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ِإالَّ اإلصالح ما ّاسْتَطعْتُ وما توفيقي إال  ِإنْ ُأِريدُ " 
 " باهلِل عَلَيْهِ تَوَّكلْتُ وَإَلِيْهِ ُأنِيبُ 

 صدق اهلل العظيم

(88آية    –)سورة هود  



 كلمة شكر
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على سيد الكائنات سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، وبعد.
من ال يشكر الناس سبحانه وتعالى الذي وفقني إلتمام هذه الدراسة وانطالقا من مبدأ " أحمد هللا

". فمما ال شك فيه أن هذه الرسالة لوال مساعدة كثير من األوفياء لما ظهرت بهذا  ال يشكر هللا
 المظهر، لذا كان لزاما علًى أن أشكرهم وهو قليل في حقهم.

 – مهدي محمد القصاصمي الفاضل األستاذ الدكتور/ وأخص بالشكر والتقدير أستاذي ومعل
أستاذ علم االجتماع بالكلية، وعميد المعهد العالي للخدمة االجتماعية ببورسعيد، الذي تفضل 
باإلشراف على رسالتي هذه، وأعطاني من وقته الثمين ما أضاء ِلَي طريق البحث العلمي، كما قدم لي 

تعلمت منه قبل العلم أخالق العلماء وتواضعهم، وكان له الدور التوجيه والدعم العلمي والمعنوي، و 
 الفعال في إخراج هذه الرسالة بشكلها النهائي، فله مني عظيم الشكر واالمتنان.

مدرس علم االجتماع بالكلية، على  – نجالء محمد عاطف خليلوالشكر موصول/ للدكتورة / 
ل بوقتها وجهدها وتوجيهاتها لي، وتقديم التوجيه تفضلها باإلشراف على هذه الرسالة، والتي لم تبخ

 والدعم العلمي والمعنوي فلها مني عظيم الشكر والتقدير.
أستاذ ورئيس قسم علم  –ثروت على الديبكما أتوجه بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور/ 

اضرنا في االجتماع بالكلية، الذي تفضل عليَّ بمناقشة هذه الرسالة، وقد عرفته منذ أن كان يح
التمهيدي، فكان نعم الوالد والمعلم وقدم لي كثيرا من التوجيه والدعم العلمي، وقد افدت منه كثيرا في 

 تطويع النظرية للبحث في هذه الرسالة، فله مني عظيم الشكر والتقدير.
أستاذ الخدمة االجتماعية،  – عبد هللا محمود محمد أحمدوالشكر موصول/ لألستاذ الدكتور/ 

يل المعهد العالي للخدمة االجتماعية ببورسعيد، الذي تفضل عليَّ بمناقشة هذه الرسالة، وقد عرفته ووك
في المناقشات العلمية بالكلية؛ فكان عالما معلما مع دماثة الخلق وجمال التوجيه، وقد افدت كثيرا من 

 مناقشاته السابقة في هذ الرسالة، فله مني عظيم الشكر والتقدير.
ني أن أقدم جزيل الشكر وعظيم االمتنان ألعضاء هيئة التدريس بقسم علم االجتماع كما يسعد

بالكلية، وعميد الكلية ووكالئها وأساتذتها وقسم الدراسات العليا والحاسب اآللي؛ لما قدموه لي من عون 
 ومساعدة ونصح ساهم في اخراج هذا العمل بهذه الصورة.

لغاليين الذين ضحيا بالغالي والنفيس في سبيل تربيتي، وال كما أقدم شكري الى والدي العزيزين ا
 يزاال حتى اليوم يشمالني بعطفهما وحبهما، وأسأل هللا تعالى أال يحرمني حبهما وبرهما ودعاءهما.



 ب

كما أقدم شكري الى زوجتي الحبيبة التي شاطرتني مشوار حياتي، فكانت خير معين وأفضل 
 ني حبها ودعاءها.رفيق، وأسأل هللا تعالى أال يحرم

الى رفقاء دربي وأمل حياتي...... أبنائي وأقربائي وأصدقائي وكل يد بيضاء ساهمت في إنجاح 
 هذه الدراسة ولو بدعوة في ظهر الغيب فلهم مني كل التقدير واالحترام.

الى زمالئي األخصائيين االجتماعيين الذين تعاونوا معي أثناء التطبيق الميداني للدراسة فلهم 
 مني كل التقدير واالحترام.

كما أشكر كل اخواني وزمالئي ممن وقف بجانبي ومدني بكل مرجع أو معلومة تنفعني في 
 الدراسة من قريب أو بعيد، وأدعو هللا أن يبارك في مسعاهم ويحقق لهم مبتغاهم.

 أساتذتي األكارم:
فالكمال هلل ن تقصير "هذا عملي المتواضع أضعه بين أيديكم راجيا النصح والصفح عما بدر م

"، وحسبي أنني اجتهدت وبذلت ما في وسعي، فما كان من توفيق فمن هللا وحده، وما كان من وحده
 تقصير أو خطأ فكلي آذان صاغية لكل نصح أو توجيه. 

وفي النهاية أرجو من هللا سبحانه وتعالى أن يوفقني الى ما فيه الخير والصالح، إنه على كل 
 شيء قدير. 

 مد هلل الذي بنعمته تتم الصالحاتفالح
 والسالم عليكم ورحمة وبركاته.
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 الدراسة مقدمة
 المجتمعقدم  قديم األفراد لسلوك ضوابط باعتبارها والجماعات النظم ودور الضبط مسألة في التفكير نإ

 تعدو  المعاصر،و  الحديث االجتماعي للفكر بالنسبة الحال هو كما ومحددا واضحا يكن لم أنه ولو ،اإلنساني
 .القانون والسياسي و  االجتماعي الفكر في ظهرت منظمة فكرة أول الطبيعي القانون  فكرة

 اختالف على المجتمعات لكل مالزمه وسمه اإلنساني المجتمع مقومات أهم من االجتماعي الضبط يعدو 
 ضابطة معايير دون  اجتماعي تنظيم يوجد فال والثقافي، واالجتماعي االقتصادي وتقدمها تحضرها درجة

أو  سلوكية قوالب ضمن والممنوع والمسموح والنواهي واألوامر االجتماعية األدوار تحدد اإلنساني للسلوك
 االنحرافات من الواقي والدرع الضمان"  بهذا وهو. اجتماعية قيمأو  معتقداتأو  قوانينأو  اجتماعية عادات

 .والجماعات األفراد بين االجتماعي والتوافق التناسق لتحقيق االجتماعية
 والمؤسسات النظم استقرار في مهًما دوًرا تؤدي اجتماعية ضرورة إلى االجتماعي الضبط تحول ولهذا

 النظام أن ذلك للجماعة، الوظيفي والهيكل البنائي، الشكل حفظ في ووظيفتها فاعليتها واستمرار االجتماعية
 . وتأثيرها االجتماعي الضبط وسائل يةلفاعل طبيعي نتاج سوى  ليس االجتماعي
 كل وتتساند تتعاون  حيث المجتمع في الخاصة أهميتها االجتماعي الضبط المؤسسات من مؤسسة ولكل
 الفرد تنشئة في مهما دوًرا األسرة وتلعب االجتماعي، البنيان ومساندة دعم أجل من االجتماعية المؤسسات

 فيه تحدد سلوكية، وأنماط قيم من أبنائها نفوس في تزرعه ما لخال من واهتماماته وقيمه سلوكه وتشكيل
 والتسامح باللين يتصف ما منها متعددة أساليب باستخدام وذلك الرفيعة السلوكية واآلداب والشر الخير معايير
 .  شخصياتهم وأبعاد سلوكهم على واضحة آثاًرا تترك والتسلط بالقسوة يتم ما ومنها

 على رئيسي بشكل يركز المعاصرة المجتمعات في االجتماعي الضبط ساتلمؤس الحديث الدور إن
 دورها أصبح بل فقط للفرد المجردة والمعرفة الثقافة توفير على دورها يقتصر يعد لم حيث التربوي  الجانب
 المسؤولية روح وبث األنظمة احترام على النشء تربية في تتمثل التي القيم تعزيز حيث من مميزا التربوي 

 . المجتمع ضبط في يسهم مما لديهم االنتماءو 
 
 إلى يأتي ال الطالب أن حيث بالطالب، المحيطة البيئة كل في منتشرا نجده الخلل هذا إلى نظرنا إذاو 

 فعلماء إرادته، ضبمح سلوكياً  ومنحرف عدواني إلى أيضا يتحول ولم فراغ، في يتحرك وال فراغ من المدرسة
 البيئة في القيم غياب قضية في تتركز أسباب جملة إلى الظاهرة هذه أرجعوا والتربية واألسرة االجتماع
 .تابعهي الذي واإلعالم عليها، يتردد التي اللهو وأماكن وأصدقائه، أسرته في أي بالطالب، المحيطة
أو  الطالب بين العنف سواء المجتمع، على خطيراً  تحدياً  تمثل المدارس في العنف ظاهرة أصبحت وقد

 له بما اإلعالم وأهمها الجهات، كل تكاتف من فالبد الظاهرة هذه على وللقضاء الطالب، مع المدرسين عنف
 .وطبقاته فئاته بمختلف الجمهور على تأثير من

 



 د

 وقد كان أبرز المحفزات لعمل هذه الدراسة ما يلي:
ة عاينت والحظت من خالل ممارستي للعمل المهني كأخصائي اجتماعي في المدارس الثانوية مدة طويل

مشكالت العنف المدرسي بجميع صورها وأشكالها، وتعامل اإلدارة المدرسية مع هذه المشكالت واعتبارها 
الزمالء األخصائيين االجتماعيين مع مشكالت  مشكلة تنظيمية وأمنية تستدعي العقاب والتعزير، وتعامل

 مشكالت تربوية تستدعي الحوار والمناقشة. العنف على أنها
في ظل هذا االختالف الواضح برزت الحاجة الشديدة لتوضيح حقيقة المشكلة وإمكانية مساهمة و 

مؤسسات الضبط االجتماعي الموجودة في المجتمع لإلسهام بجهدها في مساعدة المؤسسات التربوية على 
 القيام بدورها في تربية أبنائنا وتأدية رسالتها نحو الطالب والوطن.

ثم بمعاونة زمالئي -تعالىبفضل هللا  –ة بمجموعة من الصعاب التي تم تجاوزها وقد مرت هذه الدراس
 من االخصائيين االجتماعين في المدارس الثانوية وأهمها:

اختيار العينة المقصودة وهي الطالب الذكور الممارسين ألي درجة من درجات العنف،  .1
 والمفاضلة بعد ذلك بين من يجب تطبيق االستبانة عليهم.

اع أفراد العينة بتعبئة االستبانة خاصة في المدارس كثيفة العدد وشرح أهمية االستبانة وأن اقن .2
 بياناتها سرية ولن يتم استخدامها ضدهم تحت أي ظرف من الظروف.

اقناع الطالب بضرورة أن تكون البيانات صحيحة حتى يمكن عالج هذه المشكالت المرتبطة  .3
 بالعنف.

 لإلدارة تماما كما هي مهمة للطالب. مهمةاالستبانة اقناع مديري المدارس بأن  .4
رؤية الطالب لمدى فعالية مؤسسات الضبط االجتماعي في أداء دورها في موجهة  يوضح هذا وبحثنا

 العنف المدرسي.
 

 هيكل الدراسة:
 .ميداني وأخر نظري  قسم رئيسين إلى قسمين الدراسة ميقستم ت

 :فصول مسةخ من هذه الدراسة النظري  القسم يحوي و 
 :للدراسة التصوري  اإلطار: األول الفصل في
 عرض   ثم عليها، والتعليق السابقة والدراسات بالتمهيد بدأت   وقد الدراسةِ  خطواتِ  عرَضت الفصل هذا في

 المنهجيَّ  والتوجهَ  األساسية ، الدراسة   مصطلحات   وعرض   وتساؤالِتها، الدراسة وأهداف   وأهميَتها، الدراسة مشكلةِ 
 .الدراسةِ  ومجتمعِ  الدراسة وأداة  الدراسة نظريات اختيار   خالل من لدراسةِ ل

 :الثانوية المرحلة طالب واحتياجات خصائص: الثاني الفصل
 وعالميًا، محلياً  الثانوي  التعليمِ  ووظيفةِ  أهداف ثم للمدرسة، السوسيولوجيِ  المفهومِ  عن فيه تحدثت
 األخرى  االجتماعيِ  الضبطِ  بمؤسسات المدرسةِ  وعالقة ةالثانوي المرحلة طالب واحتياجات وخصائص

 . الثانوية المرحلة في بالعنف المرتبطةِ  المشكالت وأهم الثانوية، المرحلة بطالب المرتبطة



 ه

 :ومؤسساته االجتماعي   الضبط: الثالث الفصل
 مفهومِه، حيث   من االجتماعي، الضبطِ  بموضوع المتعلقِ  النظريِ  األدبِ  عرض   تم الفصل هذا في
 .االجتماعيِ  الضبطِ  تحقيقِ  في ودورها ومؤسساتِه، وأهميتِه، ونظرياتِه، وأنواعِه،

 وطبيعةَ  يتناسب   بما المؤسسات هذه تستخدمها التي واألساليب الوسائلَ  تحدثت الفصل نهاية وفي 
 .المصري  المجتمع

 :الثانوية المدارس في المدرسي   العنف: الرابع الفصل
 معه تتداخل التي المفاهيمِ  وبعض العنف مفهوم  : حيث   من المدرسيِ  العنف عن تحدثت الفصل هذا في

 . المدرسي العنف وأشكالِ  وصورِ  وتصنيفاتِ  وغيرها، وااليذاء والغضب والعدوانِ  االنحرافِ  مثل
 بطِ الض بمؤسساتِ  المرتبطةِ  المدرسيِ  العنفِ  الرئيسية واألسباب العواملِ  عن تحدثت الفصل نهاية وفي

 .االجتماعي
 :المدرسي العنف مواجهة   في االجتماعي الضبط مؤسسات دور: الخامس الفصل

 األرجنتين مثل الدول بعض وجهود المدرسي للعنفِ  والعالميةِ  المحليةَ  المظاهرَ  عرضت الفصل هذا في
 .المجال هذا في األمريكية المتحدة والواليات والمكسيك
 لهذه المقترحة واألدوار االجتماعي الضبط بمؤسسات مرتبطةِ ال العنفَ  عواملَ  عرضت ذلك وبعد

 .المدرسي العنف من للحد المؤسسات
 :وهو مقسم إلى جزئيين رئيسيين هما الميداني القسم على اشتمل فقد :السادس الفصل أما

 اتخصوصي جانب إلى البيانات جمع في اتبعناها للدراسة التي المنهجية اإلجراءات يحوي  :الجزء األول
 البيانات تحليل في المستعملة والوسائل العينة

 لهذه االستجاباتِ  والنسبة المئويةِ  الطالبِ  عرض استجاباتِ لاإلحصائي SPSS برنامجبوقد تم االستعانة 
 عليه االستجابات الخاصة بكل سؤال من أسئلة االستبيان. وما تدل  

التي تم  والنتائج الدراسة استمارة من ةالمستخلص البيانات وتحليل مناقشة شمل فقد :ثانيالجزء ال
 التوصل إليه.

تم عرض أهم التوصيات التي يرى الباحث األخذ بها من أجل تزكية دور جميع مؤسسات  النهايةوفي 
 الضبط االجتماعي في مواجهة مشكلة المدرس في المدارس الثانوية.
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 التمهيد
لزامية للفرد في تشكلت الضوابط االجتماعية مع وجود المجتمعات البشرية، وكانت على الدوام إ

المجتمع، فالفرد لم يكن حًرا في أعماله وأفعاله بل ظل دائما محاطا بقيود وضوابط تحدد أحكامه وتوجهها، 
تتطور هذه الضوابط أحيانا وقد تتعثر أحياًنا أخرى، فما يقبله فقد وتتباين هذه الضوابط بتباين المجتمعات 

ة عائًقا أمام حريته وإبداعه في المجتمع نفسه، فيبدأ الفرد مجتمع في مرحله تاريخية معينة، يغدو بعد فتر 
 1تغييره، ليتالءم مع طبيعة المكان والزمان للفترة التاريخية الجديدة. أو في تعديله 

الضوابط االجتماعية  وعة منمبمج تطبعون يالمجتمع بكافة شرائحه لوجدنا أن أفراده  إلىنظرنا  إذاو 
 واآلباء كالعفةمن األجداد  انحدرت سلوكية ميويتمسكون بق األجيالعبر  والتقاليد الموروثةعادات وال

 .األمانة والمحافظة علىه، يعل وعدم االعتداءالجار  والشرف والطاعة والضيافة واحترام الطيبةوالكرامة 
 على المجتمعات لكل مالزمه وسمه اإلنساني المجتمع مقومات أهم من االجتماعي الضبط ويعد

 معايير دون  اجتماعي تنظيم يوجد فال والثقافي، واالجتماعي االقتصادي وتقدمها تحضرها ةدرج اختالف
 قوالب ضمن والممنوع والمسموح والنواهي واألوامر االجتماعية األدوار تحدد اإلنساني للسلوك ضابطة
 . اجتماعية قيمأو  معتقداتأو  قوانينأو  اجتماعية عاداتأو  سلوكية

وذلك من خالل مجموعة المجتمع  يخدم توجبها األفرادوجه سلوك ي جتماعياالالضبط  قيوعن طر 
من المؤسسات التي خلقها المجتمع من أجل القيام بحراسة هذه المعايير الضابطة للسلوك اإلنساني 

 والتوافق التناسق لتحقيق االجتماعية االنحرافات من الواقي والدرع ألفراده، وذلك لتكون الضمان
 2 .والجماعات األفراد نبي االجتماعي

ولكل مؤسسة من المؤسسات الضبط االجتماعي أهميتها الخاصة في عملية التنشئة االجتماعية 
وتلعب األسرة  االجتماعي،حيث تتعاون وتتساند كل المؤسسات االجتماعية من أجل دعم ومساندة البنيان 

خالل ما تزرعه في نفوس أبنائها من قيم  في تنشئة الفرد وتشكيل سلوكه وقيمه واهتماماته من مهمادوًرا 
 .وأنماط سلوكية

ر ييوالمعاالفرد للقواعد  على توجبهل عمتوهي أهم وأقدم مؤسسات الضبط االجتماعي ن األسرة إ
أثناء التنشئة  ذلك لتحقيق كوسيلة ياالجتماع وتتخذ الضبطلألسرة  االجتماعية وكل المكتسبات

 .المرسوم الطريق د الفرد عنيحيحتى ال  االجتماعية
، كالمدرسة، ودور العبادةدي مؤسسات ظهرت بالتوازي مع األسرة، يأصبحت في أكما أن التربية 

تعمل على بث  والمسموعة منها والمكتوبة التي المرئيةاإلعالم،  وكذا وسائل الثقافية،المراكز  األصدقاء،
 ...والجديدن المتوارث يش بيتعا لىإ يؤدي ، كل هذاجديدة وتصورات واتجاهات وأساليب سلوكيةم يق

                                                           
دينا محمد البرغوثي: انضباط سلوك الطالب في المدارس الخاصة للمرحلة األساسية في عمان، الجامعة األردنية،  1

 32- 31، ص 2001عمان،
 20، ص 1959أحمد الخشاب: الضبط والتنظيم االجتماعي، القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة،  2
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 على رئيسي بشكل يركز المعاصرة المجتمعات في االجتماعي الضبط لمؤسسات الحديث الدور إن
 دورها أصبح بل فقط للفرد المجردة والمعرفة الثقافة توفير على دورها يقتصر يعد لم حيث التربوي  الجانب
 المسؤولية روح وبث األنظمة احترام على النشء تربية في تتمثل التي القيم تعزيز حيث من مميزا التربوي 

 1 .المجتمع ضبط في يسهم مما لديهم واالنتماء
 بسبب تأثر ،االجتماعية الضبط يبآخر على عملأو ر أن هناك عوامل عدة أثرت بشكل يغ

اعية االجتماعي التي كان لها األثر األكبر في ظهور مشكالت اجتم التغيرمؤسسات المجتمع بنتائج 
 2 خطيرة في المجتمع أهمها على االطالق: العنف.

 دائرة اتسعت أن بعد المعاصرة الحياة في إزعاجاً  المشكالت أكثر من مشكلة العنف أصبح وقد
 .وفقيرة غنية ومتقدمة نامية المعاصرة المجتمعات شهدته أن وبعد وأشكاله صوره وتنوعت ممارساته

 العنف معدالت تزايد إلى وانجلترا أمريكا وخاصة – مانيناتالث أواخر منذ-الدول بعض تنبهت وقد
 في لتشارك المعنية المؤسسات كل الدول هذه استدعت وقد الثانوية، المدارس وخاصة المدارس في

 . الطالب لدى العنف ظاهرة وعالج مواجهة
أو  الطلبة هؤالء تجاهل في يتمثل – المشاغبين الطلبة مع للتعامل-الماضي في اتجاه هناك وكان

 بها المعمول هي السياسات هذه وكانت المدرسة، إلدارة األخير المالذ وهو استبعادهمأو  اإلنذارات توجيه
 .الثانوية المدارس في النظام لحفظ طويلة لفترة

ومع تزايد مشكالت عدم االنضباط في المدرسة وتصاعد موجات العنف في هذه الدول بدأ االتجاه 
القصور في و العوامل االجتماعية واالقتصادية المحيطة بالطالب  إلىة وإرجاعها في تفسير هذه الظاهر 

 أداء مؤسسات الضبط االجتماعي في المجتمع المحلي.
الذي و ولما كانت هذه الظاهرة غريبة على النسيج االجتماعي للمجتمع المصري المتدين المتسامح 

كان من  ،اجتماعياً وال تقبله  ان التي ال تقر عنفا  عرف القيم السامية والتقاليد الراسخة واحترام األدي
األسباب الحقيقية لها والحد من  والوقوف علىالضروري التصدي لدراسة هذه الظاهرة في المدارس 

 خطورتها ودور مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهتها ووضع التدابير الالزمة لمواجهتها.
 الدراسات السابقةأوال: 

 ات السابقة في هذه الدراسة:طريقة عرض الدراس
 أوال: الدراسات العربية واألجنبية الخاصة بالضبط االجتماعي.

 .بالعنف المدرسيثانيا: الدراسات العربية واألجنبية الخاصة 
 ثالثا: التعليق على الدراسات السابقة.

                                                           

 .66، ص.2004ط االجتماعي، عمان، مؤسسة الوراق، مصلح الصالح: الضب 1
محمد عبد هللا البكر: تفعيل دور مؤسسات الضبط االجتماعي في ظل التغيرات االجتماعية. " واالقتصادية المعاصرة،  2

 .62، ص 1997، 32، عدد " 6المجلة العربية للدراسات، مجلد 



 4|  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللدراسة   اإلطار التصوري

 سابقة عن الضبط االجتماعي. دراسات( 1
 الدراسات العربية:

 1.في المدارس الثانوية وعالقتها بالتفاعل بين الطلبة والمدرسينأساليب الضبط االجتماعي  .1

 الدراسة: أهداف أهم
 )جنستعرف الفروق في أساليب الضبط االجتماعي في المدارس الثانوية وفقا لمتغيرات الدراسة  .1

 الطالب، جنس المعلم، نوع التعليم، سنوات الخبرة التدريسية(.
للضبط االجتماعي والتي تعزز التفاعل اإليجابي والفعال  تقديم مقترحات حول األساليب األفضل .2

 بين الطلبة والمدرسين.
 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة. :الدراسةمنهج 
  :الدراسةعينة 

في وطالبة من طالب الصف الثاني الثانوي الرسمي والمسجلين والمداومين  ( طالبا455)عينة الدراسة 
( مدرسا 180وشملت عينة الدراسة من المدرسين ) م.2012/2013مدارس الالذقية للعام الدراسي 

 نفسها.ومدرسة من مدرسي الصف الثاني الثانوي في مدارس العينة 
 الدراسة:نتائج أهم 
احتلت األساليب حيث ترتبت أساليب الضبط االجتماعي لدى أفراد العينة من المعلمين والطالب  .1

 ،وتحتل األساليب لوقائية واالرشادية المرتبة الثانية ،ة والمعنوية اإليجابية المرتبة األولىالمادي
 واحتلت احتلت األساليب المادية والمعنوية السلبية المرتبة الثالثة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات أفراد العينة من الطلبة عن أساليب  .2
تبعا لمتغير الجنس وكانت هذه الفروق في متغيري األساليب المادية والمعنوية الضبط االجتماعي 

وفي محور األساليب المادية والمعنوية  ناث،االِ اإليجابية واألساليب الوقائية االرشادية لصالح 
 الذكور.السلبية لصالح 

المدرسين عن  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات أفراد العينة من .3
 أساليب الضبط االجتماعي تبعا لمتغير الجنس.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات أفراد العينة من المدرسين والطلبة  .4
وكانت هذه الفروق في محوري األساليب الوقائية االرشادية  االجتماعي،عن أساليب الضبط 

األساليب المادية والمعنوية السلبية لصالح  وفي محور ،المدرسينوالمعنوية اإليجابية لصالح 
 الطالب.

                                                           
دارس الثانوية وعالقتها بالتفاعل بين الطلبة والمدرسين، كلية سمية عماد األخرس: أساليب الضبط االجتماعي في الم 1

 .2013التربية، جامعة الالذقية، سوريا ،
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 1.االجتماعية والقيم القانونية القواعد بين التربوية المؤسسة في الضبط أساليب .2

 :الدراسة أهداف أهم
 وهادفة للمتعلم. سليمة ثقافة إلرساء ضروري  كأسلوب الضبط قضيةأن  إلىالوصول  .1
 المرجوة األهداف لتحقيق التربوية المؤسسة في اعتمادها يمكن التي األساليب أنجع على التعرف .2

 المدرسة. لخدمة
  :الدراسة منهج

 .والميدانية والنظرية المعرفية بجوانبه التحليلي الوصفي المنهج اعتماد تم
  :اختيارها وكيفية العينة

 التعليمي لمستواهم اوفق لهؤالء االختيار تم كماطالب،  108 طالب المرحلة المتوسطة عددها من عينة
 ميولهم. حسب هؤالء واصناف السلوك ومستويات عليا المتحصل المدرسية النتائج خالل من التحصيلي

 :الدراسة نتائج أهم
 إن والعكس المنشود االنضباط تحقق كلما االجتماعية والقيم القانونية القواعد بين تكامل وجد كلما .1

 لهم. مضرة المتعلمين على الشدة
 ال الذي الطوعي القبول تحقق فكلما الطالب عند االمتثال تحقيق في حاسما عامال بطالض يعد .2

 التعليمية. المؤسسات في المتبعة األساليب خالل من ذلك يتضح االمتثال تحقق المنطق مع يتناقض
 . ثالاالمت تحقيق في أساسيا محورا واالجتماعية االقتصادية والجوانب االنسانية بالنواحي االهتمام يعد .3

 
 بالفيوم( سنة 18-15) المرحلة لدى الترويحية االنشطة على االقبال في االجتماعية الضوابط تأثير .3

2 

 :الدراسة أهدافأهم 
 .والبنات البنين عند الترويحية األنشطة على اإلقبال في االجتماعية الضوابط تأثير على فالتعر  .1
 والتعليم العام التعليم في الترويحية األنشطة ىعل اإلقبال في االجتماعية الضوابط تأثير على فالتعر  .2

 .الفني
 :الدراسة منهج

 التحليلي باستخدام العينة العمدية. الوصفي المنهج الباحث استخدم 
  :الدراسة عينة

 بالطريقة الريف عينة باختيار الباحث قام وقد وطالبة، طالب( 748) المختارة الدراسة عينة حجم بلغ
 .العمدية بالطريقة منها العينة اختيار تم التي المدارس باختيار احثالب قام ثم العمدية،

                                                           
عبد العزيز فكرة: أساليب الضبط في المؤسسة التربوية بين القواعد القانونية والقيم االجتماعية، كلية العلوم  1

 .2010االجتماعية، جامعة باتنه، الجزائر،
جامعة االسكندرية. كلية التربية الرياضية للبنات. قسم -التواب مبارك: رسالة دكتوراههاني على عبد  2

 .2010الترويح،
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 :أهم نتائج الدراسة
 :الترويحية األنشطة ممارسة على االجتماعي الضبط وسائل لتأثير بالنسبة

 األنشطة ممارسة على االجتماعي الضبط وسائل جميع تأثير في والريف الحضر أوالد يختلف .1
 .الترويحية

 األسرة- العام الرأي – الدين: )التالية االجتماعي الضبط وسائل تأثير في البنات نع البنين يختلف .2
 الضبط وسائل في البنات عن البنين يختلف لم ولكن الترويحية، األنشطة ممارسة على( الرفاق –

 (.اإلعالم – المدرسة-القانون  – والتقاليد العادات) التالية االجتماعي
 :الترويحية األنشطة وممارسة االجتماعي الضبط وسائل تأثر بين للعالقة بالنسبة

 من كل من وممارسة الدين عامل تأثير بين موجبه ارتباطيه عالقة وجدت: الدين لتأثير بالنسبة .1
 كوسيلة الدين عامل تأثير بين العالقة كانت بينما والدينية، والثقافية واالجتماعية الرياضية األنشطة

 .عكسية عالقة التجارية واألنشطة الفنية ألنشطةا ممارسة وبين اجتماعي ضبط
 وبين والتقاليد العادات تأثير بين موجبه ارتباطيه عالقة وجدت: والتقاليد العادات لتأثر بالنسبة .2

 العادات تأثير بين العالقة كانت بينما الدينية والتجارية والثقافية الرياضية األنشطة من كل ممارسة
 .عكسية عالقة االجتماعية نشطةاأل ممارسة وبين والتقاليد

 وممارسة العام الرأي تأثير بين وقويه موجبه ارتباطيه عالقة وجدت: العام الرأي لتأثير بالنسبة .3
 بين فالعالقة االجتماعية األنشطة وممارسة العام الرأي تأثير بين العالقة قوة تليها الدينية األنشطة

 األنشطة وممارسة العام الرأي تأثير بين العالقة أما ية،الثقاف األنشطة وممارسة العام الرأي تأثير
 عكسية. عالقة كانت التجارية األنشطة ممارسة ومع ضعيفة، فكانت والرياضة الفنية

 األنشطة ممارسة وبين األسرة تأثير بين قوية ارتباطيه عالقة وجدت: األسرة لتأثير بالنسبة .4
 األنشطة من كل وممارسة األسرة تأثير بين العالقة انتك بينما والدينية الثقافية وكذلك االجتماعية

 .عكسية عالقة والتجارية والفنية الرياضية
 األنشطة من أي وممارسه المدرسة تأثير بين قوية ارتباط عالقة توجد ال: المدرسة لتأثير بالنسبة .5

 تأثير وبين ارستهامم بين االرتباط فكان الفنية األنشطة أما الدينية، األنشطة باستثناء الترويحية
 .عكسياً  ارتباطاً  المدرسة

 األنشطة جميع وممارسة اإلعالم وسائل تأثير بين عالقة كانت: اإلعالم وسائل لتأثير بالنسبة .6
 كانت والتي الفنية واألنشطة اإلعالم وسائل تأثير بين العالقة عدا فيما موجبه عالقة الترويحية

 .عكسية
******************************** 
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 ٠1 الشباب لدى الفكرية االنحرافات مواجهة في االجتماعي الضبط دور .4

 : الدراسة أهم أهداف
 0 االجتماعي الضبط مؤسسات على التعرف .1
 .الفكرية االنحرافات مواجهة في االجتماعي الضبط مؤسسات دور معرفة .2

 : الدراسة منهج
جمع المعلومات حول موضوع  الوصفي القائم على المنهجالدراسة على  هذهاعتمد الباحث في 

 0 وتفسيرها وتحليلها االجتماعي،الضبط 
 :أهم نتائج الدراسة

 .الصواب جادة عن انحرافه وراء تقف قاسية ةيشيومع اجتماعية ظروف تحت قعي ايفكر  المنحرف .1
 المنوط بالدور اميالق في فاعليتها مدىتقييم و  االجتماعية الضبط مؤسسات على رقابية جهة وضع .2

 .والعقاب الثواب مبدأ وتحقيق بها،
******************************** 

 2. الجامعة داخل العام والنظام االجتماعي الضبط .5

 :الدراسة أهدافأهم 
 االجتماعي النظام حفظ في فاعلية كثراأل الرسمية غير االجتماعي الضبط وسائل على التعرف

 .الرسمية تماعياالج الضبط وسائل من لغيرها بالنسبة الجامعة داخل
 .التجريبي المنهج :الدراسة منهج

  عشوائياً  اختيارهم تم طالباً ( 96) كل منهما الطالب؛ من متماثلتين مجموعتين تكوين عينة الدراسة:
 عليهم وقعت والذين الجامعية والمعايير للقانون  المخالفين الطالب بين منالتجريبية:  المجموعة 

 . تأديبية عقوبات
 وقواعد االجتماعية والمعايير للقانون  الممتثلين الطالب بين من اختيارهم تمضابطة: ال المجموعة 

 .الجامعة داخل المقررة السلوك
 :الدراسة نتائجأهم 
 أقل مأنه كما الجامعية، واللوائح بالقانون  معرفة أقل التجريبية المجموعة في المخالفين الطالب .1

 .الضابطة المجموعة في الممتثلين الطالب من غيرهمب بالمقارنة واللوائح القوانين لهذه طاعة
 المجموعتين؛ في الطالب امتثال أسباب أهم من ي عد   بها واإليمان الجامعية واللوائح القانون  احترام .2

 .العقاب من الخوف األهمية، حيث من ذلك ويلي والضابطة، التجريبية
                                                           

-فائز عبد هلل مرزوق الصاعدي: دور الضبط االجتماعي في مواجهة االنحرافات الفكرية لدى الشباب، كلي ة التربية  1
 م.2010المملكة العربية السعودية، -جامعة أم القرى

جامعة بنى سويف. كلية اآلداب. - نبيل شعبان عبد الوارث: الضبط االجتماعي والنظام العام داخل الجامعة هبة هللا 2
 .2010قسم االجتماع. 
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 القانون  مخالفة إلى تؤدي التي االجتماعية العوامل أهم أنَّ  والممتثلين المخالفين الطالب غالبية .3
 االجتماعية، والمعايير بالقيم االلتزام وعدم االجتماعية، والتنشئة التربية سوء في تتمثل واللوائح

