



 

 
     :-طالب المرحلة الثانويةثالثا اھم مظاھر العنف المدرسى لدى 

  
  ال نعم  العبارة م

 حرمان األبناء من احد األبوين  ١
   

التھديد بالضرب الشديد ٢
 المبرح لدى الطالب

   

اإلھانات والسب لدى االبناء  ٣
يؤدى الى العنف من قبل 

األباء او المدرسين فى 
 المدرسة 

   

الدروس الخصوسة وضعف  ٤
 الطالبھيبة المعلم امام 

   

لجوء بعض الطالب الى ٥
 الھروب من المدرسة 

   

عجز الذات عن القيام بعملية  ٦
 التسامى واإلعالء

   

الشعور بالنقص والخوف ٧
 واإلحباط لدى الطالب

   

رد فعل تجاه التھميش ٨
 األجتماعى او داخل الفصل

   

التدليل الزائد من جانب األب  ٩
 واألم لألبناء

   

رة الطالب التشاؤمية نحو نظ ١٠
 المستقبل 

   

  



 

 
   

رابعا األثار التى ترتبت على انتشار ظاھرة العنف المدرسى لدى 
 ‐:طالب المرحلة الثانوية   

  
  ال نعم  العبارة م

 الھروب من المدرسة ١
   

 التاخر من المدرسة ٢
   

 التسرب الدراسى ٣
   

 الخوف من المعلم-:المخاوف ٤
من المدرسة ،  والخوف

 مخاوف ليلية 

   

الكذب حيث يميل الطفل الى  ٥
الكذب تھرب من بعض مواقف 

 العنف 

   

العصبية والتوتر الزائد الناتج  ٦
عن احساس  باألمن النفسى 

   

التبول :العيد من المشكالت ٧
الالرادى ، األنطواء ، مشاعر 

 ايجابية 

   

تدنى مستوى التحصيل ٨
 الدراسى 

   

كراھية المدرسة والمعليمن   ٩
وكل ما له عالقةبالعملية 

 التعليمية 

   

  



 

 
خامسا التصور المقترح لدور اإلخصائى األجتماعى لمواجھة 

   :-المشكلة وكيفية التعامل معھا لدى طالب المرحله الثانوية
  
  ال نعم  العبارة م

يساھم فى وضع خطة العالج  ١
المناسبه لحل مشكلة العنف 

 دى طالب المدارسل

   

يساھم فى المشاركة بين  ٢
التالميذ واألساتذة فى  

المدارس لتخطى ظاھرة 
 العنف

   

ينظم ويقوم بعمل الندوات  ٣
زالمؤتمرات التى تساعد على 

الخدمة ظاھرة العنف فى 
 المدرسة 

   

يعمل على توعية الطالب ٤
بمدى خطورة العنف وما تأثيرة 

 علية مستقبال 

   

تقديم المساعدات األجتماعية  ٥
لدى األسر الفقيرة للحد من 

 ظاھرة العنف المدرسى 

   

المشاركة فى اقامة الحفالت  ٦
والندوات التى تسمل مظھر 
 .العنف وكيفية التغلب عليھا 

   

يقوم سلوك الشخث العنيف  ٧
اما عن طريف إعادة تأھيلية او 

ادماجة فى المجتمع الذى 
 يعيش فية 

   

  



 

 

  
  
  
  
  

ـع ــمراجـ
 ـة ــــالدراس

  
  
  
  



 

  المـــــــــــراجع        
  

من العنف السياسي الي : ابراھيم البيومي  -١
العنف االجتماعي تحوالت المجتمع 
وشروط السلم االھالي مؤتمر مصر 

كلية االقتصاد والعلوم ، القضايا الراھنة 
  .٢٠١٠،جامعه القاھرة ، ةالسياسي

رة العنف ظاھ: ابراھيم حسين توفيق  -٢
بيروت ،السياسي في النظم العربية 

،١٩٩٢   . 
دار المعرفه ، االدارة :ابراھيم عبد الھادى  -٣

 .٢٠٠٠، االسكندرية ، العلمية الجامعية 
المراھقة وخصائصھا : ابراھيم وجيه  -٤

، القاھرة ،دار المعارف ،ومشكالتھا 
١٩٨١. 

دار ، المراھقة : ابراھيم وحيد محمود  -٥
 .١٩٨١، الفيوم، المعارف 



 

الخدمة االجتماعية : احمد حسنى ابراھيم  -٦
دار السالم ، في مجال األسرة والطفولة 

 .  ٢٠٠٧، الفيوم ،

 العنف فى الحياة، أحمد زايد وآخرون -٧
المجلد ، اليومية فى المجتمع المصرى

أكاديمية البحث العلمى ، األول
المركز القومى للبحوث ، والتكنولوجيا

 ٢٠٠٢، لقاهرةا، االجتماعية والجنائية

اصول الصحة : احمد محمد عبد الخالق  -٨
 .االسكندرية ، دار المعارف،النفسية 

بعض المتغيرات المصاحبة ، ادريس عزام -٩
: الغتراب الشباب عن المجتمع الجامعى 
دراسة استطالعية على عينة من طلبة 

