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 العنف املدرسي وأثرة يف انتشاره ظاهرة اطفال الشوارع 
 (حلول ومعاجلات)

 دادـإع 
 أزهار علوان/ د.م.ا

كلية التربية ابن رشد -جامعة بغداد   

 2059/  4/  21: قبول النشر                                 2059/ 3 / 51: استالم البحث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : مستخلص 

نرصد العديد من ظواهر العنف المدرسي في مدارسنا اليوم، سواء أكانت 

أنفسهم، إذ تظل هذِه الظاهرة من قبل المدرسين تجاه الطالب أو بين الطالب 

الظروف االجتماعية الدافع االول وراء ممارسة العنف في المدارس، فظروف 

االسرة المهنية والمالية واالجتماعية وظروف الحرمان االجتماعي والقهر النفسي 

واالحباط المتكررة، عوامل تساعد على توليد االضطرابات النفسية والسلوكية وعدم 

الشروع بالقلق والتوتر واالحساس بالذل والمهانة، وهذه التوافق مع المجتمع وتعزز 

العوامل مجتمعية تؤدي إلى توليد العنف المدرسي الذي يساعد على ظهور وانتشار 

وجاء البحث . ظاهرة اطفال الشوارع نتيجة تسرب االطفال والطالب من المدرسة

 . من هذه الظاهرةهذا لدراسة هذِه االسباب ووضع الحلول والمعالجات المناسبة للحد 

 : مشكلة البحث

المدرسة إحدى مؤسسات المجتمع المساهمة في اعداد االجيال بمساعدة 

االسرة والمؤسسات االجتماعية االخرى، فهي البيت الثاني للتالميذ والتي تقدم لهم 

المبادئ الدينية والتربوية والتعليمية والقيم االنسانية وتنقل التراث الثقافي من جيل 

آلخر، وتصحح سلوك الطفل الخاطئ لتنشئ جيل واعي ومتعلم ومثقف لبناء مجتمع 

متطور ومواكب للتطور الحضاري والتكنولوجي، ومن الظواهر المنتشرة في بعض 

المدارس هي ظاهرة العنف المدرسي بأنواعه فقد يكون من قبل الطالب على بعضهم 

وأكثر انواعه خطورة هو عنف  البعض، أو قد يكون من قبل المعلمين فيما بينهم،

المعلم على الطالب، فالمعلم قدوة لطالبه، فيجب ان يكون سلوكه صحيحاً حتى يتعلم 

الطالب السلوك السوي، من جهة أخرى فأن العنف هو نقيض للتربية، وفيه جرح 

لكرامة االنسان ويعمل على تهميش االخر واحتقاره والحط من قيمته االنسانية التي 

 تعالى بها، وهذا يولد احساساً لدى الطالب بتدني مستوى الذات، فيكون لديه فّضله هللا
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ً نحو اآلخرين، وفيه سلب ألسبط حقوقه وهي حريته، وعلينا أن نعرف  ً سلبيا اتجاها

 . بأن مشكلة العنف األسري مشكلة يعاني منها العالم بأسره وليس العالم العربي فقط

 : أهمية البحث

ف حيزاً كبيراً في كل مجاالت الحياة، فكثيراً ما نسمع أصبح لمفهوم العن

بالعنف األسري والعنف ضد المرأة والعنف المدرسي وغيرها، ولو استقرأنا التاريخ 

لوجدنا بأن العنف صفة مالزمة لبني البشر على المستوى الفردي والجماعي رغم 

ويرجع السبب في االختالف باألشكال والصور واألساليب من حقبة زمنية إلى اخرى 

ذلك لإلختالف في مظاهر الحياة والتطور العلمي والثقافي والتكنولوجي من عصر 

آلخر، ويتخذ صوراً عدة كالتهديد والقتل وااليذاء واالستهزاء والحط من قيمة 

اآلخرين والحرب النفسية وغيرها، وقد نجد العنف في سلوك افراد، وأحياناً في سلوك 

 . تمعات المختلفةبعض الجماعات في المج

ولذا بدأ االهتمام العالمي بظاهرة العنف على مستوى الدول أو الباحثين أو 

العاملين في المجال السلوكي والتربوي أو على مستوى المؤسسات والمنظمات غير 

الحكومية، وهذا نتيجة لتطوير الوعي النفسي واالجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة 