 .للطالب االجتماعية االحتياجات إشباع وعدم الفراغ، وقت استغالل وسوء
******************************** 

 1.المدرسة في وتطبيقاته إسالمي رمنظو من االجتماعي الضبط .6

 الدراسة: أهدافأهم 
-الطالب – المعلمون  – خالل: اإلدارة من المدرسة، في االجتماعي للضبط التربوية التطبيقات بيان

 .المدرسي النشاط
  الدراسة: منهج
 طالضب موضوع حول المعلومات جمع على القائم الوصفي المنهج على الدراسة هذه في الباحث اعتمد

 المدرسة. في وتطبيقاته إسالمي منظور من االجتماعي حول الضبط وتفسيرها وتحليلها االجتماعي،
  :الدراسة عينة
 .الذكور من( 205) وعددها الخرج بمدينة الثانوية المدارس طالب من عينة

 :أهم نتائج الدراسة
 الضبط تحقيقي ىلع يساعد المسلم المجتمع أوساط في والجزاء المسئولية قواعد تطبيق أن .1

 .االجتماعي
 تحقيق على يساعد أبنائها سلوكيات على والوقوف المدرسة مع الدائم وتواصلها األسرة مشاركة أن .2

 االجتماعي. الضبط عملية
 تطبيق خالل من وذلك االجتماعي الضبط عملية تحقيق في كبيرا دورا   اإلسالمية للعبادات أن .3

 جوانب من يخفف الذي األمر المسلم المجتمع داخل فراداأل وحياة واقع في العبادات تلك واجبات
 .الجرائم وارتكاب االنحراف

 لتفعيل المناسبة البيئة توفير عند االجتماعي الضبط عملية تحقيق في كبير اً دور  المدرسية لألنشطة .4
 ..األنشطة تلك

 
 
 

                                                           
إبراهيم بن عواض بن راجح الحارثي: الضبط االجتماعي من منظور إسالمي وتطبيقاته في المدرسة، كلية التربية  1

 .2009المقارنة، جامعة أم القرى، 
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 الدراسات األجنبية:
 سن في لطجة عند المراهقينآليات استخدام الضبط االجتماعي للتخفيف من مشكالت الب .7

 1.المدرسة

  الهدف من الدراسة:
 انتشار معدلتها مقارن بغية بين الطالب خارج المدرسة، البلطجة انتشار معدل على الحصول

 . بين الطالب داخل المدرسة البلطجة
  المعالجة اإلحصائية:

 مركز في تكساس جامعة في 2012-2011 السنوات من وبائية حالة 104 سجل مراجعة
 .البيانات جمع استمارة باستخدام وذلك االجتماعي، للعمل أرلينغتون 

 :أهم نتائج الدراسة
االستخدام الواعي والمرن ألليات الضبط االجتماعي يحد من التعرض للبلطجة للطالب بين  .1

 . عاما 15-18
 هقينالبلطجة بين المرا  انتشار معدل من أقل البلطجة بين غير المراهقين  انتشار معدل .2
 حساب وهو المجتمع ككل، طريق عن البلطجة بدراسة يتعلق دراسة ما في فجوة هناك .3

 . العقلية واألمراض البلطجة بين الترابط انعدام بسبب االجتماعي العمل ممارسات
 المدرسة إطار في (الشيكانوأثر الضبط االجتماعي على التحاق المراهقين بعصابات ) .8

 2.والمجتمع

  :راسةالد هذه من الهدف
 خالل االنضمام قرار في والمجتمع، والمدرسة االسرة إطار في االجتماعي دور الضبط دراسة هو

 . عصابات الشيكانو المكسيكية االمريكية إلى المراهقة سنوات
 سن فوق  الذكور من السابقين المجرمين من العصابة افراد اربعة حياة في الدراسة ونظرت عينة الدراسة:

 . حياتهم تحسين بهدف الرديئة االكاديمية الجنائية التهمسج مع سنة، 18
 أهم نتائج الدراسة:

والمجتمع  القانون، وإنفاذ والمدرسة، األسرة، تديره التي الضبط االجتماعي أن النتائج أظهرت .1
 سن في المرتقبة عصابته إلى باالنضمام مشارك كل قرار صياغة في مهما دوراً  لعب

 . المراهقة

                                                           
1 Shari, Mariam Aisha: Bullying exposure prevalence among school-age children and 
adolescents receiving social work intervention in a community mental health research and 
training setting ،The University of Texas at Arlington, 2014. 
2 De LA Cruz, Jesse S.: Mexican American / Chicano gang members' voice on social control in 
the context of school and community: A critical ethnographic study in Stockton, California ،
California State University, Stanislaus, 2014. 
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لمواجهة السلوك  على مجهزةغير  العنف يضربها التي المناطق في الواقعة دارسمال كما أنو  .2
 .الشباب اإلنحرافي لهؤالء

 بدفعهم يتعلق فيما الرئيسي المحرك للمشاركين األسرية الحياة كانت بينما أنه الباحث وجد .3
 اأنه دافعا لالنضمام لهذه العصابات حيث مكاناً  أيضا المدرسة كانت العصابات، حياة نحو

 العصابات. حياة نحو اهمال التقييم لهؤالء الطالب كانت تدفعهم باستمرار
 في للتدريس مجهزين حيث لم يكونوا جزء كبير من المسئولية، المعلمين يوجد على عاتق .4

 العنف. من تعاني التي األحياء في الواقعة المدارس
******************************** 

 1.المدرسي االنضباط في التفاوت في اعيوالضبط االجتم العرقدور  .9

 أهداف الدراسة:
تصنيف  نظرية من خالل تطبيق المدارس بين مديري  االجتماعي للضبط المفضل االستخدام دراسة .1

 . االقليات تهديد
 . البيض الطالب يقع المثل من يعاقب أن المرجح من األقليات من الطالب كان إذا فيما التحقيق .2

 الفردي التعامل تتيح مختلفة مدن سبع في مدرسة 29 في طالبا 3200 حوالي تضم ةعين عينة الدراسة:
 . ممارسة االنضباط المدرسي في المدارس الثانوية ومستوى  للمدارس

 أهم نتائج الدراسة:
 االحتجاز عمليات على الحصولفي  البيض من عرضه أكثر هم السود أن إلى النتائج تشير .1

 . واالعتقال
 المدرسة. مستوى و  سياق حسب تكون و  والجنوح لعرق ا العالقة بين .2
من خالل مديري المدارس ذوي الخبرات السابقة عن  عنصرية اسس على العقاب استخدام تباين .3

 األعراق.أو بعض األجناس 
 طالبلل المستوى االجتماعي أيضا يتضمن ولكنه يالمدرس السياق مستوى  على فقط ليس العقاب .4

 . المدارس في عند التحقيق
 بيض.ال الطالب من عقوباتلل عرضة يكون أكثر االقليات من البللط كان إذا التحقيقعند  .5
 

 2.ةاليومي ةيالمدرس اتلالنحراف المستويات متعدد االجتماعي الضبط نموذج .10

 على االجتماعي الضبط عملياتمن خالل  المنحرف السلوكأصحاب  المراهقين دمج هدف الدراسة:
 .المدرسة إطار في نحرافالا خفض أثره في الفرد مستوى 

                                                           
1 Brick, Bradley T: Race, social context, and social control: An examination of disparity in 
school Discipline ،University of Missouri - Saint Louis, 2009. 
2 Augustine, Michelle Campbell: A multilevel social control model of everyday school 
Delinquency ،University of Kentucky،2003. 
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  منهج الدراسة:
 الضبط موضوع حول المعلومات جمع على القائم الوصفي المنهج على الدراسة هذه في الباحث اعتمد

 المدرسية اليومية. االنحرافات مواجهة في االجتماعي الضبط دور ومعرفة وتفسيرها وتحليلها االجتماعي،
 عينة الدراسة:

 المدارس من الثامن الصففي  المدرسة داخل المنحرف السلوكأصحاب  مراهقينلا طالبال من تتألف 
 . كنتاكي الدولة أنحاء جميع في المقاطعات من طبقية عشوائية عينة ضمن ةيداخلال

 أهم نتائج الدراسة:
( الدين واألقران، والمدرسة، األسرة،) متغيراتمن خالل  ألفرادل االجتماعي الترابط مستوى ضعف  .1

  .المخالف الجنسي والسلوك والممتلكات، المدرسية البنية على كبير سلبي أثره ل يكون 
 الحركةارتفاع و  العرقية، اتاألقلي تركيبةارتفاع و  الفقر معدل ارتفاع) لمدرسةل الهيكلي العيب .2

 للطالب. المدرسي جنوحال مع وإيجابية مباشرة عالقة له سيكون ( مدرسةالحجم  وكبير الطالبية،
 في الهيكلي العيب بين العالقة في التدخلعند  كبير سلبي أثر اله سيكون  المدرسة تالمتغيرا .3

 المدرسة على القائم المنحرف والسلوك المدرسة
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 ( دراسات سابقة عن العنف املدرسي:2
 الدراسات العربية

 1المدرسي للعنف والثقافية االجتماعية المحددات .1

 السورية العربية الجمهورية في الالذقية بمدينة األساسي التعليم مرحلة تالميذ على ميدانية دراسة
 الدراسة: أهداف

 المدارس. طلبة لدى العنف لسلوك المسببة والثقافية االجتماعية العوامل إلى التعرف إلى
 حول المعلومات جمع على القائم الوصفي المنهج على الدراسة هذه في الباحث اعتمد منهج الدراسة:

 كيفية مواجهة ومعرفة وتفسيرها وتحليلها المحددات اجتماعية والثقافية للعنف المدرسي، وضوعم
 المدرسية اليومية. االنحرافات

( اإلعدادي التاسع الثامن، السابع، الصف) الثانية الحلقة األساسي التعليم مرحلة تالميذ الدراسة: مجتمع
 . السورية العربية جمهوريةال في الالذقية لمدينة الحكومية المدارس في

 :الدراسة أهم نتائج
 العنف واكتسابهم الطالب مع اآلباء يستخدمها التي العقاب أساليب بين ارتباطية عالقة وجود .1
 الطالب عنف سلوك ظهور وبين األسرة في االجتماعي الحرمان بين ارتباطية عالقة ووجود .2
 العنف سلوك ظهور على يؤثر والتلميذ المدرس بين العالقة ضعف أن أيضا الدراسة نتائج وكشفت .3

 الطالب لدى
 لم الذين الثانية والمجموعة العنف، سلوك مارسوا الذين األولى المجموعة في الطالب غالبية وأكد .4

 العنف.  لسلوك الطالب اكتساب في دوراً  اإلعالم وسائل لبعض أن العنف سلوك يمارسوا
******************************** 

 على وتأثيرها اإللكترونية بالصحف المقدمة البلطجة ألحداث المراهقين إدراك .2

 2 .المدارس في سلوكياتهم

 الدراسة: أهدافأهم 
 بالصحف المقدمة البلطجة ألحداث المراهقين إدراك على التعرف إلى الحالية الدراسة تهدف

 المدارس. في سلوكياتهم على وتأثيرها اإللكترونية
 .والحضر الريف في وبينهم واإلناث، الذكور المراهقين بين للمقارنة :المقارن  المنهج :سةالدرا مناهج

  :الدراسة عينة

                                                           
جامعة القاهرة. كلية اآلداب. قسم -ات االجتماعية والثقافية للعنف المدرسي، رسالة دكتوراهمحمد مهنا نصور: المحدد 1

 .2015االجتماع. 
شيري عزيز جرجس ميخائيل: إدراك المراهقين ألحداث البلطجة المقدمة بالصحف اإللكترونية وتأثيرها على  2

 .2015لتربية النوعية. جامعة المنوفية. كلية ا-سلوكياتهم فى المدارس، رسالة ماجستير
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 بمحافظة العام الثانوي  مدارس ببعض المقيدين الطالب من( 400) قوامها عشوائية عينة
 ة.المنتظم غير العشوائية العينة بأسلوب اختيارهم وتم الثالثة الفرق  طالب من المنوفية،

 أهم نتائج الدراسة:
 مستويات يمثلون  الذين المبحوثين مجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود الدراسة أثبتت -1

 .اإللكترونية للصحف التعرض كثافة مقياس على وذلك لإلنترنت، المختلفة التعرض
 مستويات يمثلون  الذين المبحوثين مجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود الدراسة أثبتت -2

 .البلطجة لقضايا التعرض كثافة مقياس على وذلك اإللكترونية، للصحف التعرض
 المستويات يمثلون  الذين المبحوثين مجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود الدراسة أثبتت -3

 .المختلفة االقتصادية االجتماعية
 مستويات يمثلون  الذين حوثينالمب مجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود الدراسة أثبتت -4

 .اإللكترونية للصحف المختلفة التعرض
 مستويات يمثلون  الذين المبحوثين مجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود الدراسة أثبتت -5

 .البلطجة لقضايا المختلفة اإلدراك
******************************** 

 في األساسي التعليم تالميذ على يةميدان دراسة الليبي المجتمع في المدرسي العنف .3

 1.سرت مدينة

 الدراسة: هدف
 . المدرسي العنف وأشكال أنماط على والتعرف، المدرسي العنف إلى المؤدية العوامل على الوقوف
  :الدراسةمنهج 

 ،الليبي المجتمع في المدرسي العنف موضوع حول المعلومات جمع على القائم الوصفي المنهج
 .أثرها على تالميذ التعليم األساسي ومعرفة يرهاوتفس وتحليلها

  الدراسة: عينة
 حجم بلغ. المدرسي للعنف المختلفة األنماط ممارسي من الذكور من عمديه عينة اختيار تم

 (. سنة15-7) من أعمارهموتراوحت  طالب( 164) العينة
 أهم نتائج الدراسة:

 .األبوين قبل من للعنف تعرضوا ةالعين أفراد أغلب أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت .1
 .المدرسة داخل العنيف الضرب حد إلى تصل ومشاجرات خالفات حدوث النتائج أوضحت كما .2
 .الزمالء قبل من والشتم للسخرية التعرض الخالفات هذه أسباب أهمومن  .3

                                                           
سعاد خلف هللا عبد الرحمن: العنف المدرسي في المجتمع الليبي دراسة ميدانية على تالميذ التعليم األساسي في مدينة  1

 .2015سرت، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم االجتماع. 
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 الفكر توجهات ضوء المدرسي في الشغب ظاهرة مواجهة في المدرسية االدارة دور .4

 1.لمعاصرا االداري

 الدراسة:  أهداف
 بمحافظة الفني الثانوي  التعليم بمدارسالمدرسي  الشغب مواجهة في المدرسية اإلدارة دور توضيح

 لكيفية المدرسية اإلدارة لدور حلتصور مقتر  التوصل، و المعاصر اإلداري  الفكر توجهات ضوء في القليوبية
 الدراسة. هذا من المستخلصة جالنتائ على مبنى يكون المدرسي  الشغب ظاهرة مواجهة

  عينة الدراسة:
 االجتماعيين. واألخصائيين والمعلمين، ( من المديرين،621) من عينة

 أهم نتائج الدراسة:
 :الطالبي الشغب بمظاهر خاصة نتائج – 1

 المخصصة الصناديق في إلقاءها وعدم الفصول وداخل المدرسة فناء في القمامة الطالب إلقاء -
 للمدرسة. الجمالية الصورة يشوه مما لها،

 بالمدرسة. متفرقة أماكن في زمالئه عن الئقة غير عبارات بكتابة الطالب غالبية قيام -
 بها. والعبث المدرسة وممتلكات أثاث وإتالف بتخريب الطالب بعض قيام -

 .الطالبي للشغب تؤدي التي باألسباب خاصة وتوصيات نتائج- 2
 الطالب. معاملة في الئقة غير أساليب ةالمدرسي اإلدارة تباعا -
 أنواعها. بشتى العنف جرائم على المتنوعة اإلعالم وسائل تركيز -
 لديه. القصورأو  النقص نواحي لتعويض الطالب ميل -

 .الطالبي الشغب مواجهة في المدرسية اإلدارة بدور خاصة وتوصيات نتائج- 3
 على المحافظة أنهش من الطالب قبل من إيجابي سلوك كل تعزيز على المدرسية اإلدارة تحرص -

 .المدرسي المبنى
 المدرسة. في المتنوعة المدرسية األنشطة بوجود والمعلمين المدرسية اإلدارة تهتم -
 .أبناءهم لمشكالت مالءمة حلول إيجاد أجل من األمور أولياء مع المدرسة إدارة تتواصل -

 .الطالبي الشغب من للحد بمقترحات خاصة نتائج- 4
 المدرسة. في السلبية أبنائهم سلوك من المستعصية الحاالت في األمور أولياء استدعاء -
 والحوار. التعبير حرية من لمزيد كافية مساحة الطالب إعطاء -
 وتدريبهم معهم للتحاور أوقاتهم من كبير جزء أبنائهم إعطاء على بالتأكيد األمور أولياء حث -

 .وارالح قواعد احترام على

                                                           
هرة الشغب الطالبي في ضوء توجهات الفكر االداري حمدي غنيم محمد سالم: دور االدارة المدرسية في مواجهة ظا 1

 .2012جامعة بنها. كلية التربية. قسم االدارة التعليمية. -المعاصر، رسالة )ماجستير( 
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 وسلوكيًا. خلقياً  الملتزمين للطلبة حوافز تقديم -
 بالمدرسة. المتنوعة األنشطة في والتخطيط المشاركة على الطلبة تشجيع -
 اآلباء. مجلس اجتماعات لحضور ةأمور الطلب وأولياء المدرسة بين التواصل تشجيع -
 تربوي. بشكل لطلبةل العنيف السلوك معالجة طرق  على وتدريبهم المعلمين كفاءة رفع -

******************************** 
 بمحافظة الحكومية المدارس إلحدى حالة دراسة المدرسية والمشكالت األقران جماعة .5

 1.سويف بنى

  الدراسة: الهدف من
 مدى ىلع والتعرف وخارجها المدرسة داخل تؤديها التي والوظائف األقران جماعات بناء على التعرف

 المدرسية. المشكالت بعض على لجماعاتا هذه تأثير
  عينة الدراسة:

 هي أحداهما الطالب، من مجموعتين بين المماثلة تم حيث التجريبي بالمنهج الباحث استعان
 أما. األقران جماعات إلى ينتمون  الذين الطالب من طالباً  148 من وتتكون  التجريبية المجموعة
 إلى ينتمون  ال الذين الطالب من طالباً  148من وتتكون - الضابطة المجموعة وهي- األخرى  المجموعة
 األقران جماعات

 :أهم نتائج الدراسة
 .سلوكهم تقييم في الطالب إليه يرجع جماعات بمثابة األقران جماعات تعد .1
 .أعضائها سلوك توحيد إلى األقران جماعات تميل .2
 .المدرسية المشكالت ظهور وبين األقران جماعات في السائدة المعايير نوع بين عالقة هناك .3
 .األخرى  االجتماعية التنشئة مؤسسات يفوق  المدرسية للمشكالت بالنسبة األقران جماعات تأثير إن .4

******************************** 
 2الثانوية. المدارس المدرسي في العنف لظاهرة والمدرسية االجتماعية األبعاد .6

  الدراسة: أهدافأهم 
 الفنية الثانوية والمدارس العامة الثانوية المدارس من كل المدرسي في العنف ظاهرة مقارنة
 المدرسي. العنف عن المترتبة اآلثار أهم على والتعرف الصناعية

 الوصفي. المنهج استخدام تم :الدراسة منهج
  :الدراسة عينة

                                                           
حسين سعد حسين حوته: جماعة األقران والمشكالت المدرسية دراسة حالة إلحدى المدارس الحكومية بمحافظة بنى  1

 .2008بنى سويف. كلية اآلداب. قسم االجتماع. جامعة -سويف، رسالة )ماجستير(
سندس الشبراوي محمد رزق: األبعاد االجتماعية والمدرسية لظاهرة العنف الطالبي في المدارس الثانوية،  2

 .2006جامعة المنصورة. كلية التربيــة. قسم أصول التربية. - رسالة)ماجستير(
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  بات.والطال الطلبة أمور أولياء-والطالبات  الطالب-نمعلميالو  المدرسية اإلدارة رجال
 :والتوصيات الدراسة نتائج

 :المدرسي ومنها العنف من تزيد أسباب-1 
  المراهقة مرحلة في للطالب تحدث التي التغيرات طبيعة -
 اإلسالمية. قيمنا تخالف وسلوكيات قيم من تبثه وما الفضائية القنوات انتشار -
 تربويا المؤهلين غير المعلمين ببعض االستعانة -

 ومنها:سي المدر  للعنف مظاهر-2 
 .المعلم تحذيرات من زمالئهم على الطالب بعض واستهجان سخرية -
 .المدرسة خارجأو  داخل بالضربأو  لفظيا زمالئهم على الطالب بعض تعدى -
 الفصل. وداخل المدرسة فناء في المهمالت إلقاء -
 .الدراسي اليوم أثناء المدرسة من الهروب -

******************************** 
 لمدارس ميدانية دراسة) الثانوية: المرحلة طالب لدي للعنف المؤدية االجتماعية العوامل .7

 1 .(الرياض شرق

 األهداف: 
 الثانوية. المرحلة طالب عند المدرسي العنف في السائدة األنماط على التعرف .1
 .المدرسي العنف في المدرسية البيئة دور علي التعرف .2

 الضبط موضوع حول المعلومات جمع على القائم وصفيال المنهج على الدراسة اعتمدت المنهج:
 العوامل االجتماعية للعنف المرحلة الثانوية. ومعرفة وتفسيرها وتحليلها الرسمي، االجتماعي

 نتائج الدراسة:  أهم0
 وأفاد المدراء ورفع الصوت، الصراخوأبرزها:  المدرسي العنف من سائدة أنماط بوجود الطالب أفاد .1

 .العنف الي يؤدي الذي الكالمي الجدل :الطالب بين عائشال العنف بأن بيينوالمرشدين الطال
 الوالدية الرقابة انعدام ”وأهمية  المدرسي، العنف في األسرية للتنشئة متوسط دور بوجود الطالب أدلي .2

 المدرسي العنف في والمدراء والوكالء والمعلمين والمرشدين الطالبيين” 
 الفوارق  وفي مقدمته يالمدرس العنف في لألسرة االقتصادي للمستوي  وسطمت دور بوجود الطالب أفاد .3

  ”المدارس طالب والمعيشية بين االقتصادية
 

                                                           
تماعية المؤدية للعنف لدي طالب المرحلة الثانوية: )دراسة ميدانية فهد بن علي عبد العزيز الطيار: العوامل االج 1

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. كلية الدراسات العليا. قسم العلوم -لمدارس شرق الرياض(، رسالة )ماجيستير( 
 . 2005االجتماعية. 
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 لدراسات األجنبية:ا
 1.السريع الرد خططل المدرسة في الموارد موظفي تصورات: المدارس في العنف مكافحة .8

 أهم أهداف الدراسة: 
العاملة في مجال  الوكاالت بين والتعاون  االتصال عملية بتطوير تتعلق شاملة تصورات بحث

 . مكافحة العنف المدرسي
 الدراسة:  عينة

 جميع في ثانوية مدرسةأو  اإلقليمي المكتب برامج من اإلقليمية دون  المكاتب من10 منتكونت 
 . المتبعة تهديدال خطة تقيم كانت التي المتحدة الواليات أنحاء
 الدراسة: نتائج
 شرطة تطوير عملية حول المشاركين بتصورات الصلة ذات المواضيع من اثنين ئجالنتا أظهرت .1

 دون  المكاتب وصول قبل ونفذت تأأنشالتي  السريع الرد شرطة ذلك في بما السريع، الرد
  .(التطوير عملية في يشاركوا لم مأنه حيث) اإلقليمية

الرد  على تؤثر التي لعناصرا حول المشاركين بتصورات تتعلق مواضيع خمسة النتائج أظهرتو  .2
 . التدريب عن ةالمسؤول صراالعن تأثير ذلك في بما ،السريع

 مجال في والتعاون  الوكاالت بين المشتركة االتصاالتب صلة ذات مواضيع ثالثة النتائج أظهرت .3
 السريع، الرد شرطة تطوير في شاركوا متعددة وكاالت ذلك في بما السريع، الرد شرطة تطوير
 . االتصال مشاكللعالج  النطاق واسعة سيناريوهات ناكه وكانت

******************************** 
 2 .المناخ سلمية ثانوية مدرسة بناءودورها في للعنف  الممارسات المناهضة .9

 الهدف من الدراسة: 
  االجتماعية قاتالعال في واالستبعاد المنافسة حدة من تزيد التي المدارس في اليومية الممارساتالتعرف على 

 . شديد عنف إلى الصراعات فيها وتتحول تتصاعد أن المرجح من بيئات نشاءإل ةالبيئ تهيئ
  عينة الدراسة:

 .العالقات وتحليل وصفو  والطالب، والموظفين المدارس مديري  مع منظمة شبه مقابالت
 الدراسة: نتائجأهم 

 الطالب بين اإليجابي التعاون  ممارسة لتنمية للطلبة المدرسة بأهمية مرافق قوى ال حساساال فعالية .1
 .السلمية مدرسةال مناخات إدامةأو /و ببناء مرتبطة لكباربا الطالب وظهور عالقات

                                                           
1 Bennett, Jessica. Combatting School Violence: School Resource Officers' 
Perceptions of Reactive Response Plans ،Northcentral University, 2016. 
2 Ross, Michael Stephen.: Building Peaceful Secondary School Climates: A Comparison of 
Anti-Violence, Equity, Engagement and Community-Building Practices ،University of Toronto 
(Canada), 2015. 
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 التواصلب راسية عالقةو  م،أنهأقر  مع افقية عالقة في الطالب وضعب ةيالمدرس ممارساتتنمية ال .2
 الطلبة لبعض االجتماعي المال رأس تنمية ميدعتو  السلمي التفاعل شجعي مما الكبار، مع

 . المشاركين
 الفرصاالجتماعي وتقضي على  لسلمل بناء وجود عدم أظهرت االعتقال، مثل العقابية الممارسات .3

  .تصالحي حوار في للدخول المتاحة
 االجتماعية العالقات وزراعة واإلقصاء التنافس من الحد بأن القائلة النظرية البحوث هذه ويدعم .4

 من أخرى  وأشكال والبلطجة الجسدي العنف مخاطر من قللي أن يمكن هو الذي التعاونية
 . المدارس في االعتداء

******************************** 
 1.العنف من للحد المدرسية للتدخالت الطلبة تصورات .10

 الدراسة:  هذه من الغرض
أو  الجريمة، مرتكبأو  الضحية: المدارس في العنف من عانوا الذين الطالب عن تصورما هو ال

 .العنف مواجهةفي  المدرسة فعاليةل تصور
  عينة الدراسة:

 التاسع  الصف طالب مع 10مع - اإلنترنت تحديد-مستقلة من مقابالت
 أهم نتائج الدراسة:

 . اآلمنة المدارس وصيانة إنشاء في المشاركين مواقف أهمية أظهرت .1
; العنف اجل من لعنفل يسعون  كانوا المشاركين ان احقةسعند األغلبية ال راءاآل في توافق هناك كان .2

 . المدارس عنف شهدواأو  وااشتبك مأنه اما
 إرشادات التصالحية، العدالة ذلك في بما كالتدخالت المستخدمة الكبار طرق  المشاركين وصف .3

  ا طرق تقليدية وغير مجدية.أنه، بالمفتوح واالتصال الصف، مستوى 
******************************** 

 2.المدارس في العنف نع الحضرية المناطق في المعلمين تصورات .11

 الهدف من الدراسة:
 العنف من ةالحضريفي المناطق  معلمينال تصورات استكشاف إلى الدراسة هذه من الغرض كان

 .العاصمة في واحدة مدرسة في المدرسي
 طريقة الدراسة:

 .البيانات ليلحت نباج إلى ،مماثلة مواضيع مع تهاومقارن وتحليلها نسخها تمي :مقابالتال .1

                                                           
1 Movsisyan, Armine. Students' perceptions of school interventions to reduce violence ،
University of Southern California, 2014. 
2 Church, Gregory L.: Urban Teachers' Perceptions of School Violence ،Walden University2011. 
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 . والتدخل الوقاية طرق  ذلك في بما المدارس في العنفالحالة: عن  دراسة .2
 أهم نتائج الدراسة:

 في مهما دورا تؤدى واالسرة المحلى والمجتمع المدرسة ان المعلمين تصورات فهم اهمية علىركزت  .1
 . المدرسي العنف معالجة

 فرص ان تأور  المدارس، في العنف لمواجهة التدريب ينقصهم المعلمين نأ الرئيسية النتائج أشارتو  .2
 الدراسية  الفصول في المعلمين لدعم ذلكو  المدرسة في باألولوية تحظى ان ينبغي المهني التطوير

******************************** 
 1ية تكساس.حجم المدرسة وحوادث العنف المدرسي بين المدارس المتوسطة في وال .12

  الدراسة: من والغرض
 .المتوسطة المدارس وحجم المدارس، في العنف حوادث بين العالقة دراسة
  عينة الدراسة:
 .مدرسة 842تكساس  والية في المتوسطة لمرحلةا الكمية لمدارس العينة

 أهم نتائج الدراسة:
 فيما المدارس من األخرى  عباألنوا  مقارنة كبيرة ميزة يبدو، فيما الصغيرة، مدارسال أن وكشفت .1

 .المدارس في العنف بحوادث يتعلق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kohler, Elizabeth Ann.: School size and incidents of violence among Texas middle 
schools،Sam Houston State University2011. 
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 التعليق على الدراسات السابقة
 :من حيث الهدف 

 عند مقارنة األهداف الخاصة بالدراسات السابقة بأهداف هذه الدراسة يمكن مالحظة اآلتي:
المجتمع بواجبها المنوط بها  تحدثت أهداف الدراسات السابقة جميعها عن ضرورة قيام مؤسسات .1

تحدث عن امكانية قيام هذه المؤسسات بجهد جديد ينبع من وسوف نكمؤسسة في المجتمع 
اإلحساس بمشكالت المجتمع المحيط، خاصة أن االنسان هو العامل المشترك بين جميع 

 مؤسسات المجتمع ككل، وهذا ما سنسعى اليه في هذه الدراسة.
ت السابقة لم تناقش االرتباط الوثيق بين أدوار مؤسسات الضبط األهداف العامة للدراسا .2

المستوى اإلقليمي والعالمي وهو ما يمكن من وضع أو االجتماعي سواء على المستوى المحلي 
خلفية نظرية عن العنف المدرسي في مجتمعنا في ظل العولمة وعصر السماوات المفتوحة، وهو 

 اسة.ما سنحاول اإلشارة اليه في هذه الدر 
لم تعرض أي من الدراسات السابقة اآلثار الخطيرة المترتبة على القصور في أداء مؤسسة من  .3

مؤسسات الضبط االجتماعي على مؤسسات الضبط االجتماعي األخرى خاصة التي لها عالقة 
 بالضبط االجتماعي لطالب المرحلة الثانوية، وهو ما سنتعرض له في هذه الدراسة.

راسات السابقة لحجم الظاهرة على المستوى المحلي ومقارنته بحجم ظاهرة لم تعرض أي من الد .4
العنف المدرسي على المستوى العالمي وربط ذلك بالقصور في أداء مؤسسات الضبط االجتماعي 

 العالمية وهو ما سنحاول القيام به في هذه الدراسة.أو المحلية 
 تفعيل خالل من الطالبي العنف لظاهرة للتصدي لم تحاول أي من الدراسات السابقة عمل مقترح .5

 التربوية، وهذا ما سنسعى للقيام به في هذه الدراسة للعملية الخادمة االجتماعي الضبط مؤسسات
 :من خالل المنهج 

 على اتفقت معظم الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في اختيار المنهج الوصفي التحليلي القائم 
في  االجتماعي مؤسسات الضبط دور ومعرفة وتفسيرها وتحليلها اسة،الدر  موضوع حول المعلومات جمع

 مواجهة العنف المدرسي.
 :عينة الدراسة 

أن هذه الدراسة ركزت إال اتفقت معظم الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في اختيار من الطالب،  
قية من طالب المرحلة ، وسيتم اختيار عينة طبدقهلية–دكرنس  الثانوية بمركزطالب المدارس فقط على 

 الثانوية.
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 :نتائج الدراسة 
العنف  –من خالل الدراسات السابقة في محوري الدراسة )مؤسسات الضبط االجتماعي 

المدرسي( يتضح لنا أن الدور المنوط بمؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة العنف المدرسي هام جدا 
 ويظهر من خالل النتائج التالية:

 يساعد أبنائها سلوكيات على والوقوف المدرسة مع الدائم تواصلهاو  األسرة مشاركة .1
المدرسة في إمكانية السيطرة على العنف المدرسي وتجفيف منابعه من خالل المالحقة 

 عملية تحقيق أخالقه مما يعمل علىأو السريعة ألي تغير يطرأ على تصرفات الطالب 
 .االجتماعي الضبط

العبادة والدين في توجيه الطالب نحو ممارسة األنشطة دور  تأثير بين موجبه العالقة .2
والدينية والتي بدورها تشغل وقت الطالب المراهق فتبعده  والثقافية واالجتماعية العلمية

 تلقائيا عن ممارسة العنف بجميع صوره وأشكاله.
 واجبات تطبيق خالل من وذلك االجتماعي الضبط عملية تحقيق في كبير دور للعبادات .3

 جوانب من يخفف الذي األمر المجتمع داخل األفراد وحياة واقع في العبادات تلك
الجرائم، ويساهم في مكافحة العنف المدرسي من خالل الضبط  وارتكاب االنحراف

 .االجتماعي للفرد والذي يكون نابعا في األساس من دينه وعقيدته
ب نحو العنف بما تبثه واتجاه الطال العام الرأي تأثير بين وقويه موجبه عالقة توجد .4

وسائل االعالم المختلفة بدأ بالتليفزيون وانتهاء بوسائل التواصل االجتماعي، من خالل 
غير الصريح المتمثل في أو األفالم والمسلسالت التي تحرض على العنف الصريح 

 .صناعة البطل الخارف الذي يستخدم العنف للقضاء على منافسيه
واصل االجتماعي كأحد وسائل االعالم وبين العنف واضحة الت وسائل تأثير بين عالقة .5

جليا خاصة في الغرب والتي تتيح للطالب الدخول على مواقع بعينها يمكنه من خاللها 
التدريب على استخدام السالح بكل أنواعه، إضافة اللي أو المتفجرات أو صناعة القنابل 

لجنسية وغيرها والتي تكون سببا ذات االيحاءات اأو العنف اللفظي واأللفاظ القبيحة 
 آخر نحو العنف.أو مباشرا وأصيال في اجراف الطالب بشكل 

 المنشود االنضباط تحقق كلما االجتماعية والقيم القانونية القواعد بين التكامل تحقق كلما .6
 عند االجتماعي الضبط عملية تحقيق في كبير دور المدرسية للطالب، كما أن لألنشطة

 .األنشطة تلك لتفعيل المناسبة البيئة توفير
 والتنشئة التربية سوء في تتمثل القانون  مخالفة إلى تؤدي التي االجتماعية العوامل أهم .7

 .للطالب االجتماعية االحتياجات إشباع وعدم الفراغ، وقت استغالل وسوء االجتماعية،
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 تجداتومس المطرد التطور مواكبخالل  من االجتماعي الضبط مؤسسات أهمية تطوير .8
 والعقاب. الثواب مبدأ وتحقيق بها، المنوط بالدور اميالق في فاعليتها مدى اة، وتقييميالح

 في مهما دورا تؤدى واالسرة المحلى والمجتمع المدرسة ان المعلمين تصورات فهم اهمية .9
 في العنف لمواجهة التدريب ينقصهم المدرسي، مع ضرورة المعلمين العنف معالجة

 للطلبة الطالب وتقديم حوافز معاملة في الئقة أساليب ل إتباعهمالمدارس، من خال
 بشكل للطلبة العنيف السلوك معالجة طرق  على وسلوكيًا، وتدريبهم خلقياً  الملتزمين

 .تربوي 
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ا:
ً
 الدراسة: مشكلة ثاني

ئفها، وأصبح الطالب بين عناصر أصبحت المدرسة الثانوية غير قادرة على القيام ببعض وظا
الجذب والشد في ظل الفضائيات الرائجة والتكنولوجيا الحديثة والنظم المعلوماتية والمعرفية، وأصبحوا أكثر 

كما تعاني مدارسنا من سلوكيات غير السوي، ارتكاب المخالفات، والسلوك غير أو عرضة لالنحراف 
كانت  إذام وجودها في ظل نظامنا التعليمي خصوصا من المفترض عد مقبولة يقوم بها بعض الطالب

كما أن مظاهر لها، المدرسة ممثله في معلميها وإداريها تمارس السلطات والصالحيات الممنوحة 
 إلىخارجها لتتحول  إلىوتداعيات مشكالت العنف المدرسية ال تقف عند حدود أسوار المدارس بل تمتد 

 ككل. مشكالت اجتماعية عامة تهدد المجتمع
مؤسسات الضبط االجتماعي مسؤولية تحتم عليها تجاوز أسوارها لتصبح كل من هذا كله فان على 

مؤسسات تربوية وتعليمية ممتدة ذات صلة بواقع المجتمع واحتياجاته من خالل تفعيل األدوار الثقافية 
 والتربوية التي تقوم بها. 