مجلة العلوم ، الجامعة األردنية
 .١٩٨٩ربيع ، االجتماعية



 

دراسة : حميد سالم اسماء سمير عبد ال -١٠
الظاھرة العنف البدني بين التالميذ 

المدارس الثانوية واثارھا ودور مقترح 
 .٢٠١٤، بطريقة خدمة الفرد لمواجھتھا 

العنف ضد الزوجة ، أمل سالم العواودة - -١١
دراسة اجتماعية ، فى المجتمع األردنى

ط ، لعينة من األسر فى محافظة عمان
 ٢٠٠٢، نإربد، األرد، مكتبة الفجر، ١

العنف المدرسي بين : أمين منير جابر  -١٢
دار السحاب ، األسرة والمدرسة واالعالم 

 . ٢٠٠٥،  ١ط، للنشر والتوزيع 

األبعاد االجتماعية ، إيمان فرج -١٣
، واالقتصادية والثقافية للشباب والمراهقة

 – ١، بيروت، المنتدى العربى للسكان  
 ٢٠٠٤نوفمبر  ١٩



 

تي تواجه المشاكل ال: حامد الحمداني  -١٤
 .٢٠٠٣،ابناءنا من اجل التنشية 

مكمبه :علي االجرام : رمسيس بھانم  -١٥
 .االسكندرية ، المعارف 

المشكالت النفسية عند : زكريا الشربينى  -١٦
دار الفكر العربي ،القاھرة ،االطفال 

،١٩٩٤. 
ممارسة : عبد الناصر عوض احمد جليل  -١٧

خدمة الفرد مع حاالت العنف االسرى 
لعوامل والمظاھر وطرق دراسة نظرية ل)

، المؤتمر العلمي السادس ، المواجھة 
الممارسة المھنية للخدمة االجتماعية 

جامعه القاھرة ، كلية الخدمة االجتماعية ،
 .١٩٩٣، فرع الفيوم ،

  
  
  
 



 

سلوك العنف بين ، عدلى السمرى -١٨
دراسة ميدانية على عينة من ، الشباب

فى ندوة ، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية
محمود ، تحرير، الشباب ومستقبل مصر

 .٢٠٠١ ، أبريل، الكردى

: عرفات زيدان خليل محفوظ واخرون  -١٩
المشكالت االجتماعية المتربية علي العنف 
ضد االطفال ودور خدمة الفرد في التعامل 

 . ٢٠١٤، معھا 
مدخل علم : عماد عبد الرحيم الزغول  -٢٠

" ،دولة االمارات العربية المتحدة ،نفس 
 . ٢٠٠٤،" كتاب الجامعى دار ال

البعد الصحيح حين ، ساندرين ليفرانس -٢١
حمدى : ترجمة ، التعامل مع العنف

المجلة الدولية للعلوم ، الزيات



 

ديسمبر ، اليونسكو، ١٧٤ع ، االجتماعية
٢٠٠٢ 

العنف بين الطالب بعض : سميحة نصر  -٢٢
المتغيرات النفسية االرتباطات والمصنبات 

جنائية المركز القومي للبحوث وال،
،٢٠٠٤. 
الخدمة االجتماعية : ماھر ابو المعاطي  -٢٣

مركز ،في مجال رعاية األسرة والطفولة 
 . ٢٠٠٦: القاھرة ،الجامعي 

تنظيم المجتمع من : محمد بھجت جاد هللا  -٢٤
 ١٩٩٦،االسكندرية ، المساعدة إلى الدفع 

دراسات معاصرة : محمد بيومي حسن  -٢٥
، في سكيولوجية الطفولة والمراھقة 

 .٢٠٠٠، ١ط،القاھرة ،بة الشرق مكت
الخدمة االجتماعية : محمد نجيب توفيق  -٢٦

القاھرة ، مع األسرة والطفولة والمسنين 
  ١٩٩٨،مكتبة االنجلو المصرية ،



 

مصطفى ابراھيم عوض واخرون  -٢٧
دار مصر ،الشباب والتنمية المتواصلة :

 .١٩٩٧،القاھرة ،للخدمات العلمية 
 التخلف االجتماعي: مصطفى حجازى  -٢٨

مدخل الي سيكولوجية االنسان المقھور 
 . ١٩٧٦،معھد االتحاد العربي ،بيروت ،
العنف المدرسي : محمود فتحى عكاشة  -٢٩
 .كلية الخدمة االجتماعية ،
: مصطفى حسن البدوي  ھبه فاروق -٣٠

المشكالت االجتماعية علي العنف ضد 
، االطفال ودور الخدمة في التعامل معھا 

٢٠١٤ . 
عدة في التعامل مع المسا: يحيى حجازي  -٣١

مركز ،العنف المدرسي وحل الصراعات 
، بيت مينا ،الشرق االوسط  للدايمقراطية 

 .القدس 
رعاية المراھقين : يوسف ميخائيل اسعد  -٣٢

 .ن .د، ط.د: القاھرة ،دار غريب ، 
  



 

  
  
  
  