زايد بالحياة المدرسية للطالب كونهم رجال المستقبل، وعزز والمراهقة واألهتمام المت

ذلك نشوء العديد من المؤسسات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الطفل وقيام األمم 

المتحدة بصياغة اتفاقية عالمية تهتم بحقوق اإلنسان عامة واألطفال خاصة لحمايتهم 

حجازي، ب ت، . )حربمن جميع أشكال اإلساءة واإلستقالل في زمن السلم وال

 (. 9ص

ولعل من أهم مصادر الميل للعنف هو عدم تلبية الحاجات النفسية 

واإلجتماعية والمادية، فضالً عن الدور الكبير الذي تؤديه مؤسسات المجتمع ونجاح 

وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية وألعاب البالي ستيشن وشبكة االنترنت في نشر 

 .(384ص: 1002الفقهاء، ) دائيةثقافة العنف وبث روح الع

وتعد المدرسة مصب لجميع الضغوطات واالنفعاالت الخارجية، فيتفرع 

الطالب وما يحملونه من ضغوط على المدرسين والطالب، ومما ال شك فيه يقابلون 

 بنفس االسلوب العدواني، وهذا إلى انتشار ظاهرة العنف المدرسي وتزايد انتشارها

 . (116ص: 1008الخالدي، )

ومما ال شك فيه بأن المدرسة تعد الحلقة الواصلة بين االسرة والمجتمع، 

فلهذا تقع على عاتقها، الكثير من المسؤوليات في إعداد جيل يتحمل مسؤولياته 

 .(2ص: 2996إبراهيم، ) المستقبلية ليكونوا خدمة وطنهم

ف لذلك تعد المدرسة المساهمة االولى في الحد من انتشار ظاهرة العن

المدرسي التي تؤدي إلى التسرب من الدراسة، لتولد ظاهرة اخرى وهي أطفال 
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ً يتحمله المجتمع بكل مؤسسات، والمدرسة واحدة  ً كبيا الشوارع الذين أصبحوا عبئا

 . من تلك المؤسسات

 : هدف البحث

رمى البحث الحالي إلى معرفة دور العنف المدرسي في انتشار ظاهرة 

 . اطفال الشوارع

 :البحث حدود

يقتصر البحث الحالي على طالب المدارس الثانوية في محافظة بغداد جانب 

 . للدراسة الصباحية 1022/1028الرصافة للعام الدراسي 

 :تحديد المصطلحات

 :العنف المدرسي: أولا 

نمط من أنماط السلوك الذي ينبع عن حالة "بأنه  1002عرفه شقيرات، 

توي على نية سيئة أللحاق ضرر مادي ومعنوي احباط وصعوب بعالمات التوتر ويح

 (8ص: 1002شقيرات، ) "بكائن حي

كل الممارسات االبتدائية البدنية أو النفسية : "بأنه 1002عرفه أبو عليا، 

أبو ")التي تقع على الطالب من قبل معلميهم أو من بعضهم على بعض في المدرسة

 .(202ص: 1002عليا، 

ا بأن  :هوتعرفه الباحثة إجرائيا

هو االيذاء الحاصل للطالب من قبل معلميهم أو من بعض زمالئهم سواء 

كان الضرب باليد أو القدم أو الضرب بأداة، أو التخويف المتضمن التهديد بطرف 

آخر أكثر قوة أو التحقير امام الطالب االخرين بأستعمال ألقاب غير محببة له أو ذكر 

 . عيوبه وأستعمال السب والشتم

 : الشوارعأطفال  -2

أي ولد أو بنت يتخذون من الشارع بمختلف : "بأنهم 1021عرفه فرغلي، 

معانيه بما في ذلك الخرابات واالماكن المهجورة وغيرها مقر اقامة أو مصدراً لكسب 

فرغلي، ) "الرزق دون ان يتمتعوا بأشراف أو توجيه من قبل أولياء أمورهم الراشدين

 .(10-29ص: 1021

االطفال الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر : "بأنهم 1021عرفتهم مجيد، 