ديث قادرة على غرس المعتقدات أصبحت مؤسسات الضبط االجتماعي في المجتمع الحقد و 
ودعم العالقات االجتماعية القائمة على األخذ والعطاء  االجتماعي،وتعزيز التفاعل  والقيم،واالتجاهات 

 خالل التأثيرات التي يمارسها الكبار على الناشئة في المجتمع.  من: والتسامح،واإليثار 
ل المجتمع، ولتدعيم االيجابي منها وتعديل وذلك لما لهذه المؤسسات من مكانة أدبية وثقافية داخ

أن لمؤسسات الضبط االجتماعي دوًرا في النمو والتغير اإليجابي  فيه، حيثغير المرغوب أو السلبي 
بما فيها من أنماط التفاعل وأساليب  لمفهوم الذات ومركز الضبط لدى الطالب، ألن الخبرات المدرسية

 .في تكوين شخصية الفرد مهمةمن العوامل الالضبط وبما تحمله من أفكار وتصورات 
وأن من أهم أدوار مؤسسات الضبط االجتماعي إعطاء الفرد طرق تساعده على التفكير واإلبداع 
بحيث يصبح قادًرا على تحمل المسؤوليات التي فرضتها عليه أساليب التنظيم االجتماعي الجديدة 

 والتكنولوجيا المتغيرة والمهارات المتجددة. 
ن خالل متابعة ورصد وتحليل الدراسات السابقة التي ذكرت سابقا يمكن إدراك أهمية مؤسسات وم

وسوف الضبط االجتماعي في القيام بدورها في مواجهة مشكالت المجتمع، وخاصة العنف المدرسي، 
 رؤية الطالب لفعالية أداء هذه المؤسسات لدورها حاليا ومستقبال. استطالع نحاول

 : الدراسةذه وعليه تحاول ه
ممارسة مؤسسات الضبط االجتماعي في مركز فعالية  في معرفة مدىعلى رؤية الطالب  الوقوف

طالب المدارس الثانوية من وجهة نظر عند دكرنس لدورها المطلوب منها في مواجهة العنف المدرسي 
  (.الطالب أنفسهم

 



 24|  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللدراسة   اإلطار التصوري

 ثالثا: أهمية الدراسة:
 التالية:تتمثل أهمية هذه الدراسة في األمور 

إن مفهوم الضبط االجتماعي مفهوم قديم حديث، فقد ورد في كثير من الكتابات القديمة بدًءا من  .1
 فالسفة اليونان القدامى، وارتبط هدا المفهوم فيما بعد بعلم االجتماع وتعددت وجهات النظر حوله

تي تناولت هذا المفهوم وأهميته ووسائله وارتبط حديثا في مجال التربية، لكن الدراسات التربوية ال
 .وأهميته في المحافظة على النظام االجتماعي بقيمه وثقافته قليلة

 الدراسية الساحة على المطروحة الموضوعات من العنف موضوع أن حيث الدراسة موضوع حيوية .2
 بشدة.

 على لببالس تؤثر سلبيات من عليها يترتب وما الظاهرة هذه خطورة إلى االنتباه ولفت األنظار توجيه .3
 هذه لدراسة الباحث دعا مما أهدافها تحقيق عن وتعوقها الثانوية بالمدارس التعليمية العملية سير

 الظاهرة.
معرفة وفهم أهمية مؤسسات الضبط االجتماعي ودورها في مواجهة العنف المدرسي  إلىا ستؤدي أنه .4

إلقاء الضوء و وتربويا  ماعياً اجتواألساليب التي تستخدمها لضبط الطالب  الثانوية،لطالب المدارس 
وهي أساليب الضبط االجتماعي المتبعة في مؤسسات الضبط االجتماعي ومعرفة  مهمة قضيةعلى 

 اإليجابي منها ودعمه والسلبي وتركه.
مرحله  منتصفا تشكل أنهخصوصية المرحلة الثانوية من التعليم التي ستتناولها الدراسة حيث  .5

ئص نفسية واجتماعية متعددة منها زيادة نسب االضطراب والقلق والصراع "المراهقة" والتي تتميز بخصا
 الدراسية.والتمرد، وعدم التكيف في المجتمع المدرسي وإثارة المشكالت المختلفة في الحياة 

يتوقع أن يكون لهذه الدراسة فائدة عملية للجهات التربوية وغيرها في إعداد الخطط واألهداف لتناسب  .6
 ن دو المستفي حيث يتعدد قبلية وتطوير العملية التربوية في ظل معطيات المتغيرات الجديدةاألجيال المست

 -الخصوص:  وجه على ومنهم الدراسة هذا نتائج من
 .مؤسسات الضبط االجتماعي المقصودة في الدراسة وموظفو مدير  -أ

 .          القرار وصناع الثانوي  للتعليم ن المخططو  -ب
 .              والنفسيين االجتماعيين نياألخصائي -ت
 . األمور وأولياء الطالب -ث
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ا:
ً
 :وتساؤالتها أهداف الدراسة رابع

في تحقيق  هادور و مؤسسات الضبط االجتماعي التي لها صلة بطالب المرحلة الثانوية  دراسة أهمية .1
ا م :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدف، الضبط االجتماعي من وجهة نظر طالب المرحلة الثانوية

دور مؤسسات الضبط االجتماعي في تحقيق الضبط االجتماعي من وجهة نظر طالب المرحلة 
 الثانوية؟

 هذه داخل نوعها من جديدة قضية وتبنى المختلفة، الزوايا من عامة بصفة العنف لموضوع التنظير .2
 الدرجة هذه إلى بهم وصلت التي األمور ومعالجة للعنف الممارسين للطلبة األنظار ولفت المدارس

ما مفهوم العنف المدرسي ومستوياته  :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفالعنيفة،  الممارسات من
 طالب المرحلة الثانوية.وأسبابه؟ ومظاهره عند 

الكشف عن الدور المنشود لمؤسسات الضبط االجتماعي للقيام بدورها المنشود في مواجهة العنف  .3
من وجهة نظر  في مواجهة العنف المدرسي هامن دور  الصعوبات التي تحد واكتشافالمدرسي 

ما الصعوبات التي تحد من دور  :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفالثانوية، طالب المرحلة 
 مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة العنف المدرسي من وجهة نظر الطالب.

ر في أداء مؤسسات الضبط بالقصو  الثانوية المدارس من كل المدرسي في العنف تأثر مدى دراسة .4
 مدى : ماوكان التساؤل الخاص بهذا الهدفاالجتماعي التي لها صلة بطالب المدارس الثانوية، 

 االجتماعي.مؤسسات الضبط  بأداء الثانوية المدارس المدرسي في العنف تأثر
ر ذلك في القصور في أداء مؤسسات الضبط االجتماعي لدورها وأث المترتبة اآلثار أهم على التعرف .5

: وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفمركز دكرنس،  في الثانوية المدارس المدرسي في العنف انتشار
 في الثانوية المدارس في عن القصور في دور مؤسسات الضبط االجتماعي المترتبة اآلثار أهم ما

   المدرسة؟ وأثاث المدرسة وإدارة والزمالء المعلم من كل مركز دكرنس على
 في العنف من تعاني والتي المتقدمة الدول تبذلها التي الجهود من االستفادة مدى على فالتعر  .6

 المجتمع ظروف ظل المدرسي في العنف ظاهرة استثمار مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة
 الدول تبذلها التي الجهود من االستفادة يمكن : كيفوكان التساؤل الخاص بهذا الهدفالمصري، 

 من المدرسي والحد العنف ظاهرة لمواجهة من خالل تفعيل مؤسسات الضبط االجتماعي المتقدمة
 المصري؟ المجتمع ظروف ظل في السلبية تأثيراتها

المدرسي من خالل تفعيل مؤسسات الضبط االجتماعي  العنف لظاهرة للتصدي مقترح تصور وضع .7
للدور المنشود المقترح ما التصور  :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفالخادمة للعملية التربوية، 

لمؤسسات الضبط االجتماعي للقيام بدورها المنشود في مواجهة العنف المدرسي من وجهة نظر 
 الثانوية.طالب المرحلة 
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 :الدراسة خامسا: مصطلحات
 مفهوم الرؤية: .1

 لغة:
ًؤى، مصدر الجمع:: ُرؤية  مرئيًّا. الّشيء كون  درجةأو  رَأى، حالة ر 

 
 اصطالحا:

 المؤسسة تهدف والذي إحداثه الواجب التميز وهي تحقيقها المطلوب والطموحات األحالم هي: لرؤيةا
 1 .الطويل األجل في تحقيقها إلى التعليمية

 لكل تحدي الرؤية تمثل المتوقعة الموارد ظل في اليه للوصول المؤسسة تسعى نهائي وضع هي: الرؤية
 2.اليه للوصول فرادلأل وتحفيز. اليه للوصول المؤسسة في فرد

 
 :تعريف الرؤية

 المستقبلية الوجهة إلى المفهوم هذا وي شير االستراتيجية، اإلدارة في األساسية العناصر أحد
 الدول، وكذلك العامأو  الخاص سواء المختلفة والقطاعات والمؤسسات األعمال منظمات فيها بما لألشياء،

ملة الوجهة هذه وتمثل  في الحال عليه يكون  أن يجب لما الطموحاتأو  لتوجهاتاأو  التصورات من ج 
 إليه والوصول تحقيقه إلى المنظمة تطمح ما أي المنشود، للمستقبل ذهنية صورة فهي وبالتالي المستقبل،
 الحالية الفرص تحديد مع مستقباًل، عليها الحصول والمتوقع حالياً  المتاحة مكاناتاإل ضمن مستقباًل،

 .مستقبليةال بالفرص والتنبؤ
 

 ويمكن تحديد عناصر الرؤية كما يلي:
 .تصورات للمستقبلأو طموح أو هدف  هي .1
 .المؤسسةأو الفرد  عمليمن أجله  الذيالهدف  .2
 السعي إلى األفرادصورة للمستقبل مع بعض التعليقات المباشرة حول األسباب التى تدعو  .3

 خلق ذلك المستقبل إلى
 

 

                                                           
  : موقع روضتي:27/1/2014ركابي حسن: أضواء على الرؤية والرسالة التعليمية،  1

http://roda11.forumegypt.net/t68-topic 
، 2008درسية الناجحة، ترجمة هال الخطيب، دار العبيكان، الرياض، روبرت جاي مارزانو وآخرون: اإلدارة الم 2
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 1:أهمية الرؤية
 الخاصة تلك وتحديداً  المستقبل، فلسفة رسم خطوات أهم من أصبحت لرؤيةا تحديد عملية نأ .1

 .الواقع إلى واألقرب الدقيقة المستقبلية التنبؤات بإجراء
 وغير مدروس بشكل البعيد الغد حول والسير المستقبلية، التنافسية المواقف معظم كسب من تمكن .2

 .وعشوائي اعتباطي
 .واضح بشكل تؤديها أن المنظمة تود التي األعمال طبيعة تحديد خاللها من يتم .3
 .له السلع تقديمأو  خدمته في المنظمة ترغب التي السوق  طبيعة تحدد .4
 .االتجاه الصحيح فيعلى القيام بعمل  األفرادتحفز  .5

رؤية جيدة للمؤسسات التعليمة لمواكبة التطوير والتغيير يجب أن نضع أمام أعيننا كيف  ولكي نصيغ
 إلىهذه الرؤية حتى نتمكن من الوصول  فيالخصائص الواجب توافرها  هيوما تكون هذه الرؤية 

 بنجاح.التطوير 
 2:شروط صياغة الرؤية

  المعنيين.يشارك في صياغتها عدد كبير من  .1
  المحيطة.دراسة لواقع وتحليل البيئة  علىتعتمد  .2
  المعنيين.أن يؤمن بها جميع  .3
  المحلي.تلبي متطلبات المجتمع  .4
 العالمية.لسياسة التعليمية العامة تواكب التطورات تتوافق وا .5

 
 ا:أنهويمكن تعريف الرؤية في هذا الدراسة ب

التصور  إلى للوصول بينهما، وي كاِمل المتجددة، واألفكار المعروفة المعلومة بين يجمع جراءإهي 
 .الواقع ارض يف وألهدافها لرسالتها تحقيقها خالل المستقبلي ألداء مؤسسات الضبط االجتماعي من

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ديسمبر 1، العدد 1قاسم عائل الحربي: رؤية استراتيجية لقيادة مدرسة المستقبل، مجلة جامعة جازان، المجلد  1

 .87-77م، ص  2011
 .71، ص3، ط2004طارق السويدان: صناعة القائد، دار تهامة، الرياض، 2
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 االجتماعي:الضبط  .2
 لغة:  

 .تعني كلمه ضبط الشيء: حفظه بالحزم والرجل ضابط أي حازم
 .ضباطهو  ضبطا يضبط وضبطه عليه ضبط حبسه،و  الشيء لزوم
 ضابط والرجل ،بالحزم حفظه الشيء وضبط ،شيء كل في يفارقه ال شيء الضبط لزوم :الليث وقال

 .شديد قوي  :يضبطو  ضابط ورجل حازم أي
 جميعا بيديه يعمل أضبط: ورجل .الجسمو  والقوة البطش شد :التهذيب وفي
  :اصطالحا

 دقيق. محكم شيء مضبوط وشيء الربط إلى نسب إذا النظام الضبط يعني الشائع العربي االستخدام وفي
1 

 يلي: ماك النظرية توجهاتهم بسبب وذلك االجتماعي للضبط تعريفهم في العلماء اختلف لقد
 أشكال خالل من االجتماعي، البناء على للحفاظ وظيفة" أنهب االجتماعي الضبط ماكيفر يعرف

 خالل من األفراد سلوك وضبط االجتماعي، التماسك تدعيم على تعمل التي الفعال التأثير ذات القوى 
 2" ومعاييره وقيمه وتقاليده وعاداته المجتمع معتقدات احترام

 عليها يعتمد التي الثقافية األنماط مجموعة" أنه على االجتماعي لضبطا جورفيتش جورج ويعرف
 " والصراع التوتر ضبط في المجتمع

 في بها يستهان ال دافعة قوة لها وهادفة مقصودة اجتماعية سيطرة أنهب"  روس ادوارد يعرفه كما
 3"  المجتمعات في االستقرار إحداث

 لنفسه المجتمع ضبط"  أنه على االجتماعي الضبط فتعري إلى "كولي هرتون  جارلس" يذهب بينما
 4" معزولين أفرادأو  فرد بواسطة والخلق التنظيم عملية خالل من يتم الذي

 الجماعة إليها تلجا التي والوسائل العملياتهو  االجتماعي الضبطأن  إلى فيذهب اجيون  أما
 السلوك تنظيم وسائل من وسيلة يعد ام كل وان االجتماعية، المعايير عن االنحراف حاالت في للتحكم

 5" االجتماعي الضبط أدوات من أداة  نفسه الوقت في يعد

                                                           
 .99، ص 2004ح الدين شروخ: علم االجتماع التربوي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، صال 1
 .273، ص 1961ماكيفر: المجتمع، ترجمة علي احمد حسين، مكتبة الهيئة المصرية، القاهرة،  2
 .27، ص 2000ياض ،خالد بن عبد الرحمان السالم: نظرية الضبط االجتماعي في اإلسالم، بدون دار نشر، الر 3
 .35، ص 1982، الكويت، 2سمير نعيم احمد: علم االجتماع القانوني، دار المعارف ط 4
، 2002، اإلسكندرية، 2محمد سالمة غباري: االنحراف االجتماعي ورعاية المنحرفين، المكتب الجامعي الحديث، ط 5
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االجراءات المقصودة وغير المقصودة أو :" العمليات أنه" ب " معجم المصطلحات االجتماعية هيعرفو 
م يتصرفون وفق أنهفيه والتأكد من  األفرادجزء من هذا المجتمع لرقابة سلوك أو التي يتخذها مجتمع ما، 

 1المعايير والقيم والنظم التي رسمت لهم ".
مسألة النظام والقواعد المنظمة للسلوك والسلطة في كثير من الكتب القديمة،  إلىوقد وردت إشارات 

حيث تعرض فالسفة اليونان القدماء لمسالة الضبط االجتماعي، ولكنهم استخدموا مصطلحات أخرى: 
 2األخالق.أو رف العأو الدين أو كالقانون 

 3 :أنهب( م 2004) مدكور ويعرفه
 على بها يستعين وأجهزة وتقاليده من عرف أفراده على للتأثير المجتمع يمارسها التي القوى  مختلف

 االنحراف عوامل من إليها يتطرق  أن يمكن بها ما ويقاوم وخصائصه قيمه على والحفاظ مقوماته، حماية
 كيفية وعلى االجتماعي، والنظام الفرد بين عالقة على تقرير الضبط مفهوم فينطوي  العصيان، ومظاهر

 .الضبط هذا بها يتم التي للطرق واألساليب المجتمع وفئات األفراد تقبل
 ما غير االنجليزية اللغة في معناه الن وتطوره المجتمع للغة وفقا يختلف الضبط فمصطلح وعليه

 النفوذ يعني االنجليزية اللغة ففي واأللمانية الروسية و الفرنسية كاللغة األخرى  األوروبية في اللغات يعنيه
والمراقبة  اإلشراف وفقها يعني التي األخرى  األوروبية اللغات في لمعناه خالفا والسلطة التسلطأو  القوةأو 

 ذهب إذ العلماء طرح وفق معناه يختلف األمريكية المتحدة الواليات في يعني كما والمتابعة والتقصي
االجتماع  علماء باقي بينما البريطاني غير األوروبي المعني استخدام إلى كولي هيرتون  وجائس روس

 4 .والقيود والتسلط النفوذ به عنوا فقد األمريكان
 من أكثر للضبط ممثلين الدين ورجال والمحافظين والتقاليد القيم فان المتخلفة المجتمعات حال أما

أجدر  ورجاله القانون  فمكانة تكنولوجيا المتطورة المجتمعات في بينما لقضاةوا والحكام القانون والشرطة
  5االجتماعي التقاليد ودعاة الدين لرجال التأثير والضبط في مجال وال الرسمي الضبط بتمثيل

سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة لها قوة دفاعية ال يستهان بها في إحداث  :أنهويعرفه روس ب
 6مجتمعات.الاالستقرار في 

غير أو غير مقصودة مخططة أو " عملية هادفة ومالزمة سوء كانت مقصودة  أنهويعرفه الصالح ب
والجماعات  األفرادتلقائية لضبط سلوك أو المجتمع من خالل وسائل رسمية أو مخططة تقوم بها الجماعة 

                                                           

 .373، ص 1978ة لبنان، بيروت ,أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتب 1
 1999، 1ار الشروق للنشر والتوزيع، طد عبد هللا الرشدان: علم اجتماع التربية، 2
 .151م، ص  2004إبراهيم مدكور: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 3
، ص 1980، األنساق، الهيئة المصرية العامة للكتاب،2 أحمد أبو زيد: البناء االجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع، ج 4
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 .29-28 ص ،2006الضبط االجتماعي، دار الشروق، العمر: خليل معن 5
 .27، ص 1999، الرياض،1خالد بن عبد الرحمن السالم: نظرية الضبط االجتماعي في اإلسالم، ط  6
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دة في المجتمع وبما يحقق النظام بما يحقق االمتثال للقواعد والمعايير واألعراف العامة وقيم الحياة السائ
  1واالستقرار والتضامن االجتماعي واألهداف العامة للمجتمع.

 إلىأن معظم التعريفات تشير بوضوح إال مفهوم الضبط االجتماعي  ورغم االختالف الواضح حول
غوبة في ألن يكون متوافًقا مع المعايير والقيم المر  األفرادأن الضبط االجتماعي هو الموجه لسلوك 

 2 المجتمع.
  :أنه على للضبط تعريفه في مارشال جوردون  يذهب كما

 بها ينتظم التي االجتماعية العمليات إلى ليشير علم االجتماع في واسع نطاق على يستخدم مصطلح
 مجتمع كل فان السلوك لضبط وقواعد معايير لديها كل المجتمعات ان وحيث الجماعاتأو  األفراد سلوك
 والمسالة عنها االنحرافأو  عليها الخروج والتعامل مع لهذه المعايير االمتثال لتأكيد آليات لديه تكون 

 وتحديد دقيق بشكل طبيعته تحديد وإنما الضبط االجتماعي وجرد تأكيد ليست االجتماع لعلماء بالنسبة
 3بعينها اجتماعية سياقات ظل في العاملة آلياته

 
العمليات واإلجراءات المقصودة وغير المقصودة،  :إلىالعام  ويشير الضبط االجتماعي في معناه

م يتصرفون أنهفيه، والتأكد من  األفرادجزء من هذا المجتمع، لمراقبة سلوك أو التي يتخذها مجتمع ما، 
 4النظ م، التي رسمت لهم. أو وفقًا للمعايير والِقيم 

 : أنهب في هذه الدراسة االجتماعي الضبط وُيعرف
- المقصودة وغير المقصودة- والوسائل واألساليب العمليات واإلجراءات من مجموعة عن عبارة هو

 مأنه من التأكد بهدف أفراده سلوك ومراقبة وتهذيب وإرشاد لتوجيه مؤسساته بكافة المجتمع يتخذها التي
 السائدة والقيم قاليدالعادات والت احترام على وحثهم لهم رسمت التي النظ مأو  والِقيم للمعايير وفقاً  يتصرفون 

 .المجتمع في
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .28، ص.2004مصلح الصالح: مرجع سابق، 1
 .26حمن السالم: مرجع سابق، صخالد بن عبد الر 2
 .13، ص2003القاهرة، المعرفة، دار .االجتماعي الضبط آليات في والمتغير الثابت السمري: عدلي 3
 .1986، مرجع سابقأحمد زكي بدوي:  4
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 االجتماعي:مؤسسات الضبط  .3
 : الضبط االجتماعي في هذه الدراسةمؤسسات ويقصد ب

هي المؤسسات التي ارتضاها المجتمع ممثلة في مسئوليها للعمل مع المجتمع لتحقيق أهداف معينة 
 ، ومن أمثلتها:فق مع قيم ومعاييررامج وآليات تتعامة من خالل أهداف وبأو مع فئة معينة خاصة 

 :األسرةـ 1
األسرة هي الخلية األساسية في المجتمع وأهم جماعاته األولية، تتكون األسرة من أفراد تربط بينهم 

كل جوانبه المادية والروحية والعقائدية  االجتماعي فيصلة القرابة والرحم، وتساهم األسرة في النشاط 
ثل: حق الصحة، حق التعلم، حق السكن االمن كما لألسرة واجبات مثل: واالقتصادية ولألسرة حقوق م

 1 نقل التراث واللغة عبر االجيال، الوظيفة.
 :المدرسةـ 2

عن  وهي عبارة، والتربية واألطفال والنشء بالعلما مؤسسة تقوم بتزويد الطالب أنهتعرف المدرسة ب
 2 المختلفة. والعلوم والدراسات األخرى  والكتابة والرياضياتمبنى يتعلم فيه الطالب القراءة 

المناخ المناسب الذي  وتوفر له وقدراته، وملكاته، نزعاته،تّهيء للطالب فرصة التعبير عن  وهي التي
 المجتمع.وتعليمه القيم المناسبة والمطلوبة في  مستقبله،يشعره بالطمأنينة على 

 األفرادا ضبط سلوك أنهات العامة التي من شفالمدرسة إذن تعطي وتعلم األنظمة والقوانين والسلوكي
النظام في المدرسة وهو أساس الضبط والرابط  الطالبوأي أهمية أكبر من أن يتعلم  األوسع،في المجتمع 

 والسلوك السوي في المجتمع.
 العبادة(: )دورالمؤسسة الدينية ـ 3

الكتب المقدسة عن طريق  هي األماكن التي تقوم بتلقين معالم وأصول دينهم الصحيحة من خالل
علماء ورجال الدين، وهي تتمتع بدرجة عالية من القداسة واألهمية في المجتمعات اإلنسانية عامة 

 3 خاصة والمجتمع عامة. األفرادوالشرقية خاصة مما يجعل لها أكبر األثر النفسي والمعنوي في نفوس 
 األفرادأي ترشد  االجتماعي،دور الضابط والكنيسة أن تقوم ب المسجدك الدينية،من واجب المؤسسات 

ألن عقيدة الجماعة أي جماعة تدعو وتحض على ضبط السلوك سلوكهم، العمل الذي يسيطر على  إلى
 4وفق المبادئ التي يؤمن بها المجتمع.

                                                           

زراقه فيروز: األسرة وعالقتها بانحراف الحدث المراهق، دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري،  1
 18، ص 2005الجزائر،

، 1996الموسوعة العربية العالمية: فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  2
 467صفحة 

3 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF 
 .23. ص 1992أبو بكر الجزائري: المسجد والمسلم، دار لينه، دمنهور،  4
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 :االتصال وسائلـ 4
والوجدانية هي عبارة عن وسائل وأساليب تعمل على نقل االشارات والمعلومات، والتبادالت الفكرية 

 1مستقبل.شخص  إلىا عملية نقل مجموعة من الرسائل من شخص مرسل أنهبين الناس، كما 
 الرسمية،والنشرات  والتلفاز، عة،ذا كاإلبمعنى أجهزة الدولة  واألهلية، الرسميةويقصد بها هنا األجهزة 

والمكتبات الرسمية  العامة،والجمعيات  والنوادي، النشر،ودور  الصحافة،واألجهزة اإلعالمية العامة مثل 
وحديثا ظهر االنترنت ومن خالله برزت وسائل التواصل االجتماعي والتي  والمسرح الرسمية،وغير 

 أصبحت ذات أثر كبير وملموس في زرع القيم والتأثير في المجتمعات.
ووسائل التواصل وسوف نركز في بحثنا هذا على دور وسائل االتصال المرئية والمسموعة 

 في غرس السلوكيات واألفكار المناسبة ألبنائنا في هذه المرحلة العمرية الحرجة. جتماعياال
ا تبث المعلومات واألفكار وتنشرها في نهكل هذه المؤسسات لها دور في الضبط االجتماعي أل

 وأفكاره ...  وعقيدته، المجتمع،المجتمع، فال بد والحالة هذه أن تكون نابعة من تراث 
بمعنى أن يكون  الدينية،والمؤسسة  والمدرسة، األسرة،تكون هذه األفكار مماثلة في كل من وال بد أن 

 واحد،هناك تواتر بين ما ي علم وينشر في المؤسسات كلها كي يسير المجتمع ومن فيه من أفراد على نسق 
 2أعلى فعالياته.  االجتماعي فيوبهذا يمكن أن يكون الضبط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .18، ص 2001بيروت لبنان، -وسائل االتصال المتعددة، عويدات للنشر والتوزيع فؤاد شاهين:  1
 . 1986مرجع سابق،أحمد زكي بدوي:  2
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 ف:العن .4
 : ةتعريف العنف لغ

 1 كما يلي: المصطلح هذا تعريف"  المعتمد" منجد في جاء
 شديدا. والشيء: كان .به يرفق وعليه: لم وعنفا بفالن عنف: عنافة

 بالتقريع.  ووبخه عنف: فالنا: المه
 عنيف، جمع عنف. فهو به ولم يرفق بشدة وعنفه: أخذه

     2.سوة فهو عنيفاللغوي األخذ بالشدة والق أصلهالعنف في * 
وهررو برره، الرفررق  برراألمر، وقلررةالخرررق  وف( وهرر ن. )ع.المصرردر كلمررة عنررف مررن  لسرران العرررب * ويعرررف

                                            3وأعنفه، تعنيفا، والتعنيف هو التعبير والتقريع واللوم.عنفا وعنافة  فعليه، يعنضد الرفق. عنف بدو 
التعبير  أيوالعنيف  أيضا عنفا وعنف به الرفق، يقال، عنفضد  أنهبالوسيط العنف  * ويعرف المعجم

             4.واللوم
حيث تفترض هذه المصطلحات نوعا من  تخريب، إتالف( ،األشياء )تدميريستخدم العنف ضد  اكم

 5والقسوة.العنف والعنف هو المضاد للرفق ومرادفا للشدة 
 
 عنصران: هذا األصل اللغوي يبرز و 

  السيل الجاف.أو مستمدة من الطبيعة كما في العاصفة  وهيالقوة أو األول الشدة  العنصر
 الضرر.أو العنصرين يتمثل فعل اإليذاء  فيالغضب و أو والعنصر الثاني هو عنصر القسوة 

 
 : اصطالحاتعريف العنف 

الف مجرى طبيعة وجود كل فعل شديد وقاس يخ :أنهبالعنف ة الموسوعة الفلسفية العربي تحدد
        6.عنده هذا الفعلأو يحصل عليه  الذيالكائن أو  الشيء

هو المتعنف بالعنف وكل فعل شديد يخالف  فوالقسوة، والعنيالعنف مضاد للرفق ومرادف للشدة 
 ال يعامل بالرفق وال تعرف الذيمن الرجال هو  فالجارفة، والعنيكالريح العاصفة والثورة  الشيءطبيعة 

                     7.قلبه إلىالرحمة سبيال 
                                                           

، ص 1993عربي: العنف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرعاية، الجزائر –المعتمد قاموس عربي  1
1732 

 .437، ص1999العربية، المعجم الوجيز: جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة 2
 .258-257، ص 1984ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة ، 3
 .320، ص 1997-1972، القاهرة،3المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، الجزء األول والثاني، ط 4
 .79، ص.1983محمد مؤنس محب الدين: اإلرهاب فى القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 5
 .625، ص 1986، 1معن زيادة: الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد األول، معهد االنتماء العربي، ط  6
 .625، ص 1986، 1أدونيس العكرة: الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد األول، معهد االنتماء العربي، ط 7
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العنف لغة التخاطب األخيرة الممكنة مع الواقع ومع اآلخرين حين يحس المرء بالعجز عن  يعد     
 انهبكيإيصال صوته بوسائل الحوار العادي وحين تترسخ القناعة لديه بالفشل في إقناعهم باالعتراف 

 1وقيمته.
أعمال محددة أو جماعة على القيام بعمل أو ة التي تمارس إلجبار فرد تعبير صارم عن القو وهو 

أو يعبر العنف عن القوة الظاهرة حين تتخذ أسلوبا فيزيقيا )الضرب، و  أخرى جماعة أو يريدها فرد 
 2به.على اعتراف المجتمع  وتعتمد مشروعيتهيأخذ صورة الضغط االجتماعي أو  الحبس، الخ(

 لعنف:علم االجتماع ل تعريفات
 القررروة اسرررتخداما غيرررر أو الضرررغط  م: اسرررتخداأنرررهب فالعنررر االجتماعيـــةمعجـــم مصـــطلحات العلـــوم  يحررردد

 3. فرد ما إرادةعلى  التأثير أنهغير مطابق للقانون من شأو مشروع 
  الممتلكررات أو  باألشررخاصالضرررر  إلنررزالممارسررة القرروة البدنيررة  :أنررهب للعنررف أكســفورد سقــامو ويشررير

ة الحريررررر فررررريالترررردخل  أو إلرررررى الجسررررمانيالضررررررر  إحررررداث إلرررررىتميررررل  التررررريلمعاملررررة اأو العررررررف  أنررررهو 
  4الشخصية.