عاماً، يمارسون حياتهم من اكل وشرب ونوم وغيرها في الشارع حيث يعمل بعضهم 

 "بشكل غير رسمي ومنهم من ال يعمل باإلضافة إلى كون عالقاتهم بأسرهم مقطوعة

 .(9ص: 1021مجيد، )
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ا بأنهم  : تعرفهم الباحثة إجرائيا

االطفال الذين يعيشون في الشارع ويمارسون كل متطلباتهم الحياتية فيه من 

اكل وشرب ونوم وغيرها منهم من يعمل ومنهم من ال يعمل مطلقاً، بعضهم لهم 

 .عوائل ومقطوعة عالقتهم بها ومنهم من فقد عائلته فأصبح الشارع مأواه

 :اإلطار النظري

لتي تؤدي إلى حصوله، يخفي العنف دوافع واحباطات متكررة هي ا

وبصورة عامة فالعنف من الظواهر المرضية في المجتمع التي تؤثر سلباً على حياة 

االفراد والعالقات بينهم، مما يؤدي إلى تفكك العالقات وانهيارها، ولعل العنف من 

ً على مستوى تحصيل  اصعب المشاكل التي تعاني منها المدارس وهو يؤثر سلبا

يؤدي إلى تركهم للمدرسة ليتحولوا إلى افراد غير صالحين في الطالب وبالنتيجة 

كثير من النظريات تطرقت . المجتمع وهذا يؤدي إلى ظهور ظاهرة اطفال الشوارع

 : إلى مفهوم العنف نذكر بعضها

كان فرويد من األوائل الذين أعتقدوا ان السلوك البشري : نظرية التحليل النفسي -أ

 . ينتج جراء دافع بايولوجيعدواني بالفطرة، والعنف 

ربط فرويد بين غريزة العدوان والموت، فقال ان كل انسان لديه نزعة 

التخريب لكثرة ما يتعرض له من احباطات متكررة، واالحباطات ناتجة من عدم 

اشباع حاجات االنسان نفسه وهنا يزداد السلوك العدواني ليتحول إلى عنف ضد 

 ( 99ص: 2998عالوي، ) اآلخرين

يرى السلوكيين ان العدوان سلوك يمكن اكتشافه من خالل : النظرية السلوكية -ب

تصرفات االفراد، وبالنتيجة يمكن تعديله وفقاً لقوانين التعلم، فهم يؤمنون بأن السلوك 

متعلم في البيئة وحسب قوانينهم يمكن اطفاؤه وعالجه، وقد اشار سكنر إلى ان 

ثواب والعقاب، فعند حصول الفرد على التعزيز االنسان يتعلم السلوك عن طريق ال

واالثابة يميل إلى تكرار هذا السلوك، والسلوك المعاقب عليه ال يكرره مطلقاً، وهذا 

 (94ص: 1008جمال الدين، ) ينطبق على العنف

شاع استعمال مصطلح التفكك االجتماعي للداللة على  :نظرية التفكك الجتماعي -جـ

ويراد بِه أحياناً عدم التناسق . مفهوم يشمل مظاهر سوء التنظيم في االسرة والمجتمع

أو التوازن بين اجزاء ثقافة المجتمع، ويحدث نتيجة التغيرات السريعة التي تمر بها 

راد تؤدي إلى انعدام الترابط المجتمعات، فحالة عدم االستقرار في العالقات بين االف

االجتماعي بينهم، لذلك يلعب دوراً كبيراً في ظهور السلوك المنحرف وحاالت العنف 

 (. 202ص: 2998ابو تونة، . )والعدوان بين االفراد

 : يُصنف العنف إلى: تصنيفات العنف
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سلوك يلحق االذى باآلخرين، كالضرب والركل : العنف البدني أو الجسدي -2

وشد الشعر مصحوبة بنوبات عنف وغضب شديدين ويُعد العنف الجسدي من  والعض

 (19ص: 1000يحيى، ) اقدم انواع العنف

هو االيذاء باللفظ، والهدف منه التعدي على حقوق اآلخرين : العنف اللفظي -1

 باأللفاظ النابية، وعادةً ما يسبق بعنف جسدي يهدف الكشف عن قدرات االخرين

 ( 32ص: 2992الخريف، )

وهو عنف تسلطي يتضمن اساليب متنوعة كاالحتقار أو االزدراء : العنف الرمزي -4

أو عدم االحترام أو عدم النظر إلى الشخص الموجه له العداء للتقليل من احترامه 

وشأنه، أو استعمال اشارة غير لفظية للداللة على بعض الصفات أو العالمات 

صياته وال يحبذ ان يوصف بها والتي الموجودة في الشخص والتي تعد من خصو

 (99ص: 1000الرشود، ) غالباً ما تكون عيوباً خلقية

 : ظاهرة العنف في المدارس

تبنى العملية التربوية على مبدأ التفاعل الدائم والمتبادل بين الطالب 

وعلينا ان نميز بين العنف . ومدرسيهم ويتأثر كالهما بسلوك اآلخر، وبالخلفية البيئية

ائد بين الطالب، ويرجع ألسباب مختلفة ترتبط بالعنف المنزلي أو برامج التلفاز، الس

والعنف الذي يتلقاه الطالب في المدرسة من المدارس أو المدير محاوالً زرع الخوف 

 . في نفوس الطالب

 : مظاهر العنف المدرسي

 . الضرب باليد أو بأداة أو الركل بالقدم -2

 . التخويف بالتهديد بالضرب -1

 . التحقير من الشأن كنعته بأوصاف غير جيدة أو وصفه بعاهات أو إعاقة جسدية -4

 . نعته بألقاب نائبة وغير خلقية -3

 . السب والشتم -9

 : أشكال العنف المدرسي

 : من الطالب على الثاث المدرسي، ويشمل  -1

 . ةتكسير الشبابيك واالبواب ومقاعد الدراس -أ

 . الكتابة والحفر على الجدران -ب

 . تمزيق الكتب -ج

 . تخريب الحمامات -ه

 . تمزيق الصور والوسائل التعليمية والستائر -د

 : من طالب على المدرس أو اإلدارة المدرسية -2

 . تحطيم أدوات المدرس أو المدير -أ

 . التهديد المباشر للمدرس -ب
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 . الشتم والسب -ج

 : من المدرس أو المدير على الطالب -3

 . العقاب الجماعي للطالب -أ

 . السخرية واالستهزاء من الطالب -ب

 . االضطهاد -ج

 . التفرقة بالمعاملة -د

 . التهديد بالرسوب -ه

ً  -و  . نعت الطالب بالفشل دائما

 : األسباب المسؤولة عن العنف المدرسي

 : أسباب خاصة باألسرة/ أولا 
سرة المصدر االساس في توليد ظاهرة العنف، فالسنوات االولى من تعتبر اال

 . حياة الطفل تحدد االطار العام لشخصيته

وان القسوة والشدة في المعاملة تؤثر سلباً على مفهوم الطفل للخير وحب الحياة،        

ً لديه يمنعه من التودد لآلخرين نتيجة لألحباطات المتكررة ف ً داخليا ي فينشأ صراعا

 . حياته

ا   : أسباب مدرسية/ ثانيا
في هذه االسباب قسوة المدرسين وأستعمالهم العقاب، وممارسة المدرسين 

للعقاب امام الطالب سواء كان بينهم أو تجاه طالب آخرين، ولعل ضيق المكان في 

إهمال الوقت المخصص لدراسة  القاعات الدراسية يولد التوتر النفسي لدى الطالب،

وعدم االهتمام بميولهم . الرياضة أو التربية الفنية أو ممارسة الهويات االخرى

وحاجاتهم ورغباتهم، وال ننسى الروتين والمناخ المدرسي المغلق فهو يساعد على 

: 2998الصغير، ) عدم الرضا والكتب واالحباط فيظهر سلوك عدواني لدى الطالب

 (191ص

 : المترتبة على ظاهرة العنف المدرسي اآلثار

 . الكذب للهروب من الموقف  -2

 . المخاوف خاصة من المدرس -1

 . العصبية والتوتر وعدم االحساس باألمن -4

 . اللجوء إلى الحيل مثل التمارض والصداع والمغص -3

 . االنطواء واالكتئاب والتبول الالإرادي -9

 . تدني المستوى الدراسي -6

 . هروب من المدرسةال -2

 . التسرب من المدرسة وترك الدراسة ليلتحق بأطفال الشوارع -9
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 :حلول ومقترحات