 وضروحا هرو وأيسررهاابسرط معانيره االجتماعيرة  فري أنرهبالعنرف  لعلـم االجتمـاع النقـديالمعجـم  ويحدد: 
جماعيررة، أو ابتغرراء تحقيررق غايررات شخصررية  البرردنيأو  المرراديلوسررائل القهررر  القررانونياالسرتعمال غيررر 

األنمررراط السرررلوكية غيرررر  وإتبررراع المألوفرررة واألعررررافالقواعرررد  علرررىيترترررب علرررى ذلرررك مرررن الخرررروج  ومرررا
                5.المرغوبة من قبل المجتمع كله

  للرردفاع عررن نفسرره  أحيانررا األرضمنررذ وجررد علررى  اإلنسررانفعررل يمارسرره : العنررف أن حســنين بثينــةوترررى
 بأشركال اإلنسرانمارسره  اآلخررين، كمراانتقامرا مرن  أخررى  اوأحيانر ومعتقداتره، أفكارهوعن مصالحه وعن 

                           6 .مختلفة وألسبابمختلفة 
 ــــسالســــيد  ويعرفرررره والضرررررر  األذى إللحرررراقباسررررتخدامها  التهديرررردأو للقرررروة  الفعلررررياالسررررتخدام  :أنررررهب ي

       7.الممتلكات وإتالف باألشخاص

                                                           
. 1976ن المقهور. بيروت معهد اإلنماء العربي، مصطفى حجازي: التخلف االجتماعي مدخل إلى سيكولوجية اإلنسا 1

 253ص 
محمد علي محمد وآخرون )العنف(: المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،  2

1985 
 .441، ص1978أحمد زكى بدوي: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 3

4 Wilson, john: the oxford dictionary of English proverbs, third edition. Oxford university press, 
،1995،p231. 

 .ص1986بودون بوريلو ترجمة سليم حداد: المعجم النقدي لعلم االجتماع، المؤسسة الجامعية للطباعة، الجزائر،  5
394 . 

، دار األمين، 1999على المجتمع المصري، القاهرة،  بثينة حسنين عمارة: العولمة وتحديات العصر، وانعكاساتها 6
 .61ص 

، ص 1989السيد يس: التقرير االستراتيجي العربي، القاهرة، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ، 7
577. 
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  أو  أفررراداوخبررراتهم  اآلخرررينتهرراجم مباشرررة شررخص  الترريقرروة البدنيررة ال أنررهللعنررف ب ســالم إبــراهيمويشررير
مفهروم  أنره، كمرا يشرير بوالهزيمرة واإلخضراعالتردمير أو جماعات بقصد السيطرة عليهم بواسطة المروت 

مواجهرررة  فرري اإلنسرررانيعررالج قضرررية حريررة  أنررهمررن حيرررث  سياسررريفهررو ، واقتصرررادي واجتمرراعي سياسرري
يعررالج القضررايا المترتبررة علررى  أنررهمررن حيررث  اجتمرراعيوهررو  وعبوديترره، المصرررين علررى اسررتمرار تبعيترره

مرن حيرث معالجتره لقضرية تحريرر  اقتصراديوهرو  الطبقية والممارسرات ذات التميرز بالعالقرات الظالمرة،
 أشررركالضرررة لجميرررع فمواجهرررة القررروى الرا فررريتحريررررا كرررامال وذلرررك باسرررتخدام السرررالح  اإلنسرررانحاجرررات 

 1.الحرية

  تتسررم بالشرردة  العرردوانيالسررلوك  أشرركالاسررتجابة متطرفررة فجررة وشرركل مررن  أنررهعلررى نررف الع كــوثروتعرررف
والعنرررف تجررراه للقررروة، واالسرررتخدام غيرررر المشرررروع  لاالنفعررراوالتصرررلب والتطررررف والتهررريج والرررتهجم وشررردة 

انخفراض مسرتوى  إلرىيرجرع مدمرة،  هنتيجتزاد تكون  إذاو  إخفاؤهوال يمكن  معينموضوع أو شخص ما 
 األذى إلحرراق إلررىيهرردف  غيررر مباشرررة(-ماديررة-لفظيررة-)جسررمية أشرركالعرردة  التفكيررر، يتخررذالبصرريرة و 

    2.جماعياأو يكون فرديا  إماوهو ما،  عبموضو أو  اآلخرينأو  والضرر بالنفس

  جماعة بعينهرا أو بالفعل يأتيه فرد أو لفظي أو ( أن العنف هو: " تعبير رمزي 2005) القصاصويرى
الردفاع عنهرا نتيجرة لعردم القردرة أو رغبراتهم  لتحقيرقأو  االجتمراعي وجودهمظ على رغبة منهم في الحفا

عرردم المرونررة فرري التعامررل. ويظهررر هررذا العنررف أو سرروء فهررم لطبيعررة الموقررف أو علررى تحمررل الضررغوط 
كتعبيررر تقررل معرره فرررص التعبيررر األخرررى فرري ظررل انحسررار فرررص المشرراركة الحقيقيررة وغيرراب التنافسررية 

 3المشروعة".
،حيرث يررون  المرادياسرتخدام العنرف أو  المراديللعنف غيرر الضررر  آخر هناك من يضيفون بعداً و 

الهياكررل السياسررية واالجتماعيررة واالقتصررادية للمجتمررع وهررو مررا  فررياخررتالالت كامنررة إال ن العنررف مررا هررو أ
عرردم أو ، المجتمررع مررن بعررض الحقرروق  فرريكحرمرران شرررائح معينررة  ،البنررائيأو  الهيكلررييطلررق عليرره العنررف 

وهرو ممرا يمثرل عنفرا علرى هرذه القطاعرات غيرر  األقراليمكالتعليم والصحة لبعض  األساسيةالحاجات  إشباع
 تطررف أصرابهمرا  إذا األحيانكثير من  في الهيكليهذا العنف ، االختالالت فيظاهر للعيان ولكنه كامن 

  4السلوكي.ظهور العنف  إلىالغالب بالمقابل  فييؤدى  أنهف

                                                           

  .31-21، ص1988سالم إبراهيم عامر: العنف واإلرهاب، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، 1
كوثر إبراهيم رزق: العنف بين طالب المدارس الثانوية )العامة والفنية( دراسة تشخيصية وعالجية مقارنة، مجلة  2

 .128، ص 2002، يناير 39كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، ال عدد
 .115مرجع سابق، ص مهدى محمد القصاص:  3
 .   119ي، مرجع سابق، محمد الحداد: التغير االجتماعي والعنف الجنائ 4
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فهرذا نيرل  ،إجراميراتعريف العنف بوصفه سلوكا  إلىويتجه البعض  مرضيا اضطراباتباره العنف باع
ضررب مرن االنحرراف المرضرى يولرد قروى  أنرهب( الجمراعيمؤلفره )نظريرة السرلوك  فرير يعرف العنرف تسمس

      1.المجتمعفي  والوظيفي الهيكليتحقيق التوازن حتى يتسنى المحافظة على التوازن 
 اتسمت بالصبغة االجتماعية حيث اتفقرت هرذه التعريفرات  اأنهفات علم االجتماع للعنف يتضح من تعري

 فري االجتمراعيوله نتائج سلبية على النظرام اآلخرين التهديد بها بشكل منحرف ضد أو باستخدام القوة 
مررع المترتبرة السرلبية علرى المجت اآلثرارعلرى المجتمرع ولكنهرا لرم توضرح  برأخرأو المجتمرع ويرؤثر بشركل 

 2 وبشريا. اجتماعياً نتاج العنف ماديا و 
 :المدرسيالعنف 

نتائج  إلىويؤدي بحيث يؤثر على النظام العام للمدرسة،  اجتماعياً هو مجموع السلوك غير المقبول 
 –مع طالب  )طالباألفقي  :سلبية فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي والدور التربوي للمدرسة، بمستوياته

  3والعكس("-ادارة مع طالب  –مع طالب  )معلمرأسي أو درسة( طالب مع مرافق الم
 العنف المدرسي في هذه الدراسة:بويقصد 

 بهدف المدرسة داخل الطالب بها يقوم التي المقبولة الحدود عن تزيد التي العنيفة الممارسات جملة
 على االعتداء هذا يتمثلو  والعامة، الخاصة الممتلكات وإتالف باآلخرين والضرر وإلحاق األذى االعتداء
 مقبولة غير سلوكية أنماط فهي ثم ومن المدرسة، أثاث وتحطيم اإلدارية الهيئةأو  الطلبةأو  المعلمين
 وثقافيا. ونفسيا وجسميا اجتماعياً  عليهم وتؤثر التعليم عملية من الطلبة استفادة من وتمنع اجتماعياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رشيد الدين خان: ترجمة راشد البراوى، العنف والتنمية االجتماعية واالقتصادية، المجلة الدولية للعلوم اإلدارية، ال  1
 .132، ص37،1979عدد

عبد الحليم محمود: اإلطار النفسي االجتماعي لسلوك العنف الجماهيري، العنف التلقائي الجماهيري فى المجتمع  2
 .24، ص 1976لمصري، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة،ا

 253مصطفى حجازي: مرجع سابق، ص  3
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 المرحلة الثانوية: .5
 1لغة:المدرسة في ال
 َمداِرس   الجمع:، )اسم(َمدَرسة: 

 الَمْدَرَسة : مكان الدَّرس والعليم
 تقول برأ ي مشتركأو  م عيًَّنا،َتْعتنق مذهًبا  الباحثين،أو المفكرين أو جماعٌة من الفالسفة  الَمْدَرَسة :

 2فيقال درس الكتاب، يدرسه دراسة، بمعنى قراءة واقبل عليه، ليحفظه ويفهمه(.
 صطالح:االوفي 

المدرسة هي المؤسسة العامة التي أنشأها المجتمع لتتولى تربية النشء الجديد على المعارف 
 . وطرق العمل والتفكير والقيم االجتماعية والدينية، والحقائق،

يدير  إن الذي يدير مدرسة، يقول بسمارك في شأن أهمية المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية،
 . مستقبل البالد
حد معين، وهذا عمل تعجز عنه  إلىإن بإمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع  جون ديوي: ويقول

 3سائر المؤسسات االجتماعية األخرى.
 في هذه الدراسة: ةالمدرسبويقصد 

المدرسة هي عبارة عن مؤسسة اجتماعية تسعى إلي تزويد الطالب بالمعارف والخبرات الحياتية 
تحقيق التكيف االجتماعي للطالب وفق القيم االجتماعية واألنماط  إلى، سعًيا المتنوعة واالتجاهات والقيم

الثقافية، والضوابط االجتماعية المرغوبة ضمن المجتمع، والمدرسة نظام فرعي لها وظيفتها االجتماعية 
   .مجتمعهوالتربوية والتعليمية، من اجل إعداد جيل متعلم واع قادر على البناء والعطاء وفق نظم ومتطلبات 

 :المرحلة الثانوية
 سن يبدأ اذ مستقبال، شخصيته معالم وترسم االنسان بها يمر التي التغيرات اهم الثانوية المرحلة تشهد

 فان هنا ومن واالكاديمية. االدارية الجوانب حيث من التعامل في عالية خصوصية يتطلب الذي المراهقة
 التمتع نفسه الوقت وفي والخبرات االساسية المعارف اكتساب في الطلبة مساعدة الثانوية مهمتها المدارس

  المجتمع. في فاعلين كأعضاء سليمة اجتماعية بحياة
 وذلك العليا المراحل طلبة سيما ال الطلبة لدى الحياة بقيمة الشعور تعزيز إلى المدرسة في تسعى كما

 اهتماماتهم تفهم عبر أيضاو  عمقأ  بشكل المجتمع فهم إلى الهادفة المهني التطور عملية خالل من
  الفترة. هذه في وحاجاتهم

                                                           
 .281المعجم الوسيط: مرجع سابق، ص 1
 .282، صالمعجم الوسيط: المرجع السابق 2
 .152، ص2004دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، إبراهيم ناصر: مقدمة في التربية، 3
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 ان يجب بل المكتسبة المعلومات على تقتصر بحيث ال االكاديمية الطالب قدرة تنمية كما تعمل على
 والمهارات. واكتساب المعرفة المستقل التفكير من الطالب تمكين إلى تمتد

 :اأنهبوتعرف منظمة اليونسكو المرحلة الثانوية  
التعليم االعدادي، ويتلوه التعليم العالي، ويشغل فترة زمنية  التعليم يسبقهالمرحلة الوسطى من سلم  

 1من عمر الطالب.  18-15تمتد من سن 
 

 ويقصد بالمرحلة الثانوية في هذه الدراسة:
اسة فيها ومدة الدر  والجامعية،حلقة الوصل بين المرحلتين االعدادية  تعدهي المرحلة الدراسية التي 

 الشهادة وا المرحلة االعدادية بعد اجتيازهم امتحانأنهثالث سنوات دراسية ويلتحق بها الطالب الذين 
( سنة ويمنح الطالب الذي يتخرج من المرحلة الثانوية 18 إلى 15من )االعدادية وتكون أعمارهم عادة 

 شهادة تسمى شهادة الثانوية العامة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الرحمن عبد الوهاب البابطين: قضايا في التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير عبد  1
 .35، ص 1414منشورة جامعة الملك سعود، 
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ا:
ً
 ه املنهجي للدراسة:التوج سادس

 أوال: نظرية الدراسة:
 الوظيفي:االتجاه البنائي  -1

على مفهوم التوازن  االجتماعي والتركيزمن خالل التركيز على مكونات البناء ودورها في الضبط 
الوظيفي بين النظم االجتماعية وعالقة هذه النظم بالضبط االجتماعي، حيث أن مؤسسات الضبط 

 المجتمع.حقيق التوازن واالستقرار في االجتماعي تعمل على ت
وهي أن المجتمع نسق نظامي متكامل وان إال فالمنظور الوظيفي إذن يقوم على مسلمة أساسية   

ضبط تعمل على تحقيق التساند والتوازن داخل النسق ويضطلع النسق بعدد الوظائف التي  عواملثمة 
  1اسيا لتوجيه السلوك وضبطه.القيم مصدرا أس تعدتعمل من خالل أهداف مشتركة إذ 

ويقوم هذا االتجاه على فكرة تكامل األجزاء في كل واحد واالعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة 
 أن يحدث تغيرات في األجزاء األخرى. أنهللمجتمع الواحد، لذلك فإن أي تغير في أحد األجزاء من ش

عي، فهو إما أن يكون نتاجا لفقدان االرتباط بالجماعات وبالتالي فالعنف له دالالته داخل السياق االجتما
نتيجة أو نتيجة لفقدان الضبط االجتماعي الصحيح، أو االجتماعية التي تنظم وتوجه السلوك، 

نتيجة لسيادة أو األسري، أو السياسي أو الضطرابات في أحد األنساق االجتماعية مثل النسق االقتصادي 
 2 القيم.طراب الالمعيارية في المجتمع واض

 

 هدف التفسير الوظيفي للمجتمع.
اإلضرار بهذه أو  الستمراريتهالكشف عن كيفية إسهام أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل 

الكشف عن دور وسائل االتصال الجمعي في المجتمعات المركبة في تحقيق  من خاللاالستمرارية 
 الجريمة بالنسبة للمجتمع.أو سلبية للحرب المجتمع لتوازنه. وقد يحاول أن يكشف عن الجوانب ال

 الوظيفي:مسلمات االتجاه 
تنظيما أو جماعة صغيرة أو : فردا كان اجتماعياً أو أي شيء سواء كان كائنا حيا  إلىيمكن النظر  .1

نظام وهذا النسق يتألف من عدد من األجزاء أو نسق  أنهحتى العالم بأسره على أو مجتمعا أو رسميا 
 جسم اإلنسان يتكون من مختلف األعضاء واألجهزة.المترابطة. ف

يتغير تغيرا أو فإن النسق سوف يفنى إال : و لكل نسق احتياجاته األساسية البد من الوفاء بها .2
األكسجين والماء، وكل مجتمع يحتاج ألساليب لتنظيم  إلىجوهريا. فالجسم اإلنساني مثال يحتاج 

 )األسرة( وهكذا.السلوك)القانون( ومجموعة لرعاية األطفال
                                                           

، 2009جاك هارمان، خطابات علم االجتماع في النظرية االجتماعي ة، ترجمة العياشي عنصر، دار المسيرة، عمان، 1
 .81ص 

 90ن، المرجع السابق، ص جاك هارما 2
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: ولكي يتحقق ذلك فالبد أن تلبي أجزاؤه المختلفة البد أن يكون النسق دائما في حالة توازن  .3
 احتياجاته.

: يسهم في تحقيق توازن النسق. وقد يكون ضارا وظيفيا وكل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيا .4
 والقيمة بالنسبة للنسق. أي يقلل من توازن النسق وقد يكون غير وظيفي أي عديم الفائدة

: فحاجة المجتمع لرعاية بدائلأو يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات  .5
 دار الحضانة.أو األطفال مثال يمكن أن تقوم بها األسرة 

: فالتحليل االجتماعي الوظيفي النماذج السلوكية المتكررةأو وحدة التحليل يجب أن تكون األنشطة  .6
اول أن يشرح كيف ترعى أسرة معينة أطفالها ولكنه يهتم بكيفية تحقيق األسرة بوصفها نسقا ال يح

 )نظاما( هذا الهدف.اجتماعياً 
 

  النظرية:وفق  األفرادأنماط استجابات 
 : االمتثالنمط  .1

لون األهداف الثقافية ويمتثلون لها وفي نفس الوقت يتقب األفرادويحدث هذا النمط من التكيف حين يتقبل 
  األساليب التي يحددها النظام االجتماعي بوصفها أساليب مشروعة لتحقيق هذه األهداف.

 : االبتداعنمط  .2
 في المجتمع االمريكي.  االنحرافيويرى ميرتون أن هذا النمط من التكيف هو اهم انماط التكيف 

 : الطقوسيةنمط  .3
للنجاح الفردي وتحقيق الثروة وصعود السلم  يتمثل هذا النمط من التكيف في التخلي عن األهداف الثقافية

درجة منخفضة يمكن معها إشباع هذا  إلىالتقليل من مستوى طموح الفرد حتى يصل أو االجتماعي 
  .الطموح

 : االنسحابية .4

ال  أنههذا النمط االنسحابي يعيش في المجتمع، ولكنه ال يكون جزءا منه، بمعنى  إلىوالفرد الذي يلجأ 
 فاق الجماعي على القيم المجتمعيةيشارك في االت

 نمط التمرد:  .5
يتسم هذا النمط من التكيف بإدانة )وليس مجرد رفض كما هو الحال في النمط السابق( كل األهداف 

  الثقافية للنجاح وااللتزام باألساليب النظامية لتحقيقها.
 .االجتماعي الضبط نظرية -2

 القانون  بفكرة تنادي وأفكار نظريات عّدة عشر تاسعال القرن  منتصف حتى عشر الثامن القرن  منذ سادت
 يدركون  أيضا مأنهف معين، سلوك على ومجبورون  توجههم غرائز لديهم مثلما الناس أن ترى  الطبيعي وهي
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 القانون  بذلك االلتزام عليهم وأن والضبط القانون  يسودها منظمة اجتماعية حياة ضمن العيش ضرورة
 .االجتماعي الضبط وبقواعد

 كتابه في يجمعها أن قبل العديدة مقاالته في أوضحها التي" روس إدوارد" نظرية النظريات تلك أشهر منو 
 معالجة االجتماعي الضبط فيه عالج االجتماعي الذي الضبط" عنوان تحت" 1901" عام ظهر الذي

  1.الشاملة النظرية صورته الموضوع لهذا يعطي أن متوخياً  شاملة
 أربع اإلنسانية داخل النفس أن روس يعتقد إذ لإلنسان، الخيرة الطبيعة أساس على النظرية وتقوم هذه

 . الفعل الفردي ورد بالعدالة، اإلحساس لالجتماع، القابلية المشاركة، :هي غرائز
 بين العالقات تبادل يقوم على لإلنسان اجتماعياً  نظاماً - روس نظر وجهة من – الغرائز هذه تشكل حيث
 2ودي. بشكل عالمجتم أفراد

 على الذاتية سيطرة المصلحة وظهرت الغرائز تلك ضعفت المجتمعات تطورت كلما" أنه ومن هنا نؤكد
 ". أفرادها كافة بين تحكم العالقات مصطنعة ضوابط وضع إلى المجتمعات تلك تضطر وهنا أفرادها،

 منإال  تتحقق أن يمكن ال االجتماعية المراكز رؤساء فاعلية أن الباحث يرى  النظرية هذه ضوء وعلى
 اإلحساس بالعدالة، التعاطف، المشاركة،) المجتمع أفراد لغرائز فهمهم أي روس لمعتقدات إتباعهم خالل

 3.االجتماعي الضبط تحقيق بهدف خاللها من واالنطالق...( الفردي الفعل رد
 4: اآلتية الخطوات في النظرية هذه عرض ويمكن

 النظام الطبيعي. (1
طبيعيًا يتغلغل في  اجتماعياً النظام الطبيعي جوهر نظرية "روس" الذي يرى أن هناك نظامًا تمثل فكرة 

لإلنسان  اجتماعياً جميع األفعال اإلنسانية، ويقوم على وراثة اإلنسان ألربع غرائز طبيعية تشكل نظامًا 
متعاونًا وهذه  اجتماعياً  يقوم على تبادل العالقات بين أفراد المجتمع بشكل وّدي، ومن ثم تجعل منه كائناً 

 القابلية لالجتماع، اإلحساس بالعدالة، الشعور العضوي. أو المشاركة، العشرة أو الغرائز: التعاطف 
أن تلك الغرائز قد تتعرض للضعف بسبب تطور المجتمع  إلىوبنفس الوقت يشير "روس" 

وابط مصطنعة تحكم العالقات وتحضره وتعقد أبنيته وتباين جماعاته، وهنا يضطر المجتمع ألن يضع ض
 بين أفراده.

 ويّفرق "روس" بين نوعين من العوامل المؤثرة في الضبط االجتماعي هما: 
 .العوامل األخالقية المتمثلة في الغرائز أعاله .1

                                                           
1 Ross. E. (1959). Social Control. New York: The Macmillan Company.p 215 

م، ص  2000خالد عبد الرحمن السالم: نظرية الضبط االجتماعي في اإلسالم، الرياض: مطابع الفرزدق التجارية،  2
56 

ضبط االجتماعي، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود، محمد بن معجب الحامد، ونايف بن هشال الرومي: األسرة وال 3
 .97، ص 2001السعودية، 

 .67، ص 1982سامية محمد جابر: القانون والضوابط االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  4
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والعوامل االجتماعية المتمثلة بوسائل الضبط االجتماعي بعد أن زاد حجم السكان  .2
مهنيًا. الخ، وضعفت أو طبقيًا أو عنصريًا أو ًا وظهرت الجماعات المتباينة اقتصادي

 الغرائز الطبيعية وظهرت األنانية الفردية.
 وسائل الضبط االجتماعي. (2

الرأي العام. القانون.  حّدد "روس" أهم وسائل الضبط االجتماعي وفقًا ألهميتها على النحو اآلتي:
دين. المثل العليا الشخصية. الشعائر والطقوس. العقيدة. اإليحاء االجتماعي. التربية. العادة الجمعية. ال

 الطليعة. أو الفن. الشخصية. التنوير والتثقيف. الخرافات. القيم االجتماعية. قيم النخبة 
 التمييز بين أنواع الضبط:  (3

 مّيز "روس" بين نوعين من الضبط هما:
قانون، العرف، الدين، : الذي تمارسه الهيئة االجتماعية، ومن أهم وسائله، الالضبط االجتماعي -

 الفن، الرأي العام والقيم.
 : الذي ينبع من طبقة معينة تعيش على حساب بقية المجتمع.الضبط الطبقي -

 

 طبيعة الضبط االجتماعي وشروطه فاعليته ومقاييسها: (4
يرى "روس" أن الضبط االجتماعي من حيث طبيعته يتذبذب بين القوة والضعف، وبين الجمود والمرونة، 

بسبب تغّير الحاجة االجتماعية ذاتها، وتغّير العادات. ومن أهم مظاهر هذا التغّير ضعف الروابط  وذلك
األسرية، وازدياد تحر المرأة، وتحرر الصغار من السلطة األبوية في وقت مبكر نسبيًا، ما يستلزم تغّيرات 

روس" مجموعة من مصاحبة في المصدر األساس الذي تنبع منه عملية الضبط االجتماعي. ويضع "
القوانين التي تحدد طريقة تدخل المجتمع في الضبط، أي أن هناك حدودًا للضبط االجتماعي ال يجب أن 

 .يتجاوزها
 ولكي يكون الضبط االجتماعي فاعاًل فإن "روس" يضع عّدة مقاييس لهذه الفاعلية وهي على النحو اآلتي:

إال لخارجية مثل العقاب ال يجب استخدامها أفضل أساليب الضبط هي الداخلية، أّما الوسائل ا .1
 عند الضرورة القصوى.

 طريقة الردع البسيطة تؤدي وظائفها بفاعلية وسرعة دون مشكالت. .2
 أفضل أنواع الضبط هو الضبط التلقائي الذي يظهر أثناء اجتماع الناس وتفاعلهم. .3

 

 اإلحساس الخلقي واإليحاء: (5
اإلحساس الخلقي" الذي تخلقه الجماعة في نفوس أفرادها ألجل يعلق "روس" أهمية كبيرة على ما يدعوه "

حريصين على ضبط سلوكهم الذاتي  األفرادالحفاظ على قيمها وقواعد السلوك المتعلقة بها، فينشأ هؤالء 
. والوسيلة التي يتم بواسطتها نقل مفاهيم الضبط االجتماعي لدى أيضاوكذلك ضبط سلوك اآلخرين 

 ".لديهم الغرائز االجتماعية هي "اإليحاء االجتماعي الذين توفرت األفراد
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 مفهوم مراكز إشعاع الضبط: (6
من المفاهيم التي استحدثها "روس" مفهوم مراكز إشعاع الضبط، وحسب هذا المفهوم فإن قيادة المجتمع 

فترات  تمثل طبيعة الوضع االجتماعي في فترة منأو التمركز في فئة تمثل التّيار االجتماعي،  إلىتميل 
يشع منه التأثير الفكري في صورة م ث ل وقيم الضبط أو حياة مجتمع ما، وهذه الفئة تمثل مصدرًا ينطلق 

االجتماعي. فالمجتمع الذي يعتمد في حياته على الصناعة والمال يرى أفراده أن رجال الصناعة والمال 
قادرة على قيادة المجتمع، وبالتالي فإن هم الفئة العارفة بطبيعة مجتمعهم وحاجاته وأهدافه، وهم الفئة ال

اآلراء والخطط والحلول الصادرة عن هذه الفئة تمثل مركز اإلشعاع الذي يجب أن يقتبس منه المجتمع 
 1ضبطه. 
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 نظرية التعلم االجتماعي. -3
قة التى إن أكثر النظريات شيوعا هي التى تفترض أن األشخاص يتعلمون العنف بنفس الطري

 فيأو الثقافة الفرعية  فييتعلمون بها أنماط السلوك األخرى، وأن عملية التعلم هذه تتم داخل األسرة سواء 
بعض المواقف  فيالثقافة ككل. فبعض اآلباء يشجعون أبنائهم على التصرف بعنف مع اآلخرين 

الطريقة الوحيدة  أنهللعنف وك مواقف أخرى والبعض األخر ينظر فييكونوا ضحايا للعنف  االبويطالبونهم 
      1للحصول على ما يريدون بل إن بعض اآلباء يشجعون االبن على التصرف بعنف عند الضرورة.

السلوك العدواني هو سلوك مكتسب يتم تعلمه عن أو ويرى محمد عاطف رشاد أن )سلوك العنف(  
                2طريق المالحظة والقدوة.

 ثيح والمحاكاة، التقليد طريق عن العنف سلوك تعلم عملية بتفسير ةيالنظر  هذه أنصار هتميو  هذا
 سلوك نالحظ ونحن ثيح القدوة قيطر  عن وذلك التعلم خالل من بتم للفرد سلوك كل أن على يؤكدون 
 .الجديد السلوك إنجاز ةيفيك نتعلم اآلخرين

 هذا عن ترتبي وما النتقاليا التعلمأو  النمذجة قيطر  عن تمي اجتماعي سلوك العنيف فالسلوك
 العنيف السلوكأو  العنف تعلم من الفرد مكني المالحظة خالل من والتعلم. عقابأو  ثواب من السلوك

 .العنف مالحظة خالل من
ذلك كأي سلوك أخر يقوم به الفرد االنسانى،  فيإن السلوك العنيف )العدواني( سلوك متعلم مثله 

العنيف )العدواني( قد يترتب على التقليد والمحاكاة، محاكاة األصدقاء فالضرب وغيره من أشكال السلوك 
                           3محاكاة أحد الوالدين الذي يكثر من ضرب ابنه عند الغضب على سبيل المثال.أو 

اكتساب السلوك العنيف لدى األطفال ويتضح ذلك من دراسة باندورا وروس واستدل  فيوللقدوة آثارها 
 . األفرادفي تعلم  داندورا وزمالئه بهذه الدراسة األثر الهام للقدوة والتقليب

كتابه )نظرية التعلم االجتماعي( لحسن الحظ أن معظم سلوك اإلنسان سلوك متعلم  فيويقول باندورا 
جاز يتعلم من خالل القدوة وأثناء مالحظتنا له، فمن مالحظة سلوك اآلخرين يكون أخذنا فكرة عن كيفية إن

 السلوك الجديد.            
العنيفة )العدوانية( يكتسبها الفرد إما  جالتعلم االجتماعي أن النماذ ةوقد شرح باندورا وفقا لنظري

حياته , فعندما يحصل على ما يريد باستخدام هذا السلوك يكرر  فيبالخبرة المباشرة التي يمر بها الفرد 
ف األخرى , وإما بمالحظة النماذج العنيفة التي يشاهدها سواء من المواق فياستخدام هذا السلوك العنيف 

                                                           
يل سوسيولوجي، مقدم الى المؤتمر العلمي الثالث عشر: معا حسام الدين محمود: جرائم عنف اآلباء ضد األبناء ـ تحل1

، معهد الدراسات العليا للطفولة ومركز دراسات الطفولة، 2000مارس  27ـ  25من أجل مستقبل أفضل ألطفالنا من 
 .156جامعة عين شمس، ص

لشباب الجامعي، مجلة محمد عاطف رشاد زعتر: دراسة ثقافية مقارنة للتوجيه الديني والسلوك العدواني لدى ا 2
 .185، ص2000دراسات نفسية، المجلد العاشر، العدد الثاني، ابريل 

 (173-172، ص )1963محمد مصطفى الشيبينى: مقاالت في علم النفس، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  3
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بمشاهدة النماذج العنيفة المعروضة أو ، أي فرد من أفراد المجتمع الذى يعيش فيهأو إخوته أو قبل والديه 
احة على شاشات التليفزيون والسينما , ويرى باندورا أن التليفزيون زاد كثيرا من نطاق النماذج العنيفة المت

للطفل , فلكل من الصغار والكبار الفرص الكثيرة لتعلم المجموعة الكاملة من السلوك العنيف والسلوك 
 اإلجرامي التي تأتيهم حتى منازلهم وغرف نومهم.                                    

هانات اللفظية تشمل اإل األفرادويرى باندورا أن العوامل التي تثير السلوك العنيف )العدواني( لدى 
والعقلية التي يتعرض لها الفرد، وتشمل نفوذ شخصية القدوة فكلما كانت شخصية القدوة محبوبة ومؤثرة 
لدى المشاهد كلما كان التأثير فيه كبيرا. ومن العوامل التي تثير هذا السلوك المعاملة المؤلمة البغيضة 

ءات التي سيحصل عليها الفرد بعد أن يسلك هذا التي يتعرض لها الفرد كالحرمان والقسوة ومنها اإلغرا
 1السلوك العنيف )العدواني(. 

 تدربي لم الذي الفرد أن هذا ومعنى ا،يفطر  سيل أنه يؤكد التعلم طرق  عن العنف سلوك فاكتساب
 .رتكبهاي أن مكني ال الجريمة على

 مباشرة اتصال ةعملي بالشخص تربطهم نيآخر  بأشخاص االتصال خالل من الفعل هذا كتسبي كما
 .اإلشارة قيطر  عن االتصال على فبه تنطوي  الذي الوقت نفس وفي جوانبها، معظم في لفظية اأنهب تتميز

 تقوم عالقات أفرادها تربط التي الجماعات داخل في غالبا العنيف للسلوك التعلم عملية تحدث كما
 .العنيف السلوك تعلم عملية في ردو  لها سيل شخصية ريغ االتصال هيئات أن هذا ومعنى المودة، على

 :هما نيهام نيئيش تتضمن العنيف السلوك تعلم عملية أن ونجد هذا
 .الجريمة الرتكاب الفنية الوسائل .1
 . مالئمة ريغأو  مالئمة باعتبارها القانونية القواعد تعريفات من والحوافز للدوافع محددات توجبه .2

السلوك )العنيف(العدواني ال يشكل فقط بواسطة التقليد  يشير باندورا في نظرية التعلم االجتماعي أن
العدوان عملية يغلب عليها طابع الجزاء أو بوجود التعزيزات وأن تعلم )العنف( أيضاوالمالحظة ولكن 

اختيار االستجابة العنيفة )العدوانية (وتعزيزها حتى تصبح عادة  يلجا  فيوالمكافأة التي تلعب دورا مهما 
العدوان لدافع أو أغلب مواقف اإلحباط والعزيز إما أن يكون خارجا ماديا مثل إشباع العنف  يفإليها الفرد 

إزالة مثير مزعج, وأحيانا معنوي مثل الحصول على تقدير للذات حيث الحظ باندورا أن هناك أو محبط 
ديرها ومن ثم كان مرتبطا لديهم بتقييم وإرضاء الذات وتق إذايستخدمون السلوك العنيف  األفرادبعض 

عقاب وإدانة للذات وتهديدها فإن ذلك  إلىأدى هذا السلوك  إذايكسب هذا السلوك العنيف تعزيزا بينما 
       2العدوان من قوة تأثيره واستمراره . أو يجرد العنف 

                                                           
1Bandura, A:" Social Learning theory”, New Jersey: prentice-Hall, 1977،pp.17-20. 