 . نشر الجانب الثقافي بين الطالب -2

 . العمل على الجانب الوقائي -1

 . نشر حقوق االنسان بين االطفال والكبار -4

 . تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل افساح المجال امامه للحديث -3

 . اقامة ندوات ودورات تدريبية للمدرسين واالهل للحد من هذه الظاهرة -9

 . تواصل االهل مع المدرسة من خالل مجالس اآلباء -6

 . أستعمال اساليب التعزيز لتقوية السلوك المرغوب -2

عالة القائمة على الجانب االنساني كحسن االستماع أستعمال مهارات التواصل الف -8

 . واالصغاء واظهار الود والتعاطف واالهتمام

استعمال طريقة العالج القصصي فهي تساعد على التخلص من عوامل االحباط  -9

 . وتعمل على تطوير القدرات االدراكية

 : الدراسات السابقة

 : Shillinglaw, 1999دراسة  -1

رمت الدراسة إلى تحديد العوامل المرتبطة بانخفاض سلوك العنف، تكونت 

مراهق في وضع حرج تم تحديدهم كضحايا بالعنف االسري أو ( 199)العينة من 

 . مشاهد العنف االسري أو كليهما

اعتبرت الدراسة ان العوامل التالية من العوامل الوقائية والتي تقي من سلوك 

زاج، المزاج االيجابي، العالقة االيجابية مع اآلخرين، مرونة الم: العنف وهي

التعاطف، المعتقدات الدينية، القدرة المعرفية، االتجاهات االيجابية نحو الدراسة، 

تقديرات الذات، الضبط الداخلي، توصلت الدراسة إلى ان للعوامل الوقائية من العنف، 

الذات والمعتقدات الدينية،  ارتباط ذات داللة مع ادنى مستويات العنف وهي تقدير

     (Shillinglaw, 1999: P3714). التعاطف

 : 2001دراسة ابو عليا،  -2

رمت الدراسة إلى استقاء اثر العنف المدرسي في درجة شعور الطالب بالقلق 

طالباً وطالبة من طالل الصفين ( 139)وتكيفهم المدرسي، تكونت عينة الدراسة من 

يمهم إلى مجموعتين تعرضت لعنف المعلمين ومجموعة لم السابع والثامن تم تقس

تتعرض له وطبقت على عينة الدراسة ثالثة مقاييس هي مقياس العنف المدرسي 

ومقياس القلق ومقياس التكيف الدراسي ثم استعمل تحليل التباين الثالثي وتوصلت 

يتعرضوا له الدراسة إلى وجود فرق ذا داللة احصائية بين مجموعة الطالب الذين لم 

في مستوى القلق والتكيف المدرسي وذلك لمصلحة المجموعة التي تعرضت للعنف 

ً توصلت إلى عدم وجود فرق بين  حيث كانت اكثر شعوراً بالقلق واقل تكيفاً، وأيضا

 (201ص: 1002ابو عليا، .  )الطالب والطالبات في مستوى التكيف الدراسي
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 : 2002دراسة رزق،  -2

ى التعرف على مشكلة العنف في التعليم الثانوي العام والفني رمت الدراسة إل

-عام)والكشف عن االختالف في االستجابة على هذه المشكلة بأختالف نوع التعليم 

( 800)وبإختالف الشعب وتكونت عينة البحث من ( إنثى-ذكر)ونوع الجنس ( فني

اط واختيرت العينة طالب وطالبة من طالبات المدارس الثانوية الفنية بمحافظة دمي

سنة ومن ادوات الدراسة ( 28-29)بطريقة عشوائية وتراوح العمر الزمني للعينة من 

المقابلة االكلنيكية واختبار الحر واختبار تفهم الموضوع واختبار اليد واالختبارات 

            الشخصية المتعددة اال وجه ومقياس االنحراف السيكوباتي ومقياس قوى االنا

 (96-2ص: 1001، رزق)

 : منهجيــة البحـث

 : مجتمع البحث: أولا 

جانب / يتكون مجتمع البحث من طلبة المدارس الثانوية في محافظة بغداد

 . الرصافة

ا   : عينة البحث: ثانيا

 . طالب تم اختيارهم بصورة عشوائية( 90)تكونت عينة البحث من 

ا   :أداة البحث: ثالثا

ً للعنف  المدرسي وأثره في انتشار ظاهرة اطفال أعدت الباحثة مقياسا

( دائماً، أحياناً، نادراً )فقرة، لكل فقرة ثالثة بدائل هي ( 40)الشوارع تكونت من 

ويستجيب الطالب لكل فقرة وفقاً للبدائل المعروضة لها، ثم عرضت الباحثة المقياس 

تمد لذلك اع% 89على مجموعة الخبراء للتأكد من صدقه، فحصل على نسبة اتفاق 

 . المقياس كأداة البحث

 المقيــاس بصورتــه النهائيــة ( 1)جدول 

ا  الفقرات ت ا  دائما  نادراا  أحيانا

    .تحطم االثاث المدرسي 2

    . تصدر أصوات مزعجة 1

    . تهدد زمالئك بأستمرار 4

    . تتوعد االخرين باإليذاء 3

    . تشاهد افالم الرعب بأستمرار 9

    . تتمتع بضرب زمالئك 6

    . تدفع المقاعد أثناء الجلوس عليها 2

    . تكره بعض المدرسين 8

    . تكره زمالئك المتفوقين 9



 9102   مايـــو(    01)  ددــــع                                                                      اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية               

 

 

9 
3 

    . تتهجم على الطالب الضعفاء 20

    . تقلل من انجازات االخرين 22

    . تمزق الكتب 21

    . تفرض رأيك على زمالئك 24

    . تنعت بزمالئك بصفات بذيئة 23

    . توقع االذى باألخرين 29

    . تسيطر بالكالم على الطرف اآلخر 26

    . تجادل برأيك الخطأ 22

    . تكتب على جدران المدرسة 28

    . تستخف بآراء االخرين 29

    . تشتم االخرين مجرد االختالف بالرأي 10

    . تفرح بمشاهدة الدمار 12

    . تعمل اشارات تهديد لآلخرين 11

    . تدفع الشخص المزعج عن طريق 14

    . تلجأ إلى العنف ألخذ حقك 13

    . تتهم االخرين بتهم باطلة 19

    . تعرقل سير الزمالء 16

    . تثير الضوضاء في المدرسة 12

    . تسخر من المدرسين 18

    . ال تحترم المدير 19

    . تستهين بتحضير الدروس 40

ا   : الدراسات الحصائية: رابعا

 . االختبار التائي والنسبة المئوية

 : نتيجـة البحـث

 ( 2)جـــــدول 

 المتوسط الحسابي لدرجات عينة الطالب على أداة العنف المدرسي

 العينة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 قيمة

T-test 

 المحسوبة

 قيمة

T-test 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

 دالة 0,09 1,02 9,32 23,33 20,02 90
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أظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي لدرجات عينة الطالب على أداة العنف 

وعند اختبار معنوية الفروق  (23,33)وبإنحراف معياري ( 20,81)المدرسي هو 

وبأستعمال ( 60)بين متوسط درجات عينة البحث والمتوسط الفرضي لألداة البالغ 

لعينة واحدة أظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة  (T-test)االختبار التائي 

 (. 1,02)وهي اكبر من القيمة الجدولية وهي ( 9,32)كانت 

 

 : التوصيات

 : في ضوء نتيجة البحث توصي الباحثة بما يأتي

 . تأكيد دور االسرة في تربية االبناء تربية صحيحة -2

 . تفعيل دور التنشئة االجتماعية -1

 . احترام الطالب من قبل المدرسين والمدرسات -4

 . فسح المجال للطالب لممارسة هوياتهم -3

 . لمشكالتتفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة لحل ا -9

تحذير الطالب من عواقب استعمال العنف داخل المدرسة بقراءة القوانين التربوية  -6

 . الصادرة من وزارة التربية عليهم

 . تنشيط االعالم المدرسي للحد في هذه الظاهرة -2

 : المقترحات

 . إجراء دراسة مماثلة على طالب الجامعات -2

 . العنف المدرسيبناء برامج إرادية للحد من ظاهرة  -1
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