دراسة وصفيه -عليوه احمد عبد الهادي: األبعاد النفسية واإلنسان القيمية والسلوك العدواني لدي جماعة الفجر 2
 .98، ص1996جامعة الزقازيق، -مقارنه، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية اآلداب بنها
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 خالل من تعلمه مكني العدوان أن على وتؤكد للعدوان يؤدي اإلحباط أن فكرة النظرية هذه ترفض
 .والتقليد ةالمالحظ
 فتعلم إذا إجرامية، ريوغ إجرامية بنماذج االختالط خالل من تمي العنيف السلوك تعلم عملية أن كما
 بعض عن تعبير مثلي العنيف السلوك كان إذاف فقط التقليد عملية خالل من تمي ال العنيف السلوك

 العامة، والمبادئ ميوالق الدوافع إلى اللجوء قيطر  عن للعنف الباحثان بعض تفسير فإن م،يوالق الحاجات
 األسلوب بنفس القانوني السلوك تفسر انهأل خاطئ يعد أمر. اجتماعية مكانة واكتساب المال، جمع كمبدأ
 .العنيف السلوك به تفسر الذي

 بأن ادعائها وراء كمني إذ لألفراد، الحرة اإلرادة لجانب إهمالها ةيالنظر  لهذه الموجهة االنتقادات ومن
 لم كما. باآلخرين ارتباطه وفي أفعاله، في التحكم على الشخص قدرة لعدم نتيجة العنيفة بالنماذج تباطاالر 

 الرتباط راجعة العنف مسألة أن بتفسير اكتفت إذ عنيف، فرد إلى الشخص لتحول واضحا تصورا تضع
 األفراد بعض طتور  عدم سبب تفسر لم اأنه ريغ الجريمة، مصدر تفسر غافلة إجرامية بنماذج الشخص

 .العنف يمارسون  الذين واألشخاص العنف بعوامل واسعة اتصاالت يجرون  الذين
 ظاهرة على العنيف السلوك تعلم في تركيزها خالل من ةيالنظر  هذه إليها توصلت التي النتائج إن

 ألن ايفطر  سيل العنيف السلوك أن واعتبار إجرامية، ريغأو  إجرامية بنماذج والمحاكاة المالحظة
 وغيرها الحي، رفاقأو  الرفاق، جماعة اسم علبها طلقي والتي الجماعات تلك مع مباشر كون ي االتصال

 لما ومتابعتها اهتمامها بعدم غالبا تتميز التي األسرة نطاق خارج رةيبالح الفرد بشعر أبن التسميات من
 .المنزل حدود خارج ألبنائها حدثي

 المجتمع أفراد مع فهيتك وصعوبة والمجتمع األسرة طرف من الفرد به بشعر الذي اإلهمال فبسبب
 تتعاطى التي الجماعات في نجده ما وهذا باإلحباط، شعوره تعوض مجموعة إلى لجأي لتطوره ومواكبته

 .الجماعية السرقاتأو  والخمور، المخدرات
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47|  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللدراسة   اإلطار التصوري

 ثانيا: منهج الدراسة:
 أداة الدراسة:
 .مشكلة الدراسة في أراءهمان يوجه للطلبة للتعرف على الباحث استخدام استبي اختار

 خصائص مجتمع الدراسة وعينته.
 العينة: 

 .دقهلية-دكرنس  الثانوية بمركزعينة من طالب المدارس  367تم تطبيق الدراسة على و 
 تقصر الدراسة على الحدود التالية:و

 دكرنس. بمركز: جميع المدارس الثانوية الحكومية للبنين المكانية الحدود-1
 م. 2017-2016: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراسي الزمانية الحدود-2
 دكرنس. بمركز: طالب المرحلة الثانوية الحكومية للبنين البشرية الحدود-3

 

 أساليب التحليل:
 .المنهج الوصفي التحليلي علىيعتمد الدراسة        

 ومعرفة وتحليلها وتفسيرها االجتماعي، مؤسسات الضبط أدوار حول المعلومات جمع وذلك من خالل
ومؤسساته وفهم  وسائله خالل من ة نظر طالب المرحلة الثانويةهمن وج العنف مواجهة مدى فعاليتها في

لها  والمدرسية االجتماعية األبعاد وتحليل ومظاهرها أسبابها حيث العنف المدرسي من ظاهرة واقع وتحليل
 ي أداء مؤسسات الضبط االجتماعي لدورها.وارتباطه بالقصور ف

 هذه في للعنف الممارسين الطلبة لدى وأشكاله وصوره العنف ألنواع والكيفية الكمية البيانات جمع وكذلك 
 عن والبيانات الحقائق هذه داللة الستخالص وبيانات حقائق من جمعه تم ما وتفسير تحليل ثم المدارس،

 الثانوية وارتباطها بأداء مؤسسات الضبط االجتماعي، واستخالص رسالمدا المدرسي في العنف ظاهرة
 .الدراسة عنها يسفر التي النتائج
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 خامتة
في هذا الفصل تم عرض خطوات الدراسة وقد بدأنا بالتمهيد ثم عرض الدراسات السابقة 

تها، وتم عرض والتعليق عليها، ثم عرض مشكلة الدراسة وأهميتها، ثم أهداف الدراسة وتساؤال
مفهوم  –مفهوم الضبط االجتماعي  –مصطلحات الدراسة األساسية وهي ) مفهوم الرؤية 

ثم تم عرض التوجه المنهجي ، مفهوم المرحلة الثانوية ( -مفهوم العنف المدرسي -العنف 
للدراسة من خالل النظري وتم اختيار ثالث نظريات لهذا الدراسة هي نظريات) الضبط 

التعلم االجتماعي(، تم عرض منهج الدراسة من  -االتجاه البائي الوظيفي –االجتماعي 
وخصائص مجتمع الدراسة وكذلك أسلوب التحليل ، خالل عرض أداة الدراسة وهي االستبيان

 وهو المنهج الوصفي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 الفصل الثاني

 خصائص ومشكالت املرحلة الثانوية
  وعالقتها بظاهرة العنف املدرسي

 .متهيد

 للمدرسة. السوسيولوجيأوال: املفهوم 
 ثانيا: أهداف ووظيفة التعليم الثانوي.

 ثالثا: خصائص واحتياجات طالب املرحلة الثانوية.
 رابعا: عالقة املدرسة مبؤسسات الضبط االجتماعي يف اجملتمع.

 خامسا: أهم املشكالت املرتبطة بالعنف يف املرحلة الثانوية.
 خامتة
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 : متهيد
حياة الطالب فهي تشكل مستقبل حياتهم ومخرجاتها،  فينظرا ألن المرحلة الثانوية مرحلة عامة 

 .على نوعية مدخالت مرحلة التعليم العالي ومن ثم على نوعية القوى العاملة ذات التعليم العالي روتؤث
زمة لمواصلة التعليم وألن مرحلة التعليم الثانوي هي مرحلة إتقان المهارات، والكفايات األساسية الال

.يحتل التعليم الثانوي أهمية خاصة داخل النظام التعليمي، فهو توسط  سوق العمل فياالنخراط أو العالي 
 مرحلة التعليم األساسي ومرحلة التعليم الجامعي وبين هاتين المرحلتين يؤدى دورا متميزا.

وإشررباع ميررولهم وتزويرردهم بالقرردر  الطررالبتنميررة قرردرات واسررتعدادات  إلررىفررالتعليم األساسرري يهرردف 
الضررروري مرررن القررريم والسرررلوكيات والمعررررف والمهرررارات العمليررة التررري تتفرررق وظرررروف بيئررراتهم المختلفرررة، أمرررا 

التطبيقرري بقصررد ترروفير األطررر العليررا فرري التقيرريم أو يهيررئ الطررالب للتعلرريم األكرراديمي  أنررهالتعلرريم الجررامعي ف
 والتخطيط والدراسة العلمي والتنفيذ.

وبين هاتين المرحلتين يقف التعليم الثانوي لكي يؤدى دورا مزدوجا هو إعداد الطالب للحياة العملية 
                1المواصلة للتعليم الجامعي.أو 

 أوال: املفهوم السوسيولوجي للمدرسة.
نت تهدف وقد قامت المدرسة الثانوية بشكل عام بتأدية مهمتها في تحقيق الوظيفة التعليمية التي كا

خلررق طبقررة ذات علررم ودرايررة بررأمور الحكررم والسياسررة والرردين، وهررو مررا  إلررىإليهررا فرري الماضرري ومنررذ نشررأتها 
يالحظ بشكل واضح في وظيفة المدارس الثانوية التي أنشأتها الدولة العثمانية في عدد من األقطار العربية 

 تقليدا للنظام األوروبي.
ة بمرحلة التعليم الثانوي من خالل زيادة عدد المدارس الثانوية وكان االهتمام المستمر من قبل الدول

ولكن بالرغم من ذلك لوحظ تدنى العملية ، تلك المرحلة فيالعامة والفنية الصناعية نظرا لتزايد عدد الطلبة 
تلك المدارس وأهمها  فيالتعليمية بالمرحلة الثانوية ووجود العديد من المشكالت التي يقوم بها الطلبة 

ثم تناول أهداف ووظيفة التعليم الثانوي ، للمدرسة جيسيتم تناول المفهوم السوسيولو ، والعنف الطالبي
وخصائص وحاجات طالب المرحلة الثانوية وثم  التعرض ألهم المشكالت االجتماعية والسلوكية التي 

تصنيف صور المدرسي،  ثم التعرف على مفهوم العنف والعنف، يقوم بها الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي 
المدرسي، ثم التعرف على العنف ، النظريرات المفسرة للسلوك العدوانيثم التعرف على  وأشكال العنف.

 العوامل العنف المدرسي من وجهة نظر طالب المرحلة الثانوية.أسباب 
 دراستها،ي وتنوع مناهج الدراسة الموظفة ف النظرية،االتجاهات  لتباينتتباين تعريفات وتحديداتها 

، وفي ذلك التنوع النظري يمكن اجتماعياً تعريف المدرسة بوصفها نظاما  إلىويميل اغلب الباحثين اليوم 
 استعراض مجموعة من التعريفات التي تؤكد تارة على بنية المدرسة وتارة أخرى على وظيفتها.

                                                           
لتعليم قبل الجامعي، الطبعة ، ا“أحمد فتحي سرور: تطوير التعليم في مصر "سياسته واستراتيجيته وخطة تنفيذه  1

 .224، ص1989الثانية، مطابع األهرام التجارية، القاهرة 
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تحديد العناصر  إلىاليوم  تسعي الدارسات البنيوية الوظيفية الجارية في ميدان المؤسسة المدرسيةو 
تحديد نظام التفاعالت في داخلها من أجل تحديد المالمح  إلىكما تسعى  المدرسي،المكونة للنظام 

وقد استطاعت هذه الدراسات أن تحدد األطر البنيوية األساسية  االجتماعية،األساسية لدورها ووظيفتها 
 1 التالي:للمؤسسة المدرسية على النحو 

 بالطالجماعات  .1
 جماعات المعلمين .2
 اإلداريون  .3
 (اآلباء )مجلسالجماعات االتصالية  .4
 والمقررات التربوية.منظومة المناهج  .5

بينهم،  ومعلمين وإداريين فيماتتمثل العالقات المدرسية في اتصال أفراد مجتمع المدرسة من تالميذ 
بين أو  الطالبالقات بين مما يساعد على استمرار وتقدم مجتمع المدرسة، وبشكل عام تتراوح هذه الع

، وإن طبيعة هذه الطالبو عالقة مدير المدرسة مع المعلمين أو والمعلمين  الطالببين أو المعلمين 
 .تعيق التنشئة االجتماعية الصحيحة في المدرسةأو العالقة قد تساعد 

وإعدادا للنمو الكامل وتتيح له الفرصة  فردياً دًا الطفل وتنمية قواه ومواهبه إعدا المدرسة تقوم بإعدادو 
 ويتقبلها ويحترمهاتمع ليحقق رغباته وليفهم نمطه لمجيوجه هذا النمو لينسجم مع بقية أعضاء ا اجتماعياً 

تمع لمجعبارة عن نسق اجتماعي تربوي ثقافي في ا منها والمدرسة إذنويعمل على إصالح الفاسد 
 2معين.

 ة:الثانويثانيا: أهمية ووظيفة املرحلة 
تعلرريم الثررانوي الحلقررة الوسررطي الترري تقررع بررين التعلرريم األساسرري والتعلرريم الررذي يعررد الطالررب مرحلررة ال

لمتابعة التعليم العالي وهى مرحلة يتم الدراسة فيها عن نموذج تعليما مبتكر ومرن أو لدخول معترك الحياة 
لرئيسررية فرري التربيررة هررذه الفترررة علررى األسررس ا فرريومعقررد ومررن اجررل تعلرريم الراشرردين الشرربان, ويررتم التركيررز 

وتهيئرررة المراهرررق للفتررررة التررري تليهرررا واكتشررراف كافرررة المهرررارات والمواهرررب واالهتمرررام بررره مرررن الناحيرررة الجسرررمية 
والعقليررة واالجتماعيررة وتفهررم جرراد للمثررل والعررادات والترري غالبررا مررا تكررون فيهررا تغيرررات حسررب حاجررة ورغبررة 

 يتكون القرار النهائي لمستقبله. أيضاوفيها  الفرد, وغالبا ما تكون هذه المرحلة هي مرحلة إعداد
 ويرى بعض المربيين أن وظيفة المدرسة الثانوية يجب أن تتجه نحو هدفين هما:

إعداد الطالب للحياة عن طريق تزويده بالمعلومات والمهارات األساسية والتراث الثقافي التي يمكنها - 1
 أن تستخدم جميعا كأساس لمواصلة التعليم.

                                                           

 96. 97، ص 2005علي أسعد وطفة، علم االجتماع التربوي، منشورات جامعة دمشق،  1
ة يد: التربية وطرق التدريس، دار المعارف، مصر القاهر، الطبعة الثانيلمجصالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد ا 2

 74، ص 1976عشر، 
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   1الدرجة القصوى التي تسمح به قدراته واستعداداته. إلىة الطالب على النمو والتطور مساعد-2
 وترجمت هذه الوظائف في صورة أهداف للتعليم الثانوي وهي:

 إعداد الطالب لمواصلة تعليمهم الجامعي. .1
     2 إعداد العمال المهرة الالزمين لمجاالت اإلنتاج المختلفة.إعداد الفرد للمواطنة الصحيحة  .2

 يوعلررى المدرسررة الثانويررة أن تهيررئ الطررالب للعرريش فرري عررالم متميررز بررالتغير والتطررور السررريع، ولكرر
تقررروم المدرسرررة الثانويرررة بالمسرررئوليات السرررابقة ينبغررري االهتمرررام بخصرررائص نمرررو الطرررالب ومراعررراة حاجررراتهم 

إيجرراد السرربل المناسرربة وميررولهم المختلفررة، كمررا ينبغرري التعرررف علررى المشرركالت الترري تعتررريهم والعمررل علررى 
فطالب المرحلة الثانوية يواجهون الكثيرر مرن المشركالت ترؤثر بردرجات متفاوترة فري ، لمساعدتهم على حلها

طبيعتها عن تلك التي يواجهها الطرالب فري المراحرل التعليميرة األخررى، وهرذه المشركالت الدراسرية والمهنيرة 
 3ة تيقظ الشعور.ا فتر نهتؤثر على شخصياتهم وقدرتهم على التعلم أل
ا خاتمرة المراحرل الدراسرية التري يتقررر بعردها مصرير أنهر أيضراومما يزيرد مرن حساسرية هرذه المرحلرة 

  4بأعمال ووظائف متنوعة.أو بمؤسسات مهنية أو الطالب. وتتبلور خططه بشأن االلتحاق بالجامعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12:14، ص 1982المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: التعليم الثانوي في البالد العربية، تونس  1
 .65، ص 1979سعيد إسماعيل على: التعليم الثانوي، الواقع والمستقبل، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة  2
، 1991راسية لطالبات المرحلة الثانوية، مجلة كلية التربية ببنها، أغسطس منى عبد الهادي سعودي: المشكالت الد 3

 .5ص 
، دراسات مجلة كلية التربية، “محمد على الخولى: طالب المرحلة الثانوية "مشكالتهم وحاجاتهم إلى اإلرشاد التربوي 4

 .130، ص1981جامعة الرياض، العدد الثالث، 
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 ثالثا: خصائص طالب املرحلة الثانوية:
بعض الطالب في هذه المرحلة الثانوية صعوبات تعيق إشباع حاجاتهم النفسرية واالجتماعيرة يواجه 

 1جنروحهم ورسروبهم.  فريسوء تكيفهم مع المجتمرع المدرسري وعرقلرة دراسرتهم ويكرون عرامال  إلىمما يؤدى 
  2 فترة المراهقة هي الفترة الواقعة بين نهاية الطفولة وبداية الرشد. تعدو 

قررة هرري مرحلررة مررن أكثررر مراحررل النمررو إثررارة لرردى البرراحثين فرري مجررال العلرروم النفسررية فكانررت المراه
واالجتماعيرة لمرا لهرا مررن طبيعرة خاصرة للتغيرررات الجسردية والنفسرية واالجتماعيررة واالنفعاليرة وتكرون بمثابررة 
 مؤشرررر علرررى بنررراء جديرررد قرررد بررردا ينضرررج. فالمراهقرررة ذات طرررابع بيولررروجي واجتمررراعي أي أن هنررراك تغيررررات

نهايتهرا تتميرز بتغيررات  فيطفرة البلوغ( و )تحدث في هذه المرحلة لكل من الجنسين  مهمةبيولوجية ونفسية 
  3اجتماعية في حياة المراهقين.

منهررا الجسررمية واالنفعاليررة والعقليررة  ةوتظهررر فرري هررذه المرحلررة العديررد مررن خصررائص النمررو المختلفرر
 سنة. 18-15ة يمتد اإلطار العمري لها من واالجتماعية وهي مرحلة مقابلة لمرحلة المراهق

 4: اجلسمية اخلصائصأ: 
 هذه الفترة ويحققون البلوغ. فييبلغ معظم فئة المراهقين النضج الجسمي  .1
 هذه الفترة. فينمو الجسم عند البنات قبل البنين  فيتظهر التغيرات  .2
 أقصى طول القامة. إلىهذه الفترة  فييصل جميع البنات تقريبا  .3
 رية النمو عند البنين حتى بعد هذه الفترة.استمرا .4
السرعة الزائدة وينتج عن هذا النمو السريع وزيادة الوزن كما تنمو الغدد  أيضاومن خصائصها  .5

 النخامية والغدد التناسلية وتضمر غدد الطفولة.

 5االنفعالية:  اخلصائصب: 
الرشررررد،  إلررررىولررررة تعبيررررر عررررن نقلررررة عامررررة، وتغيررررر مررررن الطفإال إن تمرررررد المراهررررق مررررا هررررو  -1

ال يقررردم ألفرررراده أنماطرررا سرررلوكية محرررددة واضرررحة تفسرررر هرررذا التغيرررر واالنتقرررال،  اومجتمعنررر
 لذلك فان المراهق يتصرف بنفسه ليحل صراعاته االنفعالية. ةونتيج

                                                           
تأثير اإلرشاد على بعض المظاهر السلوكية غير المقبولة اجتماعيا لدى طالب  شاكر مبدر حاسم: دراسة تجريبية في 1

 .189، ص 1982الصف الثالث المتوسط، المجلة العربية للبحوث التربوية، العدد الثاني، المجلد الثاني، يوليو 
 .132، ص2001عصام عبد اللطيف العقاد: سيكولوجية العدوانية وترويضها، دار الغريب، القاهرة،  2
منال محمد احمد عاشور: عالقة التحرر والمحافظة بالعنف لدى المراهقين، رسالة ماجستير، كلية اآلداب جامعة عين  3

 .18، ص1992شمس، القاهرة 
 .6، ص 1984، ديسمبر 68وليد محمد عودة العوزة: حول المراهقة ومشكالتها، مجلة التربية القطرية، العدد  4
خالد: النسق االجتماعي لألسرة في ضوء غياب اآلباء "دراسة سوسيولوجية"، مجلة كلية  محمد عبد الرازق محمد 5

 .165، ص 2002، الجزء الثاني، يونيو 109التربية بالقاهرة، جامعة األزهر، ال عدد
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يعتقررد المراهررق أن كررل ترردخل مررن  ثالخررروج عليهررا، حيررأو تحرردى سررلطة الكبررار والتخلرري  -2
همرال لمطالبره نوعرا مرن السريطرة فيقابلهرا برالثورة والغضرب إ أو شرئونه الخاصرة،  فيوالديه 

 والتمرد، ومعروف أن الوالدين والمعلمين يمثلون السلطة.

 صراعاتهم الكثيرة مع آبائهم. إلىإن تزايد استقالل المراهقين يؤدى  -3
 

 1واملعرفية:  العقليةج: اخلصائص 
 تقريبا ولكن نقص الخبرة يحد      أقصى كفاءتهم العقلية  إلىهذه السن يصل المراهقون  في-1

 معرفتهم ويعوق قدرتهم على استخدام ما يعرفون.    
 من خالل فترة المراهقة. مهماالتمركز حول الذات نموا معرفيا  يعد-2
 .موقف حرج فيإن نقص الخبرة يضع المراهق -3

 2االجتماعية واخللقية:  اخلصائصد: 
أن يكرون لره اسرتقالل  إلىاألخالقي ويسعى  نهاتحقيق كي إلىهذه المرحلة يتلمس الطريق  فيالمراهق  .1

 التفكير والسلوك وحرية اتخاذ القرارات الخاصة به.  في

مستويات تعليميرة متنوعرة  إلىالنمو الخلقي وخاصة عند انتقال المراهق  في مهمةمرحلة المراهقة  تعد .2
التررى سرربق أن تقبلهرا وبررين الخبرررات وخاصرة الجامعررة الترى يواجرره فيهررا التعرارض بررين النمرراذج الخلقيرة 

 3خارج نطاق المنزل والجيرة.
أو انسرجام أسررى وتماسرك أسررى أكثرر مرن مرحلرة الطفولرة  إلرىهذه الفترة الحرجة من العمر تحتاج 

 4 مرحلة الرشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .166محمد عبد الرازق محمد خالد: المرجع السابق، ص  1
ث عن أزمة المراهقين، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية، العدد عبد المنعم الصاوي: أجيال بين الفجوة والجفوة وحدي 2

 .7-6، ص 1973العاشر، السنة الثالثة ،
 .167محمد عبد الرازق محمد خالد: مرجع سابق، ص  3
 .190-187، ص 2000، القاهرة ،1، دار الفكر العربي، ط21عبد المجيد سيد منصور: األسرة على مشارف القرن  4
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 :الثانويةرابعا: حاجات طالب املرحلة 
حصيله ضرورة الستمرار حياته وتحقيرق ذاتره ت فييرى  ءأصلها شعور الفرد بفقدان شي فيالحاجة 

ومرررن المؤكرررد أن للفررررد حاجرررات ومطالرررب البرررد مرررن تحقيقهرررا. والمراهرررق هرررو فررررد  وشرررعوره بالراحرررة والسررررور.
وشخصريته وهري ممتزجرة بره  انرهكي فريذاتره و  فريحياته الن الحاجات ترتبط  فيأمور ضرورية  إلىيحتاج 

مواجهرة هرذه االحتياجرات والمطالرب  فرية يقع عليها العبء األكبر كامتزاج الروح بالجسد، والمدرسة الثانوي
هرذه المرحلرة وأهرم  فريالتى يأتي بها الطالرب، كمرا يقرع عليهرا عربء تروفير االحتياجرات الضررورية للطالرب 

 هذه االحتياجات ما يلي:
 1 أ: احلاجات الفسيولوجية:

لفسيولوجية التى يجب إشباعها حتى عند أدنى مستوى بالتنظيم الهرمي عند ماسلو توجد الحاجات ا
الحاجات تختلف بطبيعتها عن الحاجات األخرى إذ  هيحافظ الفرد على بقائه واستمرار وجوده وحيويته. وهذ

الحاجررات أكثررر فاعليررة بالنسرربة للفرررد وأكثررر تررأثيرا علررى سررلوكه.  هتبرردو أعراضررها جسررمية بدرجررة كبيرررة، وهررذ
على استمرار أداء أجهزة الجسم لوظائفها المختلفرة، فران مرا يصرل إليره  اً كان استمرار حياة الفرد متوقف اولم

، ومررن ثررم تتطلررب تلررك لحظررة مررا سرررعان تسررتهلك وتتنرراقص ترردريجياً  فرريالفرررد مررن إشررباع لهررذه الحاجررات 
الحاجرة  فريالحاجات إشباعا دوريا ومتجددا تتوقف فتراتره علرى حسرب نروع الحاجرة، وتتمثرل هرذه الحاجرات 

 األمومة. إلىاإلخراج والحاجة  إلىالجنس والحاجة  إلىالماء والحاجة  إلىالحاجة الطعام و  إلى
 2 ب: احلاجات االقتصادية:

  المسكن الصالح: الذي يعيش فيه الطفل ويحميه ويوفر له األمن واألمان والذي يضمن للطفل الهردوء
 والخصوصية بعيدا عن الحياة خارج األسرة.

 لمراحررررل العمررررر المختلفررررة وعناصررررر التغذيررررة السررررليمة بكمياتهررررا  ي رور المأكررررل والغررررذاء والشررررراب: الضرررر
 المناسبة سواء نشويات وبروتينات وفيتامينات ومعادن وأمالح.

 رحم األم وتستمر بعد الوالدة وتتنوع هذه الحاجات  فيمنذ بداية تكوينه  االحاجة للرعاية والصحة: وهذ
 الصحية حتى مراحل العمر المختلفة.

  أصواف أو حرير أو أقطان أو شتوية أو خارجية صيفية أو مالبس داخلية  ءلملبس: سواا إلىالحاجة
 المكان المناسب. فيوأوقات ارتدائها و 

 
 

                                                           
أنيس عبد الوهاب: بعض الدوافع والحاجات ومشاعر النقص وعالقتها بالشعور باالغتراب لدى طلبة عبد الناصر  1

، ص 1998المرحلة الثانوية العامة )دراسة تفاعلية(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة المنصورة ،
68-69. 

الطفولة، المعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الغمرى محمد الشوادفى: الخدمة االجتماعية في مجال األسرة و 2
 (.271,270، ص )2004الشيخ، مذكرات غير منشورة، 



 56|   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خصائص ومشكالت املرحلة الثانوية

 ج: احلاجات النفسية:
 1 العبادة: إلىالحاجة - 1

أمرر فطرري ثابرت وكرل مولرود يولرد علرى الفطررة أي  تعرالىعبرادة هللا تبرارك و  إلرىإن حاجة اإلنسران 
التوحيد والميل لها، وعندما نطلق مفهوم العبادة فإننا نقصد بها المفهوم العام لها وليس المفهوم على عبادة 

 الضيق، والمراهق لديه ميول وتوجه للتدين والعبادة. 
معرامالت تقروم علرى  أنرهعلرى أسراس  أيضراعبرادات فقرط برل  أنهيتحمس المراهق لدينه على أساس 

عررالج مشرراكله ويطلررب  فرريمسرراواة والتواضررع والمحبررة ولررذلك يلجررا لربرره العرردل والحريررة والصرردق والرحمررة وال
 العفو والمغفرة. 

   2 األمن: إلىالحاجة - 2
الظهرور والسريطرة علرى  فريبعد أن يشربع الفررد الحاجرات الفسريولوجية تبردأ حاجرات األمرن والسرالمة 

لالزمرة إلشرباع تلرك الحاجرات تجعله يبحث عن الطررق والوسرائل المختلفرة ا مهمةسلوك الفرد تصبح دوافع 
 السالمة واألمن والطمأنينة وتجنب القلق.  فيرغبة الفرد  إلىالتى تشير 

الطمأنينرررة واألمرررن النفسررري مرررن أهرررم الحاجرررات النفسرررية األساسرررية ويعنرررى األمرررن التحررررر مرررن  تعررردو 
ن شررررط الخررروف، ويشرررعر اإلنسررران بررراألمن مترررى كررران مطمئنرررا علرررى صرررحته وعملررره وأوالده والشرررعور بررراألم

  ضروري من شروط الصحة النفسية.
 3 الحب والقبول: إلىالحاجة - 3

ال يستغنى عنه اإلنسان، والمراهق بعد انتقاله من مجتمرع  اجتماعياً يعد الحب والقبول مطلبا نفسيا و 
كثير من األوساط يحمل سمعة ومعاملة الطفولة ويصعب على بعض  فيمجتمع الكبار يظل  إلىالطفولة 
 الرقى بالطريقة التربوية عند معاملة المراهقين واالحتكاك بهم. المربيين 

إن قبول المراهق عند اآلخرين ركيزة أساسية لتقبله هرو لخخررين واندماجره معهرم وأخرذه بتوجيهراتهم. 
فهم المراهق فهمرا جيردا مرن حيرث تكوينره الجسرمي وقدراتره العقليرة والتحروالت  ويتحقق القبول به من خالل:

تقررردير المراهرررق حسرررب مرررا معرررروف ومفهررروم لررردى مربيررره. و  أنرررههرررق بواالجتماعيرررة، وإشرررعار المرا  الوجدانيرررة
 تفتضيه مرحلته، وذلك باحترام إرادته واعتباره.
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 د: احلاجات االجتماعية:
 1 الرفقة: إلىالحاجة - 1

لرفقررة الررنفس البشرررية، وا فررياإلنسرران اجتمرراعي بطبعرره، والتعررارف والتررالف بررين النرراس أمررر فطررري 
أن المراهرق يمضري كثيررا مرن  ثمرحلرة المراهقرة. حير فريمطلب نفسي ال يستغنى عنه اإلنسان وخصوصرا 

التحروالت الجسردية  فرياآلمرال وبلرورة األفكرار مرع رفاقره الرذين يشراركونه  ثوقته بتبادل اآلراء والمشراعر وبر
 أصحابه.والنفسية واالجتماعية والعقلية، بل إن شخصية المراهق تنعكس من خالل 

ويتعذر منع المراهقين عن الرفقرة الن الرفقرة وسريلة التنرافس واثبرات الرذات والمنافسرة الصرحية تثررى 
 المعاناة والتوتر والضياع.  إلىا تؤدى أنهالمنافسة غير الصحية ف احياة المراهق، أم

ة فاسرردة جماعرر إلررىلررم يجررد المراهررق جماعررة صررالحة ينتمرري إليهررا تشرربع حاجترره يسررعى لالنتمرراء  إذاو 
 يسلك سلوكها فيسوء توافقه مع المجتمع ومع نفسه.

 2 العمل والمسئولية: إلىالحاجة -2
نظرررا لنمررو قرردرات وطاقررات المراهررق ونتيجررة لوقررت الفررراغ الررذي يعيشرره كرران لزامررا علررى المررربيين ان 

الحيراة واألسررة  فرييهيئوا الظروف المناسبة الن يتحمل المراهق جزءا من المسئولية إحساسا برجولته ودوره 
الطموحرررات بالترررأني والترررروي حترررى ال تضرررعف  هوكرررذلك الفتررراة. والمراهرررق بطبيعتررره طمررروح ويجرررب تلبيرررة هرررذ

لرررم تشرررغل المسررراحة الفارغرررة لوقتررره بالمفيرررد النرررافع مرررن األعمرررال واألنشرررطة  إذاه. و إمكاناترررطاقرررات المراهرررق و 
 .فكل مظاهر االنحرا إلىالشوارع و  فيسكع اللعب والفن والمجون والت إلىوالمسؤوليات اتجه هذا المراهق 

 
 ه: احلاجات الثقافية والعقلية: 

مرحلة المراهقة تكثر الحاجرات الثقافيرة والعقليرة عنرد المراهرق والمراهقرة تتنروع نظررا للرقرى العقلري  في
زنهرا بعقلره كل معرفه السابقة ليختبرها وي فيإعادة النظر  فيمنذ بداية هذه المرحلة، ومن هنا يبدأ المراهق 

توكيررد ودعررم هررذه  فرريمعلوماترره السررابقة بقرردر مررا يعنررى رغبترره  فرريالنررامي وال يعنررى هررذا ان المراهررق يشرركك 
 نقضها.أو المعلومات 

 3 االستطالع والتعرف: إلىالحاجة -1
هرم أجرابوا علرى  إذاإشرباع هرذه الحاجرة عنرد أبنرائهم  فريهم اآلباء واألمهات والمدرسون وغيرهم ويس
صرربر وسررعة صرردر وأعطروهم المعلومررات الصررحيحة وسررمحوا لهرم بجمررع المعلومررات بأنفسررهم مررن أسرئلتهم ب

ويسرررراعد إشررررباع حرررب االسررررتطالع عنررررد ، أراءهرررم فرررريالكترررب والمجررررالت والتجررررارب والررررحالت ومناقشررررتهم 
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 فررريشرررعورهم بررراألمن  إلرررىالرررتعلم وتحصررريل المعرفرررة ويرررؤدى  فرررياألطفرررال والمرررراهقين علرررى تنميرررة رغبرررتهم 
بمن حولهم ,ويزيد من فهمهرم ألنفسرهم وللبيئرة مرن حرولهم .وعردم إشرباعها يرؤدى لشرعور المراهرق عالقتهم 

الررتعلم ويشررعر بررالقلق والعررداوة  فرريبعرردم تقبلرره للوالرردين والمدرسررين وينعرردم شررعوره برراألمن وتضررعف رغبترره 
   1ويسيطر عليه الخوف من الفشل.

 ة واالحتفاظ بها:اكتساب الصحة الجسمية والعقلي إلىحاجة الشباب - 2
حيث يحرص المجتمع على العنايرة بتربيرة األبنراء تربيرة جسرمية وصرحية سرليمة وقرد حرض الرسرول 

الكتابرة كردالئل للصرحة العقليرة  مالوالدين على تعليم األبناء السباحة والرمي كدالئل للصحة الجسرمية، وتعلر
 2 الحياة. فيالن تعلمها يميز العقل ويتيح له معرفة كل جديد 

 تعلم حسن استغالل وقت الفراغ: إلىالحاجة -3
تعلم كيف يحسن استغالل وقت فراغه حيرث ينشرا بعيردا عرن االنفعراالت النفسرية  إلىيحتاج الطالب 

تحررم أبنائهرا نعمرة الترفيره أثنراء إال التى تنتاب الشباب الذي ال يجد ما يشغل فراغه. لذا يجب على األسرة 
عالج كثير من األمراض النفسية والعقليرة كمرا  فيح لوقت الفراغ قد يساعد الصحي فاالستغالل ،الفراغوقت 

دائررة  فريالوقاية من هذه األمراض والحفاظ على الكيان النفسي والجسمي والبعد عن الوقوع  فييساعد  أنه
 3العنف. أو االنحراف 

 اإلنجاز: إلىالحاجة أو النجاح والتقدم الدراسي  إلىالحاجة -4
لإلنجرراز ينمررى الدافعيررة لتحقيررق النجرراح ويسرراعد علررى تنميررة الثقررة بررالنفس واآلخرررين  إشررباع الحاجررة

العمررل فيرردرك الشررخص تقرردير  فرريالمدرسررة والنجرراح  فرريوالشررعور بالكفرراءة واالعتمرراد علررى الررنفس والتفرروق 
 4اآلخرين واحترامهم ويتوافق مع نفسه ومع المجتمع.
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ضبط االجتماعي املرتبطة بطالب املرحلة خامسا: عالقة املدرسة مبؤسسات ال
 الثانوية.

 :والمجتمع المدرسة بين التواصل أهمية
 المدرسة على مدير مسؤوليتها معظم يقع ملحة ضرورة المحلي والمجتمع المدرسة بين التواصل إن

 مع اتقيمه التي مدى الصلة على فشلهاأو  المدرسة نجاح ويتوقف وعمله، مركزه بحكم نفسها، الثانوية
 المدرسة باهتمام المجتمع مهم إلشعار أمر والمجتمع المدرسة بين الصلة فتوثيق لذا المحيط، المجتمع
  1العملية. هذه إنجاح في للتعاون  فيدفعهم لدى اآلباء الشعور تبلور إلى كذلك بدوره يؤدي وهذا بالطالب

 والمجتمع المحلي المدرسة بين التواصل بأهمية المتعلق التربوي  األدب على االطالع خالل من
 :يلي فيما التواصل أهمية تلخيص يمكن
إال  بدورها االجتماعي القيام للمدرسة يتسنى ولن معيشته، ظروف ويحسن المحلي المجتمع يصلح .1

 والثقة جسور التواصل بتعميقإال  التعاون  يتحقق ولن المختلفة، المجتمع مؤسسات مع بتعاونها
 .بينهما

 يكون  مما واالجتماعية بينهما النفسية الحواجز ويزيل األمور وأولياء المدرسة نبي المودة عرى  يوثق .2
 .وخارجها المدرسة داخل والثقة األمان من بجو الطالب شعور على باعثاً 

 والتنسيق بين األبناء بتربية يتعلق فيما واآلباء المعلمين بين والخبرات األفكار تبادل إلى يؤدي .3
 .الطالب لشخصية السليم النمو لتحقيق تكاملم بأسلوب والبيت المدرسة

 للطلبة والمجتمع، تقدمها التي الخدمات وطبيعة المهم، المدرسة بدور والمجتمع األمور أولياء يعرف .4
 .المدرسة في المتبعة التربوية بالنظم كذلك وتعريفهم

 التي تواجه الصعوبات وتذليل المدرسة، مشكالت حل على والمجتمع المدرسة بين التعاون  يعمل .5
 .الطلبة

 والمجتمع المدرسة بين التواصل ووسائل آليات
 المدرسة واألسرة بين المتبادلة العالقات أهمية على يؤكد الحديث العصر في المدرسة مفهوم إن

 إمكانياتها المحلي بكل المجتمع مع صلتها توثيق على العمل المدرسة على يوجب مما والمجتمع،
 تجسد متعددة االأشك التواصل ويأخذ يتعدى وإنما واحد، نوع على التواصل الأشك تقتصر وال المتاحة،

  2.عملية التواصل في المميز دورها الوسائل هذه من وسيلة ولكل التفاعل، هذا
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 :يلي ما المحلي والمجتمع بين المدرسة التواصل خاللها من يتم التي والوسائل اآلليات أهم ومن 
 :تجتماعياً واال المقابالت

عن  تتميز انهوأل لوجه، وجهاً  تكون  عادة انهأل التواصل، وسائل أوضح من المقابالت تعد
 والتفاهم.  والتعليل والرد األخذ أسلوب باعتمادها األخرى  الوسائل

 مهماً  تلعب دوراً  التي اآلباء مجالس خالل من التحديد وجه على األسرة المدرسة بين المقابالت وتتم
 عقد طريق عن أخرى  من ناحية المقابالت وتتم واألسرة، المدرسة بين التقارب وزيادة ةالصل هذه توثيق في

 بين الحواجز من الكثير يزيل الذي اليوم المفتوح خالل من واألمهات اآلباء بين موسعة للقاءات المدرسة
 واإلدارية سيةالتدري الهيئة أعضاء لمقابلة اآلباء واألمهات لجميع الفرصة تتاح حيث واألسرة المدرسة

 تجريه بما الخارجي بالعالم صلتها توثيق المدرسة تستطيع جانٍب آخر ومن محددة، أوقات في بالمدرسة
أو  الحكومية المؤسسات من سواء المجتمع بأمور ومهتمين ومثقفين واجتماعات لمسئولين مقابالت من

 1 التعليمية. العملية ويرلتط واستشارتهم بهم االستعانة بهدف وذلك غير الحكومية، المؤسسات
 2 :والنشرات التقارير

 حيث واألهداف المطلوبة، المحددة لألغراض تبعاً  للمجتمع متنوعة تقارير بتقديم المدرسة تقوم
 كما التعليمية، بالبرامج والتعليمات المتعلقة اللوائح توضح خاصة تقارير المدرسة من األمور أولياء يتلقى

 مكتوبة مالحظات شكل على عادة تكون  وهذه التقارير المدرسي، تحصيلهم يف أبنائهم تقدم مدى توضح
  3التواصل. دفترأو الشهرية  تقارير: بإصدار المدرسة تقوم وكذلك الرسائل التقارير، مثل مختلفة بوسائل

 والرحالت الزيارات
 في دورا أن لها كما كبير تربوي  وبعد أهمية ذات المدرسة بها تقوم التي والرحالت الزيارات تمثل

 تحديد ناحية من المدى البعيد على أيضاو  الحاضر، في االجتماعية المسؤولية وتعزيز المهارات صقل
 المحلي المجتمع صعيد المدرسة على وتقوم والتطوعي. االجتماعي العمل وحب المستقبلية، االتجاهات

 من تزيد هادفة رحالت تنظيم لخال من المباشر بالبيئة االتصال وتعميق للمؤسسات، زيارات بتنظيم
 4 .والمجتمع الطلبة بين االيجابي التفاعل
 اإلعالم وسائل

 .وتوجيه لألفراد وتواصل اتصال عملية كالمهما أن هو واإلعالم التربية بين المشترك القاسم إن
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 .28، ص 2005صالحة سنقر: المدرسة المجتمعية، األردن: دار الفكر،  4
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 تكوين مساعدتهم على بهدف الدقيقة، والمعلومات الصحيحة باألخبار تزويدهم طريق عن وذلك 
  1معينة. مواقف حول صائبة ءأرا

 والمجتمع المحلي المدرسة بين اتصال كوسائل اإلعالم وسائل إلى المدرسة تحتاج المنطلق هذا من
 في المدرسة حيث تستخدم والمؤتمرات، الندوات مثل المدرسية بالمشاريع والتعريف اإلعالنات، ألغراض

 ومناقشة الجمهور مخاطبة الوسائل يمكن ذهه خالل من والتلفزيون، عةذا واإل والمجالت الصحف ذلك
 تقوم إضافة والتعليم، التربية شئون  حول المواقف والقرارات وتوضيح األفعال، ردود إلى واالستماع القضايا
  2المدرسة. مواقف بشأن وخبراء األمور أولياء من التعليم المهتمين بأمور أراء بعرض اإلعالم وسائل

 :الحديثة االتصال وسائل
 مواقع االنترنت، والخلوي، األرضي )الهاتف مثل الحديثة التكنولوجية االتصال وسائل ودتز 
 ومؤسسات أولياء األمور مع المدرسة تواصل مدى من تزيد مهمة حيوية بوسائل المدرسة واإليميل(
 من وذلك ،بالبريد المرسلة مثل التقارير التقليدية الوسائل توفره ال ما الوسائل هذه توفر حيث المجتمع،

 3 التواصل. وسرعة الدقة حيث
 ال التي التواصل سرعة يحقق األمور وأولياء بين المدرسة تواصل كوسيلة اإليميل استخدام إن

 والمجتمع األمور وأولياء المدرسة بين الفجوة من يقلل للمدرسة موقع الكتروني وجود وكذلك دقيقة، تتعدى
 ومكان. زمان أي في المدرسة مع التواصل معللمجت يحقق موقع المدرسة أن إذ المحيط،

 بين التواصل إتاحة هو الخلوي أو  األرضي التليفون  باستخدام التواصل يحققها التي الفوائد أهم إن
 4.الطرفين خالل من يضمن التواصل بما ممكن، جهد وأقل وقت بأسرع المحيط والمجتمع المدرسة

 المدرسة ودور العبادة:
 نسقيها وكيف! النبتة؟ هذه نربي كيف نعرف أن علينا وجب أيدينا نبتة وهم ناأكباد فلذات أبناؤنا

 وأعظم الواجبات، أوجب من إن والمبادئ والقيم التربية من بسياج نحيطها وكيف والمودة؟ الحب بماء
 .يعول بمن ومثنيا بنفسه، مبتدئا بيته ألهل الفرد تربية أمانة األمانات؛ وأكبر المسؤوليات،

 والروحية اإليمانية التربية موطن وهو المجتمع، بناء في والدعائم األركان أقوى  عبادة منفدور ال
 أوالده ربط على يعمل أن الوليِّ  على توجب هنا ومن ونشأته، تربيته مراحل في للطفل والعلمية والخلقّية

َواوتزو  عقولهم وتثّقف أرواحهم فت هّذبَ  رحابها، في ليترّبوا_ وجلّ  هللا عز ببيوت  فإن ولألسف نفوسهم، ك 

                                                           
 .202، ص 2005لجامعي، محمد موسى: التربية وقضايا المجتمع المعاصر، اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب ا 1
على عياصرة، ومحمود الفاضل: االتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربوية، األردن، مرجع  2

 69سابق، ص 
3 Dorman, M. (1998). Using e-mail to enhance instruction. The Journal of school health, 68 (6), 
260 – 261. 
4 Gestwiki, (2000). Home, school, and community relations, a guide to working with families, 
pp.28. 
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 من الكثير انصراف إلى ذلك أدى حيث األجيال، تربية في ومكانتها دورها فقدت اليوم مساجدنا من كثيراً 
 . والفساد الّلهو أماكن إلى عنها الّناشئة

 إلى به يكبر، ويستمر أن إلى صغيراً  النشء يحوط الذي الحقيقي الحصن يمثل فدور العبادة إذن
 يحمل الذي المنشود الجيل دور العبادة ينشأ جنبات فمن الصغر، أيام من فيه بذرا ماب يموت أن

 1.والدين العلم من العليا المواصفات
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 واجملتمع املدرسة بني التواصل يف عاملية جتارب
 :األمريكية التجربة .1

 ضرورة التواصل على وأكدت لمحلية،ا المجتمعات من التعليم إصالح عملية في أمريكا انطلقت
 المدارس"تسمى  خاص نوع من مدارس نشاءإ اإلصالح في البدء نقطة وكانت معها، والتعاون 

 واألسر لألفراد الفرصة وإتاحة المجتمع، هو خدمة التربية من الرئيسي الهدف أن ارتأت التي ،"المجتمعية
  1المدرسية. واإلدارة يطالتخط في عمليات للمشاركة المحلي المجتمع ومؤسسات

 المحلي مع المجتمع التواصل تعزيز في المدرسة دور تجسد التي األمريكية التجربة وتلخص
 2:التالية باإلجراءات

 صباحي عن لقاء عبارة شهرية فعالية بتنظيم المدرسة تقوم حيث للمدرسة، استشارية مجالس تأسيس .1
 التعليمية، العملية لبحث مجريات المجتمع مؤسسات عن وممثلين المدرسة وإدارة والمعلمين اآلباء بين

 المهمة. قرارات صنع في والتعاون 
 عمل لتحسين ورشات المدارس بعض أقامت حيث التربوية، العملية في المجتمع وأفراد اآلباء دمج .2

 .المجال هذا في الطالب مهارات تحسين في والمتطوعين اآلباء وساهم القراءة
 تربوية قضايا اجتماعية تتناول األمور ألولياء( عمل دورات ورش محاضرات) تثقيفية برامج تنظيم .3

 .المحيط المجتمع مع العالقة مستوى  تحسين إلى ويهدف متنوعة،
 متعددة كالحاسوب، مهارات لتطوير دورات عقد: مثل المحيط، المجتمع ألفراد حيوية خدمات تقديم .4

 .يةواجتماع ونفسية صحية خدمات مراكز إقامة وكذلك
 والخلوي البريد اإللكتروني موقع األرضي العادي الهاتف البريد) االتصال وسائل جميع توظيف .5

 .  المحيط والمجتمع المدرسة بين التواصل لتفعيل( اإللكتروني المدرسة

المدرسة  بين تواصل برامج تطبيق في عالية كفاءة عن تكشف األمريكية المدارس تجربة إن
 والطالب وأولياء األمور والمعلمون  المدرسة إدارة فيها يشارك التنسيق متكاملة طالتخطي شاملة والمجتمع
 .المتعددة المجتمع تنظيمات من األخصائيون  إلى باإلضافة

 
 :الماليزية التجربة .2

 وإنسانية لمواجهة وانتاجية ديناميكية أكثر بصورة المواطنين إعداد إلى ماليزيا في التعليم يهدف
 بالتعليم، النهوض أنهش من ما لكل الدؤوب والعمل بالتخطيط ماليزيا تميزت دوق العصر، تحديات

 المتقدمة، البلدان إحدى تصبح ماليزيا أن أمالً  2020 بعام محددة بالتعليم للنهوض شاملة خطة ووصفت

                                                           
 .17بق، صصالحة سنقر: المدرسة المجتمعية، مرجع سا 1
 .181–175صالحة سنقر: المدرسة المجتمعية، مرجع سابق، ص 2
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 كانت ولما المحيط، والمجتمع المجتمع كاألسرة دعم يتطلب قوي  تعليمي نظام تأسيس أن اعتبرت وقد
 وسوق  المدرسي التعليم بين الربط مسئولية على المدرسة ذلك أوجب فقد الصناعية البلدات أحد يزيامال

 .المحلي المجتمع حاجات تكيفًا مع أكثر التعليم مخرجات لتكون  العمل
 مع تعميق التواصل في ماليزيا في الثانوية المدارس جهود قطيشات( بحري،) عرضت وقد

 بمؤسسات الطلبة بهدف مساعدة مجاور، مصنع أقرب مع الثانوية المدرسة تنسق حيث المحلي، المجتمع
 برامج بتنظيم والمصانع الشركات عدد من وتقوم المهني، التعليم برامج تقديم في للمشاركة الخاص القطاع
 مرافق من باالستفادة المجتمع لمؤسسات المدارس الثانوية تسمح كما الطلبة، مهارات لتطوير تدريبية

 1.المدرسة يزاتوتجه
 الماليزية المدارس الحكومة تشجع والمعلومات، االتصاالت مجال في الحديثة التقنية ثورة مع توافقاً و 

 التعليم وزير بتطوير فكرتها قام التي الذكية المدرسة" بمصطلح حالياً  يعرف فيما التحديث نحو الحكومية
 استخدام على فكرتها الماليزية، وتعتمد ارسالمد جميع في تطبيقها تم وقد ،1996 عام محمد وان تان

 التفاعل يسهل بما المجتمع مؤسسات واألسرة وجميع المدارس بين الكترونياً  للتواصل الحديثة التكنولوجيا
 2المحيط. والمجتمع المدرسة بين
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 سادسا: أهم املشكالت املرتبطة بالعنف يف املرحلة الثانوية:
مصررر مكونرررا أساسرريا مررن مكونرررات الشررباب المصرررري  فررريوطالبرررات التعلرريم الثررانوي يمثررل طررالب   

( سررنة وهرري مررا تعرررف بمرحلررة المراهقررة وتتميررز هررذه 18-15المرحلررة العمريررة بررين ) فرريومعظمهررم يقعررون 
المرحلررررة بمجموعررررة مررررن الخصررررائص لعررررل أهمهررررا القابليررررة للنمررررو السررررريع مررررن النررررواحي الجسررررمية والعقليررررة 

المشرراركة وتحقيررق  فرريجانررب القرردرة علررى االبتكررار واإلبررداع والرغبررة  إلررىالنفسررية والتعليميررة واالجتماعيررة و 
  1المجتمع. فيبعض القيم السائدة  فيالمجتمع وبعض مظاهر الشك  فيالذات وإحداث التغير والتطوير 

ة وقررد وتتعردد المشرركالت التري يقرروم بهررا الطلبرة فرري مرحلرة المراهقررة وقررد تكرون هررذه المشركالت بسرريط
 2درجة من العنف والصرامة. إلىتزداد حدتها وتكون خطيرة وقد تصل 

وقررد أوضررحت كثيررر مررن الدراسررات والبحرروث أن هنرراك الكثيررر مررن المظرراهر السررلوكية السررلبية لرردى 
مراحرل حياتره  فريمرن أخطرر الفتررات الترى تواجره اإلنسران  تعردهرذه الفتررة العمريرة الخطيررة الترى  فيالطلبة 

 لم يجد من يوجهه ويرشده ويتعهده بالرعاية السليمة.  إذا فاالنحرا إلىلمراهق وقد تؤدى با
فهناك مشكالت مرتبطة بالعنف وأخرى مرتبطة بالتعدي علرى القروانين واألعرراف مثرل التعردي علرى 

المدرسة، وأخرى مرتبطة بالالمبراالة وضرعف االنتمراء وغيراب  فيلوائح االنتظام أو لوائح المرور وقواعده، 
صررورة رفررض لألنمرراط االجتماعيررة السررائدة  فرريالرردافع عررن أداء بعررض األعمررال ومشرركالت سررلوكية تظهررر 

محاوالت الكسب السريع الغير المشرروع الترى يترترب عليره سرلوكيات تكشرف عنهرا  فيأو والتقاليد الراسخة، 
                        3الصحف والمجالت. فيصفحات الجريمة 

ة بعررض األنمرراط السررلوكية الترري تتسررم بررالعنف والعرردوان منهررا التهررريج فرري الفصررل، ويكثررر فرري هررذه المرحلرر
واالحتكاك بالمعلمين وعدم احترامهم، والعناد والتحدي وتخريرب أثراث المدرسرة والفصرل وعردم االنتظرام فري 

 الدراسة واستعمال األلفاظ البذيئة.
إحساسره بعردم قبولره أو فري الدراسرة  فشرلهأو ويرجع العنف والعدوان لفشل المراهق في تحقيق ذاته 

مرن الجرنس األخرر فيسرلك هرذه  األفرادمع أو  أنهمع أقر  اجتماعياً لعدم توافقه أو لعيب ظاهر فيه  اجتماعياً 
 إلرىاألنماط السلوكية لكي يفرض ذاته ويعادى المجتمع ولذلك يمكن إرجاع هذه األنماط السرلوكية العنيفرة 

يئيرررة المرررؤثرة التررري تسررربب عرررادة عررردم إشرررباع حاجرررات المراهرررق النفسرررية العديرررد مرررن الظرررروف الشخصرررية والب
فالنقص في األمن في المنزل والمدرسة والرنقص فري المحبرة وعردم إشرباع حاجرة المراهرق للتقردير واالحتررام 
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ومعاملته ككبير وعدم إعطائه الحرية في كرل مرن المنرزل والمدرسرة كرل ذلرك بردون شرك لره أثرر واضرح فري 
 1ن للمراهق في كل من المنزل والمدرسة.العنف والعدوا

 وهذه بعض المشكالت االجتماعية والسلوكية التي يقوم بها الطلبة في المدرسة كما يلي:
 اإلخالل بالنظام المدرسي:-1

تعررد هررذه المشرركلة مررن أكثررر المشرراكل الترري تظهررر بالفصررل الدراسرري تررأثيرا سرريئا سررواء علررى العمليررة 
نحررو الررتعلم  الطررالبفسررية لكررل مررن المعلررم والطالررب، فهرري تقلررل مررن دافعيررة علررى الصررحة النأو التعليميررة 

 وتثبيط من همة المعلم وتخفض معنوياته تجاه عمله وتالميذه.
إن السررلوك المخررل بالنظررام يتمثررل فرري السررلوك الررذي ال يراعررى قواعررد الضرربط والنظررام وعرردم الطاعررة 

 المقاطعة أثناء الحديث.أو والثرثرة  والتغيب والهروب من المدرسة وجذب االنتباه والعصبية
السرلوك المعروق للعمليرة التعليميرة  أنرهعدم االنضباط فري المدرسرة علرى  عرفت إحدى الدراساتوقد 

يسبب إزعاجا للمدرس في الفصل وعملت على تحديد أنواع أو  هسلوك غير مالئم ينتج عنه مشكل أيوهو 
   2 :وهيالسلوك الغير مرغوب في الفصل 

 استخدام األلفاظ البذيئة ... الخ(. الركل، الشعر،شد  الضرب،العدواني مثل  السلوك .1

 الطررررالبإغاظررررة أو رمررررى األشررررياء أو تشررررويه أو تخريررررب أو  )تحطرررريممثررررل  السررررلوك المعرررروق فيزيائيرررراً  .2
 .اآلخرين(

 .المزاجية(والجري والهروب، إظهار بعض نوبات الغضب  )الصراخ اجتماعياً السلوك المعوق  .3

اسررتخدام السررلوك اللفظرري وغيررر اللفظرري فرري تحرردى  األوامررر،تنفيررذ  )رفررضالسررلطة مثررل  تحرردى سررلوك .4
 .ازدرائي(استخدام لغة 

  .والتخيل(ان حالسر  دراسية،قراءة كتب غير  اليقظة، )أحالمالمعوق للذات مثل  السلوك .5

 مخالفة النظام المدرسي:-2
ريررد والجنرروح والتخريررب لمررا يملكرره عنرراد الطالررب وإصررراره علررى تنفيررذ مررا ي فرريوتظهررر هررذه المشرركلة 

عرردم طاعررة األوامررر المدرسررية والتمرررد  فرري أيضررامررا يوجررد بالفصررل مررن مقاعررد وأدوات، وتظهررر أو زمررالؤه 
أو الكراسررات واألدوات أو عرردم إحضررار الكترراب المدرسرري أو الرردائم عليهررا كعرردم حضررور طررابور الصررباح، 

 3 عدم القيام بالواجبات المنزلية.
 لمدرسة:الهروب من ا-3

 االبتعاد عن جو المدرسة.  فيغالب األحيان عن رغبة الطلبة  فيويعبر الهروب 
                                                           

 .576، 1982، 1عادل عز الدين االشلول: علم نفس النمو، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، ط 1
2 Cameron,-R-J :School Discipline The United Kingdom –promoting Classroom Behavior Which 
Encourages Effective Teaching And Learning , The –School- Psychology –
Review.Vol.27,No.11988.pp.33-44 

 .240، ص2000أحمد إسماعيل محي: النظرية والممارسة فى الفصل والمدرسة، دار الفكر العربي، القاهرة،  3
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 يهرب الطلبة من المدرسة؟  لماذا نولك
ترأثير أو حمرل الطالرب علرى الهررب منهرا ضرعف الرقابرة المنزليرة  فريأسباب كثيررة تكرون سرببا  كوهنا

سوء إدارة المدرسة وضعف خدمات التوجيره بهرا قرناء السوء ومنها الفشل الدراسي المتكرر للطالب ومنها 
عرردم مناسرربة أنشررطتها وبرامجهررا التربويررة الحتياجررات الطالررب. ومررن السررهل علررى المدرسررة أن تتعرررف أو 

موضروعية وذلرك بالقضراء علرى األسرباب  فريعلى حاالت الهرروب وأن تبحرث عرن أسربابها وتتعامرل مهرا 
         1المسئولة عنها.

 ء والمعلمين:الشغب مع الزمال-4
 إلرررىمعلميررره وقرررد يرجررع ذلرررك أو  أنررهسررلوك عررردواني مرررن جانررب الطالرررب نحرررو أقر  فرررييتمثررل الشرررغب 

 الفشل الدراسي. أو عيب جسمي  أو إلىاجتماعية أو عوامل نفسية 
 فريمعظرم األحروال يرجرع الشرغب الفشرل الدراسري المتكررر للطالرب. والعقراب كوسريلة ال يجردي  فيو 

الشررغب والعمررل علررى تالفيهررا إمررا بمزيررد مررن  إلررىي دراسررة األسررباب التررى ترردفع التلميررذ هررذه الحالررة إنمررا ينبغرر
التنظيمررات واألنشررطة المدرسرررية وإمررا باالتصررال مررع المنرررزل  فرريالعنايررة مررن جانررب المدرسررة وإمرررا بإشررراكه 

      2توجيهه. فيللتعاون مع المدرسة 
  تدمير األثاث المدرسي:-5

أساسها مثل  فيتجهيزات المدرسة و  فيإحداث خسارة كبيرة  فيسبب يقوم بعض الطالب أحيانا بالت
يقومرررون بتشرررويه المبنرررى المدرسررري بتجريحررره  اتكسرررير الشررربابيك والكراسررري واألدراج وأجهرررزة المعامرررل. وأحيانررر

أو المدرسة  فيالكتابة على الجدران وأحيانا ما يعبرون عن سخطهم ضد بعض السلطات أو بأجسام حادة 
 المعلمين.  أوضد الناظر 

القرروة أحيانررا وربمررا العقرراب قررد يررؤتى برربعض النتيجررة أو اسررتخدام القهررر  فرريتفكررر إدارة المدرسررة  دوقرر
المحافظررة عليهررا وأن  فرريأن تشرررك المدرسررة الطررالب  بالحررل األمثررل للمشرركلة. ويجرر يعرردالعاجلررة لكنرره ال 

 3 بسالمتها ونظافتها. ا ملك لهم يحرصون عليها ويهتمون أنهيعاملوا أثاثها وتجهيزاتها على 
 4 التخريب:-6

ومرررن هنرررا نجرررد أن تررردمير أثررراث المدرسرررة ينررردرج تحرررت مشررركلة أكبرررر وهررري التخريرررب فالتخريرررب هرررو 
أو ، األفررراداإلتررالف المتعمررد للممتلكررات واألشررياء سررواء كانررت خاصررة بالشررخص ذاترره، والخاصررة بغيررره مررن 

حد ذاته وإنما هو عرض لعلرة أخررى ويررى  فية كانت ممتلكات عامة للدولة والمجتمع. والتخريب ليس عل

                                                           
 .139-138، ص 1975سة، عالم الكتب، القاهرة، وهيب سمعان ومحمد منير مرسى: اإلدارة المدر 1
 .138وهيب سمعان ومحمد منير مرسى: المرجع السابق، ص  2
 .139محمد منير مرسى: المرجع السابق، ص  –وهيب سمعان  3
 .78، ص 1986، يوليو 78سليمان محمد السناوى: ظواهر غير تربوية )الجزء الثاني(، مجلة التربية، قطر، العدد  4
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أخررى والتخريرب الرذي  إلرىكثير من المدارس ومتباينرة مرن مدرسرة  فيالبعض ان التخريب ظاهرة واضحة 
 1 قسمين: إلىيقع من الطالب يمكن أن يقسم 

ف إترالأو إترالف سريارة الغيرر أو المردارس  فريالتخريب الموجه نحو الغير مثل تكسير زجاج النوافذ 
المعلرم أو اإلخروة أو الحدائق العامة وتدمير أثراث المدرسرة وإترالف ممتلكرات شرخص أخرر مثرل األب واألم 

 الرفاق.أو 
أو الكترب أو والتخريب الموجه نحو الذات ويتجه نحو ممتلكات الشخص ذاته مثل تقطيع الكراسرات 

 تعذيب النفس.أو إتالف المالبس 
 مشكلة قضاء وقت الفراغ:-7

أتاح ألفراده أن يجنوا فوائد ايجابية من وقرت فرراغهم  إذافيه أن المجتمع يفيد أكبر فائدة  كمما ال ش
بررذلك قررد  أنررهاقتصررر علررى مررنحهم أكبررر وقررت للفررراغ برردون أن يعررد لهررم الوسررائل لحسررن اسررتخدامه ف إذاأمررا 

غ والعمررل علررى كرران االعتررراف بوقررت الفرررا  إذايكررون مكررن لعوامررل الهرردم والفسرراد أن تعمررل علررى تفويضرره. فرر
إسرراءة اسررتعماله يخلررق لهررا مررن المشرراكل مررا يضرريع هررذا أو زيادترره كسرربا كبيرررا لإلنسررانية فرران عرردم تنظيمرره 

                                                       2خسارة. إلىالكسب ويحوله 
غهم بشرركل مررنظم عرردم قيررام المررراهقين بقضرراء أوقررات فرررا  إلررىالسرربب الرئيسرري لهررذه الظرراهرة يعررود و 

درجرة االنحرراف  إلرىسوء استخدامه واتخاذ مسرالك غيرر صرحيحة قرد تصرل  إلىومبرمج األمر الذي يؤدى 
أن يحسنوا استغالل أوقات فراغهم باألنشطة الهادفرة والمسرلية  إلىومن واجب المربين أن يوجهوا المراهقين 

 3 معا.
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 خامتة:
ا أنهررللمدرسررة، حيررث  يفرري عررن المفهرروم السوسرريولوجفرري نهايررة هررذا الفصررل الرري تحرردثنا 

مررن أهررم وحرردات البنرراء االجتمرراعي للمجتمررع، ثررم تحرردثنا عررن أهررداف ووظيفررة التعلرريم الثررانوي 
مررن  أنرره، ثررم تحرردثنا عررن خصررائص واحتياجررات طررالب المرحلررة الثانويررة، حيررث وعالميرراً  محليرراً 

ان والترري تتشرركل فيرره نظرررة الفرررد وجهررة نظررر الباحررث المرحلررة العمريررة األهررم فرري حيرراة االنسرر
للمجتمع واتجاهاته نحو الحاضر والمستقبل، ثم تحدثنا عن عالقة المدرسة بمؤسسات الضربط 
االجتماعي األخرى المرتبطة بطالب المرحلة الثانوية، ثم تحدثنا عن أهم المشركالت المرتبطرة 

  بالعنف في المرحلة الثانوية.
يمكن السيطرة عليها ما لم تتراكم ويتم إهمالها مرع ا أنهوبعد عرض هذه المشكالت نجد 

وجرررود وقرررت الفرررراغ الرررذي يتررريح للطلبرررة القيرررام بالعديرررد مرررن المشررركالت االجتماعيرررة والسرررلوكية، 
مشررركلة  دفبوجرررود المشررركالت السرررابق ذكرهرررا مرررع عررردم مواجهتهرررا تتطرررور األمرررور ونصررربح بصرررد

الت والسررلوكيات الخاطئررة هرري أكبررر وهررو العنررف بصررورة المختلفررة وإن كرران بعررض هررذه المشررك
 0صور ونماذج من العنف المدرسي 

 
وفي نهاية الفصل يخلص الباحث أن المرحلة الثانوية مرحلة خصبة لبروز العنف 

 المدرسي وذلك بسبب خصائص المرحلة العمرية للطالب في هذه المرحلة.
 



 

 

 
 

 الفصل الثالث
 االجتماعي ومؤسساته الضبط

 متهيد.
  أساليبه. أهميته، خصائصه، جتماعي:اال أوال: الضبط

  .مفهوم الضبط االجتماعي .1
  أهمية الضبط االجتماعي. .2
  أنواع الضبط االجتماعي. .3

 وسائل الضبط االجتماعي.ثانيا: 
 االجتماعي. الضبط وسائل: ثالثا

 املرحلة بطالب صلة هلا التي االجتماعي الضبط رابعا: مؤسسات
   الثانوية.
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 متهيد:
الضبط االجتماعي مع وجود المجتمعات البشرية وكان علرى الردوام إلزامري للفررد فري المجتمرع  تشكل

 فالفرد لم يكن حرا في أعماله وأفعاله بل ظل دائما محاطا بقيود وقواعد تحدد أحكامه وتوجهها. 
فري دراسرات علرم االجتمراع منرذ نشرأته حترى اليروم حيرث  مهمةوقد حظي الضبط االجتماعي بمكانة 

هتم الباحثون في هذا العلم بدراسة النظم واألنساق االجتماعية ودورها في سلوك أعضراء المجتمرع وتردعيم ا 
 النظام االجتماعي

ويعررد الضرربط االجتمرراعي مررن أهررم مقومررات المجتمررع اإلنسرراني، فررال يوجررد أي تنظرريم اجتمرراعي دون 
هي، والمسررموح والممنرروع ضررمن قوالررب ضرروابط للسررلوك اإلنسرراني تحرردد األدوار االجتماعيررة واألوامررر والنرروا 

 قيم اجتماعية ورموز حضارية. أو معتقدات دينية، أو قوانين أو عادات، أو سلوكية، 
وقررد وجررد الضرربط االجتمرراعي مررع وجررود أول تنظرريم اجتمرراعي فرري الجماعررات األوليررة، وهنرراك عالقررة 

نظرريم االجتمرراعي تعقرردت أسرراليبه وثيقررة بررين التنظرريم االجتمرراعي والضرربط االجتمرراعي، بحيررث كلمررا تعقررد الت
االجتماعية الضابطة ألفراده، وذلك الرتباط الضبط االجتماعي بظواهر اجتماعية وتربوية وثقافية وسياسية 

 واقتصادية متعددة.   
مظررراهر الضررربط االجتمررراعي مرررن قرريم وثقافرررة وعرررادات وترررراث مجرررتمعهم، وذلرررك عرررن  األفرررراديكتسررب 

أولهررا األسرررة حيررث تقرروم بتعلرريم أطفالهررا مظرراهر الضرربط االجتمرراعي طريررق مؤسسررات اجتماعيررة مختلفررة، 
وغاياته ومبرراته عبر عملية التنشئة االجتماعية التي تقوم بها، وتتابع المدرسة مرا قامرت بره األسررة بشركل 
مفصل وموسع قرائم علرى التخطريط السرليم تربيرة وتعليمرا، مرن خرالل الكترب والمقرررات المدرسرية واألنشرطة 

، ثرررم يرررأتي الررردور علرررى دور العبرررادة فررري ترسررريخ اعيرررة والثقافيرررة والفكريرررة الموجرررودة ضرررمن المدرسرررةاالجتم
علمرراء  إلررىالمفرراهيم الخاصررة بتميررة الرروازع الررداخلي واالنضررباط الررذاتي مررن خررالل أداء العبررادة واالسررتماع 

حت ذات ترأثير كبيرر ثم يلى ذلرك أجهرزة االعرالم واالتصرال والتري أصرب، الدين والقراءة الواعية المتخصصة
 اآلباء واألمهات . إلىتجاوز كل األدوار السابقة بل وصل تأثيرها 

 :إلىسنتطرق وسيكون موضوع الضبط االجتماعي موضوع بحثنا، حيث 
 .ماهية الضبط االجتماعي وذلك بتعريف وأنواع وأهمية الضبط االجتماعي إلى :أوال

 .سنتناول نظريات الضبط االجتماعي :ثانيا
   االجتماعي.ثالثا: سنتناول وسائل الضبط 

  التي لها صلة بطالب المرحلة الثانوية.  رابعا: سنتناول مؤسسات الضبط االجتماعي
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 االجتماعي أوال: الضبط
 خصائصه، أهميته، أساليبه

 مفهوم الضبط االجتماعي
وضوع الضبط االجتماعي من أهم الموضوعات التي تناولها العلماء والمفكرون، واهتم به يعد م

داخل هذه  األفرادوالتربية وعلم النفس لصلته الوثيقة بتنظيم المجتمعات وحياة  علماء االجتماع
 المجتمعات.

جة األولى وال يزال موضوع الضبط االجتماعي يعاني كثيرًا من الخلط والغموض، ويرجع ذلك بالدر 
اختالف العلماء أنفسهم في مسألة تحديدهم لمفهوم الضبط االجتماعي، وعدم اتفاقهم على تعريف  إلى

واضح محدد له، وكذلك عدم اتفاقهم على ميدان الضبط االجتماعي وحدوده بوصفه عملية تنطوي على 
أسسه ومجاالته  إلى كثير من المضامين والمفهومات التي تتدخل في تحديد أبعاده ووظائفه بالنظر

 1النظرية والعملية.
 : أنهب في هذه الدراسة االجتماعي الضبط وُيعرف

 المقصودة وغير المقصودة- والوسائل واألساليب العمليات واإلجراءات من مجموعة عن عبارة هو
 مأنه من التأكد بهدف أفراده سلوك ومراقبة وتهذيب وإرشاد لتوجيه مؤسساته بكافة المجتمع يتخذها التي-

 السائدة والقيم العادات والتقاليد احترام على وحثهم لهم رسمت التي النظ مأو  والِقيم للمعايير وفقاً  يتصرفون 
 .المجتمع في

 أهمية الضبط االجتماعي:
في التسلط والسيطرة على اآلخرين،  األفرادإن الضبط االجتماعي ليس مجرد رغبة هوجاء لبعض 

همية كبيرة في إيجاد التوافق والتماسك، على اعتبار أن هذا التوافق إنما يتم نسق ذو أ أو إنما هو نظام 
قوة يمارسها الفرد  تعدعن طريق الخضوع للقواعد والمعايير والقيم واألخالق السائدة في المجتمع التي 

 على نفسه من أجل أن يجعل سلوكه متفق مع معيار خاص به، وهو الضبط الذاتي، كما توقع هذه القوة
 2من جماعة معينة على أفرادها، وهو الضبط االجتماعي.أو جماعة على جماعة أخرى 

 كما يلي:من هنا نجد أن الضبط االجتماعي له أهمية بالنسبة لألفراد والجماعات والمجتمع 
 أهمية الضبط االجتماعي بالنسبة للفرد:

ات، فمن خالل تلك القوة الجماعأو لقد تعدت أهمية الضبط االجتماعي للفرد أهميته للمجتمع 
الداخلية التي يمارسها على نفسه يجعل تصرفاته متفقة مع معيار خاص به، وذلك بتبني القيم والمعايير 
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لتصبح ميزانا داخليا يقوم باالختيار على أساسه وهذه الحالة تشبه مفهوم األنا العليا التي يتشكل فيها 
 الضمير االجتماعي.

الفرد ومن ذاته، وبهذا يمكن أن نؤكد أن الفرد يكون منضبطا ذاتيا فالضبط إذن يأتي من داخل 
وبفضل مشاعره الخاصة وليس بأنواع الضبط الخارجية، حيث أن الضمير يعمل كقوة ضابطة داخلية 
فيصبح دستورا أخالقيا يحدد تصرفات الفرد وسلوكه دون الخوف من الرقابة الخارجية، وذلك بفضل عملية 

ية التي تعمل من خالل قيامها بعملية الضبط االجتماعي على مساعدة الطفل على التنشئة االجتماع
 تكوين الضمير.

إن أي معيار يوجد لدى شخص ما ال يأتي من فراغ ولكنه يستمده من المعايير االجتماعية السائدة 
ة خاصة إرضاء الجماعة بصف إلىفي مجموعة من خالل عملية التطبيع االجتماعي، فالفرد يسعى دائما 

 1 ما يترصدا له لتحديد سلوكه.نهوالمجتمع بصفة عامة أل
 أهمية الضبط االجتماعي في الجماعات:

أّن سلوك الفرد وأفعاله محدودة بالجماعات وبالمجتمع،  إلىيشير مصطلح الضبط االجتماعي 
 فالجماعات هنا تقتصر على األولية والثانوية.

سيادة اإللزام والضغط فيه، ونظام معين يحدد سلوك  فالجماعة تشبه المجتمع الكبير من ناحية
 أعضائه ويوّجهه.

وهنا تكمن أهمية الضبط في توجيه جهود الجماعة وتنسيقها لخدمة أهداف الجماعة وأعرافها، إذ 
تتميز األسرة كجماعة بقلة عدد أفرادها وبأن التفاعل يتم بين أعضائها بصورة مباشرة كما أن التعامل بين 

وهكذا فإن الفرد يأخذ من شخصية الجماعة التي ينتمي إليها سواء  سرة تسوده التقاليد عادة.أعضاء األ
الرفاق أم غير ذلك، وعلى أو جماعة المدرسة أو أكانت هذه جماعة عمل أم جماعة سياسية أم اجتماعية 

 هذا فكل جماعة تترك آثارها في سلوك الفرد واتجاهاته وتفكيره.
ماعة على حياة الفرد وعلى مقومات شخصيته تبعا الختالف نماذجها وقد يختلف تأثير الج

وأحجامها، فالطفل الذي ينشا في عائلة صغيرة يختلف منبع تأثره بظروف الجماعة من الطفل الذي ينشأ 
 2 .في عائلة كبيرة

 الضبط االجتماعي في المجتمع: أهمية
ئ األخالق والقيم والقوانين التي تحكم يحرص المجتمع على حث الفرد على االلتزام بمعايير ومباد

، وأفعالهم وبالتالي تصبح األفرادا ضبط اتجاهات أنهسلوكه ويستخدم المجتمع هنا كل الوسائل التي من ش
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حسب  األفرادالمعايير االجتماعية، ومن خالل التنشئة االجتماعية، والثواب والعقاب موجهة لسلوكيات 
 1 األنماط التي وضعها.أو النماذج 

فالمجتمع وعن طريق منظماته ومؤسساته المتخصصة، يستطيع أن يضبط ويسيطر على رغبات 
 القوة الوحيدة التي تتفوق على الفرد وتنظم فاعليته. نه، ألاألفراد

: ال بد بعد حصول عمران أنهاالجتماعية وفي هذا المقام يتحدث ابن خلدون عن ضرورة السلطة 
 2عض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم.البشر من وازع يدفع بعضهم عن ب

على هذا األساس، فحرية الفرد في مجتمعه وحرية الجماعات والهيئات المحددة بالنسبة للمجتمع 
والفئات في أي مجال تسيطر عليها قيود اجتماعية ضابطة تنعكس  األفرادالعام، حرية نسبية وتصرفات 

لقوالب الفكرية والقيم االجتماعية الخلقية والنظم التربوية والعادات تتمثل في السنن االجتماعية، واأو 
  3والعرف والتقاليد المهنية وقواعد الذوق واللياقة وآداب السلوك العام.

فأي معيار يوجد لدى شخص  االجتماعي،ال يوجد أي شخص ال يقع تحت تأثير الضبط : وأخيرا
لمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع من خالل عملية أصال من ا ولكنه يستمدهما ال يأتي من فراغ 

أن ينحرف انحرافا ظاهرا عن أو التطبيع االجتماعي فال يستطيع الفرد أن يعزل نفسه عن الجماعة 
 4.األفرادالمستويات التي درج عليها 
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 الضبط االجتماعي: أنواع
ضبط التعرف على الوسائل واألساليب التي من أهم ما يعني به الباحث االجتماعي في دراسته لل

 إلىيلجأ إليها المجتمع لتحقيق المواءمة بين أعضائه وأنماط السلوك والقيم المحددة، فهي وسائل تتوقف 
 1 ذلك. إلىحد كبير على طبيعة المجتمع ذاته وظروفه الخاصة ونوع الثقافة السائدة فيه وما 

 الضبط االجتماعي الرسمي:
أساليب ووسائل محددة  إلىالجماعة أو نوع من الضبط االجتماعي يلجأ المجتمع في مثل هذا ال

تمام التحديد وتشرف على تنفيذها هيئات خاصة كما أن هذه األساليب ذاتها تتخذ شكل القواعد 
 واإلجراءات اإلدارية والقانونية.

الجماعات الثانوية  ومثل هذه األساليب توجد في الجماعات الكبيرة التي تعرف على العموم باسم
 وكذلك المجتمعات المتحضرة الحديثة حيث تشرف على الضبط أجهزة متخصصة.

فهذا الشكل من الضبط االجتماعي يرسم المسارات الذي تعمل به الزمر االجتماعية الرسمية التي 
عقاب تمثل المجتمع كالشرطة والقضاء لتنظم النشاطات المنحرفة بتطبيق العقاب بمختلف أنواعه، ال

 2السجن(.أو الخلقي )رفض، عتاب، توبيخ(، وعقاب جزائي قانوني )بدفع غرامة 
 3الضبط االجتماعي غير الرسمي:

هذا النوع من الضبط االجتماعي يوجد بشكل خاص في الجماعات األولية الصغيرة التي تقوم على 
 عشيرة.الأو عالقات المواجهة مثل العائلة أو أساس العالقات الشخصية المباشرة 

المجتمع ككل، فتنظيم السلوكيات أو وعن طريق هذا األسلوب يتم إدماج معايير وقيم جماعة معينة 
استحسان تكفي لتشجيع السلوك المرغوب، غير أن أو يأخذ شكل أكثر نفوذا ودقة وأكثر انتشارا، فابتسامة 

، رادة للتمرد واالنحرافالسكوت والصمت الثقيل تحطم فيهم ميل اإلأو أبسط إشارة عبوس الحاجبين 
الشرعية الفعالة للذين أو ففاعلية هذا الضبط غير الرسمي قوية بما يجعل الفرد يعترف بالمصداقية 

 يمارسونها )الوالدين، رجل الدين، الخ...(. 
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 :أساليب الضبط االجتماعيثانيا: 
ما يستعمالن أنهرسمي نجد دققنا النظر في أنواع الضبط االجتماعي، في شكله الرسمي وغير ال إذا

المجموعات مكرهة على االنصياع لرغبات المجموعة التي أو أساليب القوة والقهر حيث يكون األشخاص 
قد ، تمارس الضغط ويتخذ هذا القهر صورا مختلفة حسب طبيعة المجتمع وكذا المجموعات التي تمارسه

 ة والضابطة إذن ما ينحصر فيما يلي:يتخذ هذا القهر صورا مختلفة من بين هذه األساليب الضاغط
 أوال: ضغط إلزامي عقابي يستخدم اإليذاء الجسمي:

الشراب( ومنها تقييد قدرة الحركة أو مثال، حرمان الجسد من احتياجاته األساسية )مثل الطعام 
قد لقضاء الذي ا أيضاتحديدهم لحركتهم، نجد أو ضربه وتعذيبه( كضرب الوالدين ألبنائهم أو )كالسجن 

من أجل ردع أو اإلعدام، وهذا القهر على أفراد قالئل من أجل إكراههم على التواؤم أو يعاقب بالسجن 
 اآلخرين.

 الحرمان منها:أو ثانيا: أسلوب يستخدم المكافآت المادية لألعضاء 
للتشجيع على ارتباط المعايير واألنماط السلوكية التي ترسمها الجماعة أيا كان نوعها تمنح 

 المجتمع ككل.أو الهدايا والميداليات ... وهذا كله قصد تحقيق أهداف الجماعة أو افآت المك
 :ثالثا: أسلوب السيطرة الرمزية

تستخدم االعتبار االجتماعي  المادية بلالمكافآت والعقوبات أو التي ال تمارس اإليذاء الجسمي  
وإلزام األعضاء بالتمسك بقواعد  والتوجيه. والسمعة االجتماعية كأداة للترغيب والترهيب من أجل السيطرة

وترجع قوة األسلوب (، المجتمع كالسخرية )عيب( واالزدراء والمقاطعة، التحريم )حرامأو ونظم الجماعة 
من أن يضحك الغير منهم وهي مغروسة في كل أعمالنا. ومثل هذه األساليب قد تلجأ  األفرادخوف  إلى

مجموعات أو عة والتلفزيون( لمواجهة قيم وتصرفات من جانب أفراد ذا اإلإليها وسائل اإلعالم )كالصحافة و 
 1ا تهدد مصالحهم. أنهيرى المسيطرون عليها 

 لمنع االنحراف وكبح سلوك المنحرف.  :رابعا: المراقبة كأسلوب وقائي
 والتوجيه:خامسا: النصح 

تعارض  إذاو  على اإلقناع. إذ تتوقف فعالية هذا األسلوب، على مكانة القائم بالنصح ومدى قدرته
 ا تفقد فعاليتها في الجزاء.أنهالنصح مع المصلحة، ف

فكل هذه األساليب إذن، تعمل لتصدي الخارج عن المألوف والقواعد المحددة من خالل وسائل 
 منظمة.
 

 

                                                           
 .98، ص 1968حسن الساعاتي: علم االجتماع القانوني دار المعرفة، القاهرة،  1
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 التي هلا عالقة بطالب املرحلة الثانوية ثالثا: مؤسسات الضبط االجتماعي
قانونه الرسمي واالجتماعي الذي ينسجم مع البيئة الطبيعية لكل مجتمع من المجتمعات 

القانون الرسمي الوضعي والتشريعي اإللهي والقانون االجتماعي كلها أدوات للضبط  يعدواالجتماعية و 
االجتماعي والتي ترصد الظواهر االجتماعية المختلفة والسلوك والتصرفات الشائعة في المجتمع ولكل 

 اعي أثر هام وبالغ على الحياة االجتماعية والحفاظ على الكيان االجتماعي. أدوات الضبط االجتم
األسرة هي الخلية األساسية في المجتمع وأهم جماعاته األولية، تتكون األسرة من أفراد تربط بينهم و 

ية صلة القرابة والرحم، وتساهم األسرة في النشاط االجتماعي في كل جوانبه المادية والروحية والعقائد
 1 واالقتصادية.

ا ضبط أنهكمل المدرسة دور األسرة والتي تعلم األنظمة والقوانين والسلوكيات العامة التي من شتو 
في المجتمع األوسع، وأي أهمية أكبر من أن يتعلم التلميذ النظام في المدرسة وهو أساس  األفرادسلوك 

 2 الضبط والرابط والسلوك السوي في المجتمع.
سسات العبادة مكمال لدور األسرة والمدرسة في غرس وتنمية القيم الخاصة بالمجتمع ويأتي دور مؤ 

 وترشد وتدعومن واجب المؤسسات الدينية، أن تقوم بدور الضابط االجتماعي، ، حيث أن في نفس الطفل
 3وفق المبادئ التي يؤمن بها المجتمع. األفرادوتحض على ضبط سلوك 

بمؤثراته المختلفة في تثبيت قيم المجتمع وضبط أفراده وأهم ما يؤثر  االعالمثم يأتي بعد ذلك دور 
 4في الفرد والمجتمع عامة هو وسائل االتصال المسموعة والمقروءة واإلنترنت وغيرها.

وسوف نركز في بحثنا هذا على دور وسائل االتصال المرئي والمسموع ووسائل التواصل االجتماعي 
 مناسبة ألبنائنا في هذه المرحلة العمرية الحرجة.في غرس السلوكيات واألفكار ال

وال بد أن تكون هذه األفكار مماثلة في كل من األسرة، والمدرسة، والمؤسسة الدينية، بمعنى أن يكون 
هناك تواتر بين ما ي علم وينشر في المؤسسات كلها كي يسير المجتمع ومن فيه من أفراد على نسق واحد، 

 5 بط االجتماعي في أعلى فعالياته.وبهذا يمكن أن يكون الض
 والدين، ،(المدرسة) وللتربية ،(األسرة) االجتماعية للتنشئة التعرض هو الدراسة هذا في يهّمنا وما

 المرحلة بطالب آخرأو  بشكل عالقة لها االجتماعي للضبط ووسائل أدوات باعتبارها العام، والرأي
 .الثانوية

 كما يلي: التفصيل وسوف نعرض لهذه المؤسسات بشيء من

                                                           

 .18، ص مرجع سابقزراقه فيروز:  1
 .467الموسوعة العربية العالمية: مرجع سابق، ص  2
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 .18، 2001فؤاد شاهين: وسائل االتصال المتعددة، عويدات للنشر والتوزيع، بيروت لبنان،  4
 م. 1986مرجع سابق،أحمد زكي بدوي:  5
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 :االجتماعي الضبط يف ودورها األسرة-1
األسرة أول وأهم وسيط تربوي تغرس القيم الدينية واألخالقية في الفرد، وتشكل سلوكه طبًقا لهذه 

تحترق، وهي التي تتولى حماية األبناء أو القيم، وهي البوتقة التي تنضج فيها الروح االجتماعية 
قى األبناء مشاعر الحب والرحمة والمودة، فتطبع حياتهم بطابع يالزمهم مدى ورغباتهم، وفي ظلها يتل

الحياة، وأي جهاز آخر ال يعوض عنها، وال يقوم مقامها، بل ال يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل 
وتربيته، وبخاصة نظام الحاضنات االجتماعية التي أرادت المذاهب المصطنعة أن تستعيض به عن نظام 

 ة.األسر 
واهتم علماء االجتماع العائلي بدور األسرة في الضبط االجتماعي، فيرى أنصار المدرسة البنائية  

من أهم الوظائف التي تقوم بها األسرة في عملية الضبط االجتماعي داخل  تعدأن التنشئة االجتماعية 
ط االجتماعي فحسب، ضعف الضب إلىالمجتمع، ولذا فإن ضعف األسرة في التنشئة االجتماعية ال يؤدي 

 التفكك واالنحراف والشذوذ. إلىوإنما قد يؤدي 
 وتحدد المراجع العلمية وظائف األسرة المعاصرة فيما يلي:

إنجاب األطفال، المحافظة الجسدية على أعضاء اأٍلسرة، ومنح المكانة االجتماعية لألطفال -
 1البالغين، التنشئة االجتماعية، الضبط االجتماعي.

لذي تمارسه األسرة يمثل إجراء وقائًيا للفرد من االنحراف والشذوذ، "إذ تمارس على أفرادها فالضبط ا
نمًطا من الضبط يكون بمثابة الدليل الذي يوجه ويحدد مختلف سلوكياتهم وتفاعالتهم، وذلك بإقامة قواعد 

 إذايناقضه، و أو  وقوانين اجتماعية، تظهر على شكل نظام اجتماعي مرجعي، ال يمكن ألحد أن يتجاوزه
 2حدث ذلك فإن العقاب يكون جزاء مرتكبيه". 

ضعفه، وتقويم أو وبهذا كله يتضح أن األسرة هي الحاضن األول في تنمية الضبط االجتماعي 
سلوك أفرادها، وعليها أن تتخذ أفضل الوسائل وأحسنها، ومن وسائل اهتمام األسرة بهذا الجانب من 

 التربية:
: وهذا يقابله في المفهوم الغربي "التوجيه والموعظة الحسنة والمعاملة الطيبةالنصح بالحكمة . 1

 انحرف.أو التدخل لتقويم السلوك إذ شذ الفرد أو واإلرشاد"، 
: وذلك بالتنشئة الصحيحة عن طريق االهتمام باألبناء وعدم صون الفطرة عن االنحراف. 2

من المحيطين بهم، وأن يغرسوا فيهم المثل والمبادئ، وأن  إهمالهم وتركهم يتعلمون العديد من القيم السلبية
 ق.يحموهم من ألوان الفتنة واالنحراف في العقيدة واألخال
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: والتجاوز عن اليسير منها، كي ال يشعروا بالقهر عدم التشدد في المتابعة لهفوات األبناء. 3
 1واالضطهاد، فيعبرون عن احتجاجهم بالتمرد والعصيان والعنف. 

: وذلك بأن يشيعا داخل البيت الود والطمأنينة، والبعد عن كل ألوان العنف تعاون الزوجين. 4
غرس القيم والفصائل األخالقية  الوالدين والكراهية، لما له من أثر في تكوين األبناء تكويًنا سليًما، فمهمة
 .كالحب، والمودة والتعاون، واالحترام، والطهارة والعفة، والشجاعة

: كاالستئذان وآداب الكالم والنظر والمزاح والتهنئة األبناء سائر اآلداب االجتماعية تعليم. 5
 والزيارة وهذا بحيث يصبح تعامله مع اآلخرين مطبوًعا بالمحبة،

: الثواب على الفعل الحسن المرغوب فيه، بالتشجيع والمكافأة، والعقاب على الثواب والعقاب. 6
 م أساليب معنوية كاللوم والتوبيخ والتقريع.السلوك الخاطئ، بالضرب واستخدا

: األساس القوي في الضبط االجتماعي "القدوة"، وهي مبدأ تربوي في تربية الصغار القدوة. 8
وتأثيرها في النفوس أقوى وأثرها أعظم، ألن ما سيثبت في نفس الصغير ينمو معه ويصبح عادة متمكنة 

 2 فيه يصعب تغييرها.
تقوم به األسرة في ضبط سلوكيات أفرادها وحفظ المجتمع من الرذيلة هذا هو ما ينبغي أن 

 اقوو واالنحراف، ألن الضبط االجتماعي في نطاق األسرة مسؤولية فردية واجتماعية: "يا أيها الذين آمنوا 
 3أنفسكم وأهليكم ناًرا وقودها الناس والحجارة".

صلحت  إذاي بمثابة القلب في الجسد، وتأسيًسا على ما سبق، فإن قوة األسرة قوة للمجتمع، فه
 فسدت فسد المجتمع كله. إذاصلح المجتمع كله، و 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .35مصلح الصالح: مرجع سابق، ص 1
ت السورية وعالقتها بالتحصيل الدراسي، أطروحة دكتوراه حسين محمد صديق: أساليب الضبط االجتماعي في الثانويا 2

 .32م، ص  2001غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق،
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 االجتماعي: الضبط يف ودورها املدرسة-2
المدرسة من المؤسسات التربوية المقصودة، تعمل على التربية بطريقة منظمة ومخططة فهي 

عن الكبار، الذي منعتهم مشاغل الحياة، وحالت  "المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتربية وتعليم صغاره نيابة
 1دون تفرغهم للقيام بتربية صغارهم". 

فالمدرسة تسهم في تربية النشء وإعداده للحياة، فهي بمثابة منظمة اجتماعية في التربية والتوجيه، 
وهي ضرورة اجتماعية خاصة في العصر الحديث، عصر االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي، 

لمؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق التوافق االجتماعي والنفسي للفرد مع محيطه المتغير هي المدرسة، وا
 2من خالل مناهجها وبرامجها التربوية.

هذا تعمل المدرسة على تحقيق وظيفة ال تقل أهمية عن المحافظة على قيم المجتمع  إلىباإلضافة 
مدرسة أن تقوم بواجبها في التوجيه والتصحيح والتعليم، ومؤسساته وتنقيح تراثه، وذلك يتطلب من ال

التدريب العملي على اآلداب وتعزيز القيم  إلىفوظيفتها ال تقتصر على التلقين النظري بل تتعدى ذلك 
 3 اإليجابية، ونبذ السلبية منها لضبط سلوك الفرد االجتماعي.

ن القواعد والمعايير التي تحدد كما يخضع الضبط االجتماعي داخل المدرسة لمجموعة محددة م
مسؤوليات الجماعات التربوية وحقوقها داخل المدرسة، والواقع أن المدرسة الحديثة تخضع في تنظيمها 

خاضعة أو لإلجراءات الرسمية، ولذلك فإن قواعد الضبط االجتماعي المدرسي مكتوبة وليست عرفية 
محددة، غير أن السياسة التربوية  الطالبة، ومسؤوليات ألحكام العادة والتقاليد، فمسؤوليات اإلدارة محدد

المتبعة، واإليديولوجية التربوية التي توجه النشاط التربوي داخل المؤسسات التربوية، تطبع الضغط 
 .االجتماعي بطابعها الخاص

رى، وبالنسبة لبناء السلطة وتوزيعها بين األدوار فإن المدرسة الحديثة، تؤكد على المشاركة، والشو 
أن السلوك في نطاق إال وأخذ رأي أولياء األمور، وتتخذها كوسائل لدعم عوامل الضبط االجتماعي، 

في عالقة  األفرادليس منعزال عن سلوك الدور، وذلك ألن  أنهإال ذاتي  أنهالمواجهات االجتماعية رغم 
ه بعضهم البعض وهذا في م يشكلون فريًقا تتشابه تصرفات أعضاءه تجاأنهمتبادلة مع سلوك اآلخرين، و 

روتينية  مواضيعحد ذاته يلعب دوًرا في دعم عوامل الضبط، وذلك ألن إنجاز الفرد لدوره يتم في نطاق 
 4 الفعل.تنظم نمط 
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 االجتماعي الضبط يف ودورها العبادة دور-3
 فالسفة اهتمامالدين  استرعى فقد ،األفراد سلوك تهذيب في وأثره الدين بدراسة والعلماء الفالسفة اهتم

 التدين إلى يشير ما في فلسفتهاإال  الحضارات من حضارة توجد فال والصين، والهند واإلغريق اليونان
 . والعبادات

 وجد والكاثوليكي، البروتستانتي، المذهب بين أتباع فيها قارن  التي االنتحار عن دراسته في فدوركايم
 زاد كلما أنهو  البروتستانتي، المذهب اتباع من االنتحار على إقداًما أقل الكاثوليكي، المذهب أتباع أن

 المجتمع. تماسك تبًعا لذلك زاد الديني، النسق أجزاء بين والتالقح االنسجام
تصرفاته،  وتنضبط سلوكه ليستقيم والروحية الخلقية والقيم الدينية بالتعاليم الفرد تمد دور العبادة إن

 الضبط في هام بدور تقوم ضابطة اجتماعية تربوية ، وهي مؤسسةالجماعة وعند عنده الضمير تنمي كما
 1 :التالية األساليب خالل االجتماعي من

 : الصالة. 1
 اآلخرين، مع تفاعله على وهذا يساعد ،األفراد من وكثير انهجير  على التعرف للفرد تتيح فالصالة

 كرامته على يحافظ وأن صديقه،أو  هجار  حق أن يراعي تستدعي بهم تربطه التي العالقة طبيعة فإن لذلك
 .مفسدةأو  كل ضرر من ويصونها يمتهنها، فال وحقوقه

 : والمواعظ لخطبا. 2
 المجتمع، طبقات كافة الوعي بين نشر في منها االستفادة يمكن إعالمية تثقيفية برامج وتمثل

 والسياسية القتصاديةا المجتمع بمشاكل بربطها الدينية، ودروسهم يستغلوا خطبهم أن الوعاظ فواجب
 وتشكيل شخصياتهم. األفراد على عظيم أثر من الروحية والقيم للدين لما فيها، الدين وبيان حكم والتربوية،
 : الديني الوازع تقوية. 3

 الجرائم وراء يقف قوي  وضعفها سبب المجتمع، أفراد لحياة معنى تجعل التي هي الديني الوازع قوة
 قضايا ومعالجة والحرام، الحالل في توضيح دور العبادة تتمثل مهمة فإن ولذلك ،األفراد بحق ترتكب التي

 .مرتكبيها محاربة إلى والدعوة ونبذها المجتمع، في الظواهر السلبية على والتركيز المعامالت،
 :النفوس األخالق في تعميق. 4

 المجتمع، أفراد بين احموالتر  والتعاطف، والتواضع والحلم، والعدل، واألمانة، والوفاء، كالصدق،
 يؤلمه. لما ويحزن  يسره، لما ويفرح غاب إن ويتفقده أخيه مساعدة على الفرد فيقبل
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 . دور وسائل االعالم واالتصال يف الضبط االجتماعي:4
أصبحت وسائل االعالم في ظل التطور التقني الحديث في المجتمعات من القنوات المؤثرة على و 

التربية على حياة طالب وطالبات اليوم بصفة خاصة وعلى مسيرة ها تأثير كبير المجتمع، وأصبح ل
وقد تسبب ذلك في زيادة األعباء الرقابية  ،الترفيه والتسليةو نشر األخبار يتعدى  والتعليم بصفة عامة

 .التربوي تجاه الناشئة وضرورة متابعتهم بالنسبة للتغيرات االجتماعيةلألسرة والمجتمع 
مشكالت القنوات الفضائية في تشجيع المراهقين على تقليد الموضة الغربية والتخلي عن برز أ وتعد

 1 وإحداث التغيير على الروابط األسرية. القيم االجتماعية
اجتماعية ال تخلو من األخطاء السلوكية فإن وسائل اإلعالم أو كان الطالب في بيئة منزلية  إذاو 

مكن إعفاؤها من المسئولية ولقد أثبتت الدراسات أن التلفاز له أكبر األثر على ومنها التلفاز هي ال ي
 2تصورات وسلوكيات الشباب بسبب عدم تكون معايير القبول والرفض لديهم بحكم قلة خبرتهم.

 3 :التأثير السلبي للقنوات الفضائية على الطالب
قافية للمجتمع العربي، من خالل عرض وتهديد الهوية الث: ويتمثل في محاربة اآلثار الثقافية  .1

اليومية ونمط العالقات االجتماعية في المجتمع الغربي، بوصفة المعايير والقيم والسلوكيات 
 تقدما، وعرض النماذج السائدة في المجتمع العربي، ووصفها بالتخلف. المجتمع األرقى واألكثر 

وجعل المواطن لغربية من خالل اإلعالنات، : ويمثل الترويج عن المنتجات ااآلثار االقتصادية .2
واألدوات الكمالية، وتشجيع المواطن العربي مستهلك للمنتجات األجنبية الضرورية وغير الضرورية، 

 حساب شراء المنتجات الوطنية. على شراء واقتناء السلع األجنبية على 
فرص الرقابة ات الفضائية انعدمت : فبسبب إمكانية التلقي المباشر من القنو اآلثار االجتماعية  .3

الرسمية فرص االنتقاء وتعذر على الجهات  النامية،والمنع من قبل الجهات الرسمية في الدول 
 .باألسرة والتربيةأو  واالجتماعية،والحذف من مضامين البرامج الوافدة الضارة بالقيم الدينية 

الفضائية يكسبهم عادة متابعة مشاهدة القنوات : إصابة الشباب بالخمول والكسل، فاآلثار التعليمية .4
باألعمال الموكلة إليهم، وصرفهم عن القراءة الكسل والتواكل على اآلخرين والتقاعس عن القيام 

  4العزلة واالجتماعية. إلىواالطالع والمذاكرة، ويؤدي بهم 
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 خامتة:
من  تماعي،االجتم في هذا الفصل عرض األدب النظري المتعلق بموضوع الضبط 

ومؤسسات  االجتماعي،وأهمية الضبط  ونظرياته، وأنواعه، االجتماعي،حيث مفهوم الضبط 
العبادة ووسائل االعالم واالتصال  األسرية والمدرسة ودورالضبط االجتماعي وهي التنشئة 

 والقانون ودورها في تحقيق الضبط االجتماعي والوسائل واألساليب التي تستخدمها 
ه الموضوعات أساسا للدراسة تم االستفادة منه في بناء أداتها وصياغة وقد شكلت هذ

والوقوف على مفاهيم الضبط االجتماعي ووسائله  الدراسة،وتحديد مشكلة وأهمية  فقراتها،
 .مفهوم يتناسب وطبيعة المجتمع المصري  إلىوأساليبه من وجهات نظر مختلفة للوصول 
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 املدرسي. العنف مفهوم مع تتداخل التي واملصطلحات املفاهيم بعض: ثانيا
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 املدرسي. لعنفل قد تؤدي أسباب :رابعا

 االجتماعي. الضبط مبؤسسات املدرسي املرتبطة العنف لخامسا: عوام
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 متهيد:
وبأشركال  رمتفاوترة، وبصرو  البشررية، بردرجاتظاهرة العنف ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات  تعد

هررذا  فرريالتاريخيررة، و متداخلررة ومتنوعررة تختلررف برراختالف المجتمعررات والثقافررات والمراحررل  وألسرربابمتعررددة 
المجتمع، ضد جماعات أخرى في  اإلطار فان العنف قد يمارسه الفرد ضد اآلخرين وقد تمارسه جماعة ما

 الخارجي.المستوى أو تمارسه الدولة على المستوى الداخلي  وقد
برأخرى وهرو األمرر الرذي خلرق قردرا أو تعددت المفاهيم والمصطلحات الدالة عن العنف بصرورة ولقد 

تعريررف مررن االضررطراب واللرربس فرري اسررتعماالته فرري أدبيررات العلرروم االجتماعيررة. ويرجررع عرردم االتفرراق حررول 
عردة دواع منهرا أن العنرف ظراهرة اجتماعيرة مركبرة ومعقردة  إلرىهذا المفهوم وتحديده في العلوم االجتماعية 

كمررا أن دوافعهررا ومتنوعررة، ا ذات صررور وأشرركال متعررددة أنهررتتسررم بالتعقيررد والتررداخل و  المتغيرررات،ومتعررددة 
ممارساته فهي األخرى متعددة ومتباينة ويات العنف و تآخر وأما مس إلىمتداخلة ومتباينة تتنوع من مجتمع 
االقتصرادية واالجتماعيرة والسياسرية  عواملهراأن لظراهرة العنرف  افيره، كمرحسب الزمان والمكان الذي توجرد 

 والثقافية والدينية والنفسية.
وكون العنف يعد نتاجرا لخبررة اجتماعيرة مرن  إن هذا التعقيد وهذه التعددية في طبيعة ظاهرة العنف،

تتسرم المفراهيم الدالرة علرى  كللعنف، لذلجدال كبيرا بين الباحثين حول التعريف اإلجرائي  قرى، خلأخجهة 
 العنف في أدبيات العلوم االجتماعية بالعمومية والتعقيد وتعدد األبعاد.

وسوف يستعرض الباحث مفهوم العنف ثم المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم العنف ثم صور العنف وأشكاله 
المدرسي، وفي النهاية سوف نتناول عوامل العنف المدرسي المرتبطة بمؤسسات الضبط  العنف بثم أسبا

 االجتماعي. 
 ثم الخاتمة ونعرض فيها ملخص الفصل.
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 أوال: مفهوم العنف
 أن هذا التعدد ال يعدوا بعيداإال تعددت تعريفات العنف بتعدد العلوم التي تناولته بالدراسة والدراسة 

 عن حدود االتفاق وفيما يلي أمثلة على ذلك  
 : اصطالحاتعريف العنف 

جماعة بعينها أو بالفعل يأتيه فرد أو لفظي أو ( أن العنف هو: " تعبير رمزي 2005يرى القصاص )
الدفاع عنها نتيجة لعدم القدرة على أو لتحقيق رغباتهم أو االجتماعي  وجودهمرغبة منهم في الحفاظ على 

عدم المرونة في التعامل. ويظهر هذا العنف كتعبير تقل أو لطبيعة الموقف  فهمسوء أو ضغوط تحمل ال
 1معه فرص التعبير األخرى في ظل انحسار فرص المشاركة الحقيقية وغياب التنافسية المشروعة".

 :المدرسيالعنف 
نتائج  إلىويؤدي ة، بحيث يؤثر على النظام العام للمدرس اجتماعياً هو مجموع السلوك غير المقبول 

 –مع طالب  )طالباألفقي  :سلبية فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي والدور التربوي للمدرسة، بمستوياته
  2والعكس("-ادارة مع طالب  –مع طالب  )معلمرأسي أو طالب مع مرافق المدرسة( 

 
 العنف المدرسي في هذه الدراسة:بويقصد 

 بهدف المدرسة داخل الطالب بها يقوم التي المقبولة الحدود عن تزيد التي العنيفة الممارسات جملة
 على االعتداء هذا ويتمثل والعامة، الخاصة الممتلكات وإتالف باآلخرين والضرر وإلحاق األذى االعتداء
 مقبولة غير سلوكية أنماط فهي ثم ومن المدرسة، أثاث وتحطيم اإلدارية الهيئةأو  الطلبةأو  المعلمين
 وثقافيا. ونفسيا وجسميا اجتماعياً  عليهم وتؤثر التعليم عملية من الطلبة استفادة من وتمنع اجتماعياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 36، العدد 2005لمية لكلية اآلداب، المنصورة، مهدى القصاص: عنف الشباب، محاولة في التفسير، المجلة الع 1

 .110ص
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 املدرسي: بعض املفاهيم واملصطلحات التي تتداخل مع مفهوم العنفثانيا: 
 ( العنف واالنحراف:1)
وانحرراف مزاجره:  وحرف الكالم: بمعني غيرره وحرفره عرن معانيره، أماله: بمعني ءحرف الشييقال و 

 1 لالنحراف هما: أساسيينتعريفين  ، وهناكاي مال عن االعتدال
 الثقافيررةالترري تجعررل االنحررراف خروجررا عررن المعررايير  االجتماعيررةمجتمعرري: يررربط االنحررراف بالمعررايير   -

 الشررررررطة كرررررأجهزةفتطلرررررب تررررردخل الضررررربط االجتمررررراعي  يالنررررراس، وبالتررررراللجميرررررع  اجتماعيررررراً  المقبولرررررة
 .والعقابية اإلصالحيةت والمؤسسا

قواعد السرلوك  إلى أقربفهناك معايير غير مقننه هي  المقننة االجتماعيةجانب المعايير  إلىو شمولي:  -
أو تستوجب ضرغطا رسرميا  وهي ال الصعبةالمواقف  والتصرف في الحديث، آدابمثل العامة  واآلداب
قواعررررد مررررن قواعررررد النظررررام  ألي تعررررد المخررررالف عقوبررررات معينرررره باسررررم المجتمررررع ولكنهررررا ال علررررىيوقررررع 

                       .وأنماطا متعددة االأشك تأخذوهي بذلك  المجتمع،االجتماعي السائد في 

تنظرريم  إلررىالترري تهرردف  االجتماعيررةاالنحررراف يتضررمن جميررع السررلوكيات الترري تخررالف المعررايير  إن
 المدرسرة، البيرت،يتسع ليشمل كل ما نراه فري  أنهكما  المختلفة، االجتماعيةفي تفاعالتهم  األفرادتصرفات 

 إلرىوالسرلوكية  األخالقيرةي يشرمل جميرع المخالفرات أ الجشرع، الفساد، المكر، العامة، اآلداب والخروج عن
  2.جنائيةالتي تشكل أو  مشكالت اجتماعيه تعدجانب االنحرافات التي 

  والعدوان:( العنف 2) 
 إلرىشاط تخريبي يتضمن عنفًا في حرد ذاتره، وقرد ال يرؤدى العنرف ن أنهحيث يرتبط العنف بالعدوان 

 ؛وهناك فرق جوهري بين العنف والعدوان ،التخريبأو إحداث خسائر بالضرورة، ولكنه يرتبط بتعمد األذى 
ممرا ال شرك فيره أن هنراك ثمرة اخرتالف بينهمرا، فالعردوان سرلوك  فإنهفعلى الرغم من الخلط بين المفهومين 

جميعًا يمتلكون غريزة العدوان، ولكن الفرق في التعبير عن هذه الغريزة  األفرادكامنًا، فأو اهرًا ربما يكون ظ
هرررو شررركل مرررن أشررركال أو واألسررراليب، فرررالعنف نهايرررة المطررراف لسرررلوك عررردواني،  األفررررادختلرررف بررراختالف ي

 العدوان المتعددة، فالعنف والعدوان وجهان لعملة واحدة.
والتخريررب  اإلتررالفلبواعررث  المتضررمنة السررلوكية األسرراليبجميررع  أنرره علررى: أيضرراويعرررف العرردوان  

                                      3.السلبيةالمظاهر  والتخويف وغيرها منوالتهديد  واإلذالل والسب واإلخضاع والثأر والعنف

                                                           

، ص 1991دون.س.جيبوتر، جوزيف ف.جونز: االنحراف االجتماعي ترجمة عدنان الدوري، الكويت، دار السالسل،1 
45-46. 

سبل عالجها فى ضوء الفكر اإلسالم إيمان عبده حافظ: ظاهرة الشغب فى المدارس اإلعدادية بمحافظة الغربية و 2
 .150، ص 2001والفكر التربوي الحديث" مجلة القراءة والمعرفة، العدد التاسع، القاهرة، 

ضياء محمد منير الطالب: عالقة السلوك العدواني ببعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية لدي األطفال بالمرحلة  3
 .12، ص1983لية التربية جامعة المنصورة، االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشوره، ك
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ويشررمل  اآلخرررين األشررخاصمنهررا العنررف الجسررماني ضررد  عديرردةصررورا  تأخررذالعرردوان: قررد  وأشرركال
والتنمرر  القروةأو تحت تهديرد السرالح  والسلب باإلكراه  والقتل واالغتصاب الجنسي والعض والتشويه الضرب

والعنرف الجسرماني ضرد الرنفس  إتالفهراأو حرقهرا أو بتكسريرها  األشرياءضرد  والعنف الجسرماني الغير، على
 1قتلها.أو  إيذائهاأو بتشويهها 

ومحصرررلته  والشرررق اللفظرررييرررر عنررره بالشرررق الفيزيقررري المرررادي حررردهما يمكرررن التعبألررره شرررقين  أنكمرررا 
 2 ككل. األشياءوضد  وضد اآلخرينضد الذات  نهألسلوك غير سوي  أنه النهائية

 الشغب: العنف و ( 3) 
مررا يقرروم الطررالب مررن عمليررات داخررل المدرسررة مررن عرردم احترررام الطالررب  أنررهحررافظ ب إيمررانتوضررحه 

وعرردم المسررئولية  المدرسررة،والهررروب مررن  االمتحرران،والغررش فرري  لكررات،الممتوترردمير  الغيررر، وإيررذاء لمعلمرره،
     3وغيرها من المظاهر.

  :العنف والغضب( 4)

توجد عالقة بين العنف والغضب، حيث أن الغضب الزائد ينجم عنه كثير من اآلثار السلبية خاصة 
حدوث أضرار  إلىيؤدى على التوافق الشخصي واألسرى واالجتماعي والدراسي والوظيفي للفرد، حيث 
 .للفرد نفسه ولخخرين وإتالف األشياء وإفساد العالقات االجتماعية بين الفرد وغيره

اعتبرنا الغضب يمثل مشكلة بين  إذاكما يعد العنف مظهرًا من مظاهر التعبير عن الغضب ف
لتعبير عن طرفين يقع عند أحدهما القمع لمشاعر الغضب ويقع العنف عند الطرف اآلخر حيث يتم ا

 4غضب.للمشاعر الغضب في صورة تدمير وعدوان، في حين يتوسط الطرفين الضغط المعتدل 
  :العنف واإليذاء( 5) 

يعد اإليذاء شكاًل من األشكال السلوكية المبالغ فيه لخروجه عن حدود الضبط لمفهوم العدوان 
لتوكيد أو رز في النشاط البناء للفرد الواسع، والتي تقضى بأن يّسخر الفرد هذا السلوك ألهداف حميدة تب

  .ذاته
غيره من أو األمن الذاتي  إلىمحاولة إزالة الظروف والعوائق التي قد تعوقه عن الوصول  وهو

 5تحقيقها في إطار المعايير االجتماعية. إلىاألمور واألهداف التي يطمح الفرد 

                                                           
، الهيئة المصرية العامة 27محمد عبد الرحمن حمودة: دراسة تحليليه عن العدوان، مجلة علم النفس، ال عدد 1

 .21، ص 19930للكتاب، 
 .65-53، ص 1986حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو، القاهرة، دار النهضة الحديثة، 2
 .153افظ: مرجع سابق، ص إيمان عبده ح 3
 .1999إجالل حلى: العنف األسرى، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر،  4
 .214، ص 1982نعيم الرفاعي: الصحة النفسية: دراسة في سيكولوجية العنف، دمشق: جامعة دمشق،  5
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 العنف:  وأشكالصور ثالثا: تصنيف 
كبرى بين الدول بعضها مع بعض  توصراعا سياسيع مظهره من عنف يتباين شكل العنف ويتنو 

 عدة اتجاهات ابتداء من ثورات وتمرد على المجتمع وسلطاته وانتهاءً  أشكالهتتخذ  اجتماعيعنف  إلى
 .األفرادبالصراعات الفردية داخل المجتمع بين 

 كالتالي: وهيهناك عدة تقسيمات للعنف 
 :هااملشروعية وعدم أساسحيث  من-1
 فررري األبلحرررق كحرررق  االاسرررتعمأو لواجرررب  أداءيسرررتخدم  الرررذيوهرررو ذلرررك العنرررف  :شـــرعيعنـــف 
 أرضرريةيسررتند علررى  الررذيويقصررد بررذلك العنررف ، هتررزوج تأديررب فرريحررق الررزوج أو  ألوالده التأديررب

القرروى  ألعررابالتقاليرد ومثررال ذلررك عنررف أو القرريم أو  األنظمررةأو  األعرررافأو مشرروعة مررن القرروانين 
يتطلبررره مسرررتلزمات  الرررذيذلرررك العنرررف أو يرررات الرياضرررية العنيفرررة مثرررل المالكمرررة والمصرررارعة والمبار 

 1 متطلبات العمل.أو المهنة 
معنراه  فريوهرو ذلرك العنرف الشرائع القرانون، يخرالف مرا نرص عليره  الرذيوهرو  :شـرعيعنـف غيـر 
وك يتجراوز وهرو سرل واألخرالقحيث يتصف بصفة الالشررعية ويخرالف القرانون  الناس،عند غالبية 

هو ذلك النمط مرن  أنهكما يعرف باإلجرامي. وبقية العنف  واإليذاءكالقتل  المجتمع،حدود تسامح 
يهردف  الرذيالمجتمرع  أعضراءغيرر المقبرول مرن قبرل  اللفظريأو البردني  العردوانيالفعرل أو السرلوك 

لممتلكرات تحطريم اأو تخريرب  إلرىيهردف أو  باألشرخاصالضررر أو  األلرمأو  اإلصرابة إحرداث إلى
 2 .الخاصةأو العامة 
 وعنف مكتسب: فطري عنف-2

 الفسرررريولوجيبحكررررم تكوينرررره  اإلنسررررانيولررررد برررره  الررررذيبرررره ذلررررك العنررررف  ويقصرررردالفطــــري: العنــــف  
هم ييولرردون وعررر مأنهرر إذلرردى بعررض النررراس  فطرررري ن العنررف سررلوك ألرررومبروزو  والبيولرروجي. فيرررى 

غريررزة  أنررهفرويررد فيرررى العنررف  أمررا عدوانيررة.سررمات شخصررية معينررة تتضررمن ميرروال أو خصررائص 
 اإلنسرانن هنراك غريرزتين لردى أافترض فرويرد  واالعتداء. وقدالقتل  إلىتدفعه  اإلنسان فيفطرية 

ومن هنا فرالعنف سرلوك اإلشباع، طلب  فيهما غريزة الحب والجنس وغريزة العدوان وكالهما تلح 
 3.اإلنسانداخل  غريزي 

بررره، مرررن البيئرررة المحيطرررة  اإلنسرررانيتعلمررره أو يكتسرررب  ذيالرررذلرررك العنرررف  هررروالمكتســـب: العنـــف 
السرررررلوك العنيرررررف عرررررن طريرررررق مالحظرررررة نمررررراذج لررررردى والرررررديهم ومدرسررررريهم  أنيتعلمرررررون  فاألطفرررررال

                                                           
، 1987لتدريب، الرياض ،عدنان الدوري: دور اإلعالم في توجيه الشباب، المركز العربي للدراسات األمنية وا 1

 .134ص
طلعت إبراهيم لطفي: مؤسسات التنشئة االجتماعية ومشكلة العنف بين الشباب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  2

 .10، ص 1997اآلداب، جامعة القاهرة، فرع بنى سويف، 
 .183طلعت إبراهيم لطفي: مرجع سابق، ص  3
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التليفزيررون والفيررديو والسررينما وقررراءاتهم القصررص  أفررالم فرريومشرراهداتهم مظرراهر العنررف  وأصرردقائهم
العنرف يرتعلم  أن أي مالفيرديو جريونيرة الحديثرة مثرل االلكتر  األلعرابوالروايات البوليسية ومن خالل 

    1بالمالحظة.
 حيث القائم بالعنف: من-3

 : عنف فردى

 أثناءشتمه وسبه أو قتله أو  آخرقيام فرد بضرب فرد  ، مثلاألفرادحد أيقوم به  الذيالعنف  وهو
 حياتهم اليومية. في األفراديحدث بين  نهألعنف فردى  غضبه. وهو

 جمعي: عنف 

 .                             الحربأو اإلرهاب حالة  فيهذا النوع من العنف  ويتمثل

ضوء إحدى الدراسات العلمية التي قام بها المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،  فيو 
عنف الجماهير ضد ممثلي السلطة، ومن المالحظ أن العنف ال يحدث بين  أنهالعنف الجماهيري ب

ينظم له من أو فحسب ولكنه يحدث كذلك على مستوى الجماهير وقد يكون تلقائيا أي لم يخطط  راداألف
التنظيمات أو قبل وذلك على عكس ما يصدر من أنماط السلوك العنيفة عن بعض الجماعات 

                                   2السياسية المنظمة كالجامعات واألحزاب والتنظيمات المهنية.أو الدينية أو الثقافية أو االجتماعية 

 من حيث التنظيم: -4
 منظم: عنف 

ممارسات  أية. وهو المجتمعات فيالعنف انتشارا  أنواع أكثرويكون نتيجة تخطيط وتدبير وهو 
الجماعات وتؤثر عليهم نفسيا وعقليا وثقافيا وروحيا أو  األفرادفي تؤثر بشدة  إجراءاتأو مؤسسية 

 3من عملية التعلم وتضر بهم. الطالبتمنع أو تحد  التييشمل الممارسات  أنهكما ، اواقتصاديا وجسمي
 : فىالموقأو التلقائي  العنف

كرد فعل لطبيعة الحدث  عفوي ويتسم بشكل  قفالمو أو يكون وليد اللحظة  الذيذلك العنف  فهو
مثل الفقر  العنف،م من وهذا العنف ينتج عن عوامل موقفية معينة، تسهم وتضخ تدبير.أو  دون تخطيط

 وتداولها. األسلحةوسهولة الحصول على  الشللية،أو وجماعة الرفاق  والمخدرات،الكحول  وإدمان

 : األفرادعنف العالقات بين 

 األفرادمن المشاحنات والمشاجرات الشخصية بين  أهذا النوع من العنف بين المراهقين وينش وينتشر
 البعض.عالقاتهم بعضهم  في

 الضار:  السلبي العنف

                                                           
 .64، ص1997وسائل اإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة،  عاطف عدلي العبد عبيد: صورة المعلم في1
 .14، ص 2002دراسة في تكوين الضمير اإلنساني، مكتبة األسرة , -سيد عويس: ال للعنف  2
 .150إيمان عبده حافظ: مرجع سابق، ص  3
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ذلك الجرائم  أمثلةومن  اجتماعياً سلوك غير مقبول أو النوع من العنف يكون جزءا من جريمة  وهذا
 وغيرها.وسب وقذف  وسرقة،من قتل 

 النفسية:  األمراضعنف 

 فيخلل  إلىالسابقة، ويرجع هذا النوع  األنواعوتكرارا من  انحرافا، أكثرالنوع من العنف يكون  وهذا
نفسية أو عضوية  أمراضالذين يعانون  األفراديمارسه ، وبالتالي صدمة نفسية حادةأو  العصبياز الجه
     1.ارتكاب العنف فيلديهم رغبة  عصبية ويولدأو عقلية أو 

 الضرر: حيث نوع  من-5
 الشفوي: العنف 

 البدنيلعنف وغالبا ما يسبق ابالفعل، يكون بالتهديد باستخدام العنف دون استخدامه  الذي وهو
                                        2األحوال.كل  فيهذا التهديد ولكن ال يشترط تالزمهما  الحقيقي

 البدني: العنف 

المقدمة حيث  في فالبدني، ويأتي هذا العن واإليذاءالضار كالقتل  البدنيبالسلوك  مالذي يتس وهو
 العنف.تعرض لهذا النوع من موت من ي إلى يؤدى إذالعنف  أنواعخطر أ يعد

 صحته،أو تجاه شخص ما تتعرض فيه حياته  ماديهجوم ملموس  مباشر،وهذا النوع من العنف 
 3.االعتداء على النفس والممتلكات بالقوة إلىحريته للخطر ويشير أو  أعضائهسالمة أو 

 النفسي: أو المعنوي عنف ال

بالنفس  األذى وإلحاقالشخصية  وإلغاءواالستبداد  التحقير واالستهزاء إلىويشير الشتم والسب  مثل
       4.ليات مختلفةآوبالغير ب

 األخالقي: العنف 

 في وينتميظهر حديثا وغير محدد المضمون  عصري يمس رموز معينة( وهو مفهوم  الذي وهو)
ة ببعض استعارة للغة خاص يعدواقع األمر للسلطة بمفهومها القديم والحديث عن العنف بهذا المعنى 

 5 الغامض.الغرب والذين كرسوا اهتمامهم بجمع كل ما يتعلق بعالم الفقر والجريمة  مفكري 
 .والحديث عن العنف بظروف الحياة المعاصرة يعد كذلك خلطا بين التنظيم والقهر والنظام والعدوان

                                                           
1 Meyer,Aletal.S Fareell,Allort D, Social skills training to promote violence in urban sixth Grade 
students in Education and treatment of children, Vol.21,No.4,Nov 1998 
2 Williams, R: soual sources Martial violence and Deterrence journal of marriage and the family, 
54, Aug 1992،pp.620-622. 

ية فى مصر، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية شعبة محمد السيد حسونة: العنف لدى طلبة المدارس الثانو 3
 .14، ص2000بحوث المعلومات التربوية، القاهرة، 

عزة عبد الغنى حجازي: العنف الجماعي، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، المجلد الخامس، مكتبة االنجلو 4
 .45، ص1986المصرية، 

لعنف في المجتمع المصري، كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة شادية على قناوي: نحو تفسير آليات ا 5
 .331-307، ص 1996قطر،
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  1 اآلخرين:العنف بالتسلط على 

ويشترط لتوافر هذا النوع من العنف وجود عية. واجتمانتائج اقتصادية ونفسية وعقلية  إلحداث وهذا
 .    النتائج الضارة إلحداثالنية 

 2تقسيم موضوعي: -6
 مفاجئ: عنف 

 إزاءيعبر عن موقف السخط  منتظم،وهو عنف غير  الشعبي،االضطرابات العامة والهياج  ويشمل
 .شغب ومظاهرات سياسية وأعمالقرار معين ويشمل اضطرابات عنيفة أو حالة 

 سياسي:عنف 
ضحايا مختارة أو  أهداف إلىتوجه  التيوالخسائر  األضرار وإلحاقالتدمير والتخريب  أفعال ويشمل

تحوير سلوك أو تقييد أو ا تعديل أنهمن ش سياسية،ذات صبغة  آثارهاتكون  والتي أدوات.أو وسائل أو 
         االجتماعي.  موقف المساومة ويكون لها نتائج على النظام  في اآلخرين

 رشيد:أو عقالني عنف 

 األهدافبداخله على  يحتوي واضحا  إطارايمتلك  نهألالعنف نضجا وفاعلية  أنماط أكثر وهو
هذا النمط على وعى كامل بهذه الهداف  فيوالوسائل المحددة تحديدا موضعيا وعادة ما يكون المشتركين 

بل يكونوا على درجة ثقافية  مسئولة،ر شغب غيأو عنف  أحداث فيالموضوعية ويعزفون عن االشتراك 
 اآلخرين.وادوار  ألدوارهموفهم  سياسيوتعليمية ووعى 

 طالبي:عنف 

برسالة  اإلحساسخال من ، حياة الشباب الثائر في أخالقييرى لويس فيور افتراض وجود ضوء 
 أنهدفا رفيعا يصلح  إعطائهم فيتربيتهم  أخفقتهؤالء الشباب ، بتفاهة الحياة اإلحساس وبالتالي أخالقية

وهناك ميل ، واإلنسانيةمحورا ينظمون حوله خبراتهم ويبنون عليه طموحاتهم االجتماعية أو يكون رمزا 
وذلك من خالل ، على الفرد والتحرر منا األبتحطيم هيمنة  فيالرغبة  إلىسلوك الشباب  فيثابت 

وهم حينما يقومون بالثورة على ، وفعليا أخالقيانة الثورة على القيم الثقافية القائمة على التسليم بهذه الهيم
حسنا هذه كلها من  ألنفسهميقولون  فكأنماالقائم يحاولون تحطيم قيمه ومؤسساته  االجتماعيالوضع 

       3. وأجدادنا آبائناصنع 

                                                           
 .161حسام الدين محمود: مرجع سابق، ص 1
على محمود ليلة: العنف في المجتمعات النامية من وجهة نظر التحليل الوظيفي، المجلة الجنائية القومية، العدد  2

 .287:286، ص 1974ي للبحوث االجتماعية والجنائية، ، المركز القوم1الثاني، مجلد
، وزارة اإلعالم، 23محمد جواد رضا: ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة، مجلة عالم الفكر، المجلد الخامس، ع 3

 .155، ص1974الكويت، 
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 :املدرسي لعنفل قد تؤدي أسبابرابعا: 
 أوالً: التنشئة األسرية.
ة األولى للطفل وهي الوحدة االجتماعية األولى التي يحتك بها الطفل إن األسرة هي البيئة االجتماعي

 ويكتسب منها معظم سلوكياته االجتماعية 
فبعد أن تتم شخصنة الفرد يبدأ هذا الفرد بممارسة ما مورس عليره من ضغط وإكراه على من هرم فري 

ة بوصفهرا أسرلوب مرن أسراليرب اإلعداد ا تصبح حالرة تصريريره فالتنشرئرة االجتمراعيرأنهدائرة سيطرته، أي 
 1 االجتماعي.

واألسرة هي إحدى وسائل الضبط االجتماعي فالضوابط االجتماعية تضغط على الفرد من الخارج  
 إلىفتحيط به وتضيق عليه وتقيده في حركاته وسكناته وأفعاله وإننا نضطره منذ الطفولة ومنذ حداثته 

ونجبره على التعلم ومراعاة حقوق اآلخرين فهذه تشكل وسائل قهرية تخلق  األكل والشرب والهدوء والطاعة
 2فشيئا.لديه شيئا 

في غرس العنف خالل عملية التنشئة االجتماعية منها  تهاماإسلها و فالعوامل العائلية عديدة وكثيرة 
د للوالدة ورفض الحرمان العاطفي والتفرقة بين اإلخوة تبعا للجنس وترتيب الطفل بين إخوته واالستعدا

غير ذلك من المواقف غير المالئمة التي قد أو المولود الجديد واإلفراط في التدليل وفرض النظام الصارم 
 3 .تنشأ في األسرة معتمدة في ضبط سلوك صغارها على األوامر والنواهي

الثقة بالنفس مما ينتج عن إساءة معاملة الطفل وإهماله تأثيرا كبيرا في شخصيته المستقبلية كضعف  
والعدوان والقلق والشعور باإلحباط ويرى )ماسلو( إن اإلحباط الناشئ من التهديد واستخدام كلمات التحقير 

 4أمام زمالء الطفل واالستهزاء بقدراته يؤثر تأثيرا كبيرا في سلوكه. 
من أهم  ويعد الحرمان العاطفي من أخطر أساليب التنشئة األسرية الخاطئة ويرى بعض العلماء إن

م من الدفء العاطفي حرمانهأسباب عصبية األبناء وقلقهم النفسي والشعور بالعداوة والعزلة هو نتيجة 
 5الحب.وعدم إشباعهم لحاجات 

إن العدوانية عند األطفال مرتبطة بعالقة الطفل مع أمه وما يطرأ على  دمعة( )ليلىتقول الدكتورة 
يه الغضب والعدوانية فاألم الطيبة تجسد الشعور بالطمأنينة والثقة هذه العالقة من إحباط وإشكاالت تثير لد

وتساعد على التكيف مع البيئة وعندما تضطرب هذه العالقة فان الطفل يرد على اإلحباط بالغضب 

                                                           
 .72م، ص1998جليل وديع مشكور: العنف والجريمة، الدار العربية للعلوم، بيروت، ـ  1
م، 1950دوركايم: قواعد المنهج في علم االجتماع، ترجمة محمود قاسم، القاهرة: النهضة المصرية، القاهرة،  اميل 2

 .34ص 
 .12م، ص1966، القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة، 3حسن الساعاتي: علم االجتماع الجنائي، ط 3
، 1979، المطبعة العصرية، 3بية أبو ظبي، ععبد علي الجسماني: الثواب والعقاب في األسرة والمدرسة، مجلة التر 4

 129ص 
 10م، ص1985مالك جرجس: مشاكل الصحة النفسية لألطفال، طرابلس: الدار العربية للكتاب، ليبيا،  5
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وقد دلت الكثير من الدراسات النفسية بوجود عالقة عكسية بين الحرمان العاطفي وبين التقبل  والعدوانية،
 1الكراهية.لعدوانية إذ وجد أن األطفال الذين حرموا من حنان الوالدين قد تكونت لديهم مشاعر الوالدي وا

فاألسرة التي يسودها النظام التسلطي هي تنمي العنف لدى األبناء فينشا الفرد على الطاعة والخضوع 
وهو أمر له ويكون االحترام ) أحادي ( ويكون قائما على عالقة قاصر وولي أمر أعلى مرتبة منه 

من ينوب عنهم طالما إن الشخص الذي يصدر هذه أو ويجعل الطفل يرضخ ألوامر األهل  مخاطرة
األوامر ماثال أمامه وفي حالة غياب السلطة تنهار أسس الطاعة وبذلك فالطفل في ظل هذا النوع من 

داخلية وإنما يكتفي  حوافز إلىالقيم الخاصة بالتعامل السوي مع اآلخر ويحولها  يستوعبالعالقات ال 
 2باكتساب عادات وتعلم حيل يساعده في تدبير أمره مما يهيئه الرتكاب المخالفات . 

فالعدوانية والعنف هما من أهم خصائص الشخصية المتسلطة أي سوف تكون عملية تدوير العنف 
 دواليك فالعنف وإعادة إنتاجه فالتسلط بما يتسم به من عنف يخلق شخصيات متسلطة تتسم بالعنف وهكذا

المنتج داخل العائلة يرتبط بالعنف الذي يمارس في إطار المجتمع األوسط وذلك من خالل ما تقدمه 
 إلىاألسرة من أزواج واباء ومواطنين عدوانيين فاألشخاص القادمين من مثل هذه األسر يكونون ميالين 

 3بالموعظة.مما يتعلم فالطفل كما هو معروف يتعلم بالقدوة أكثر  وتبريره،تقبل العنف 
وهناك عالقة بين العقاب الذي تمارسه األسرة وبين العنف وقد تتبع األسرة فلسفة عقابية اآلمر الذي 

 واالحتقار،يجعل من التنشئة عملية محفوفة بالعنف وتتخذ العقوبة شكلين أساليب قمع نفسية كاالزدراء 
 المتنوعة،وأساليب عقاب بدنية كالضرب بأدواته  ن،الحرما الدونية،أحكام  التهكم، السخرية، االمتهان،

واألهل الذين يمارسون العنف ضد أبنائهم ال يرون الصفات اإليجابية لديهم وتركيزهم ينصب على 
 4 أطفالهم.الصفات السلبية فاألهالي الذين يضطهدون أبناءهم ما تكون لديهم توقعات غير واقعية عن 

 إذاهل يشجعون االبن على ضرب زميله من أبناء الجيران واألقارب و المشاجرة بين األطفال فاأل فعند
 5العنف.دور كبير في تنمية سلوك يكون لها يوصف بعبارات جارحة  أنهلم يتم اخذ حقه بيده ف

 

 

                                                           
 152م، ص1995، الكويت، 445ليلى دمعة: الطفل واضطراب السلوك، مجلة العربي، العدد  1
لف في المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح، مركز دراسات الوحدة هشام شرابي: النظام األبوي وإشكالية التخ 2

 .85م، ص1993، بيروت، 4العربية، ط
 129عبد علي الجسماني: مرجع سابق، ص  3
 19محمود محمد سلمان: مرجع سابق، ص 4
م، 1987، محي الدين احمد حسين: التنشئة األسرية واألبناء الصغار، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 5

 .25ص
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 االقتصاديـة.العوامـل  ثانيًا:
األثر في  يرى أصحاب المدرسة االقتصادية أن العوامل االقتصادية في المجتمع هي األساس وان لها

وقد دلت الدراسات على وجود عالقة بين سوء الحالة االقتصادية  كافة،والمجتمع في الجوانب  األفرادحياة 
 1والجريمة.والجنوح 

فالعوامل االقتصادية تشكل ضاغطا يتحدى استعدادات الفرد للتكيف وترشحه الن يسلك بطريقة 
المعاناة  إلىاسية هي أكثر األسر التي تدفع األطفال وإن األسر التي تعاني ظروفرا اقتصادية قعدوانية، 
 2 العنف. إلىاإلحباط والسلوك العدواني ومن ثم  إلىوأحيانا النفسية، 

ن الفقر كان من أهم المحرضات على هذا السلوك أوتؤكد الدراسات التي أجريت في السلوك العدواني 
التوتر وعدم االرتياح وقد يدفع ببعض  إلى باألمان ويؤدي اإلحساسلما يسببه من إحباط وعزلة وعدم 

األسباب من جراء توترهم النفسي الناتج عن  اآلخرين ألبسطإيذاء أو ارتكاب جرائم القتل  إلىالمعوزين 
 3بالحرمان.شعورهم 

والخدمات على الفئات االجتماعية التي يتبناها أي نظام سياسي  التوزيعية للثرواتن غياب العدالة أو 
 إلىالعدالة التوزيعية يؤدي  االجتماعية، وغيابمن مصادر التوتر في محيط الجماعات تعد مرجعا 

 إلىحصول هوة بين أفراد المجتمع وشعور أفراده باالغتراب وضعف االنتماء فاالختالل البنائي يؤدي 
لوك االنحراف والس إلىشعور الفرد بعدم االندماج والتباعد عن المجتمع ويرتبط هذا الشعور بالميل 

 4تفاقم حوادث االعتداء. إلىالمعادي للمجتمع وكلما زاد االغتراب أدى 
 إلىمن االمتيازات والمكافآت التي يتمتع بها األشخاص اآلخرون يؤدي  حرمانهبإن شعور الفرد 

الذي يرى إن بيروت ، وهذا يتفق مع رأي العالم 5تتمثل في الغضب كما يرى جور استجابة عاطفيةظهور 
 6االستعداد لألفعال العدوانية. إلىد الغضب يقو 

الكثير من  إلى تؤديشها المجتمع في ظل التدهور االقتصادي يعيفالمشاكل االقتصادية التي 
كثير من الستخدام نعكس ذلك على عملية التنشئة االجتماعية في األسرة يالعقبات أمام األسرة و 

  .الطفل إلى يئسالتي تالممارسات 
 7 يأتي:منها ما طالب ال إلى يئستالتي ن الممارسات إ

                                                           
 .70م، ص2002فتحية عبد الغني الجميلي: الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة، األردن، عمان: دار وائل للنشر،  1
 11، صعلي أسعد وطفة: مرجع سابق 2
 .93م، ص1998، بغداد، 2أكرم نشأت إبراهيم: علم االجتماع الجنائي، ط 3
واالغتراب االجتماعي وأثرهما في سلوك الطلبة، رسالة ماجستير في  محمد الصائغ، جميل زينو: الحصار االقتصادي 4

 .14م، ص1998علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
م،  1999أسماء جميل رشيد: العنف االجتماعي، رسالة ماجستير في علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة بغداد،  5

 .73م، ص1999
 .9م، ص2001، بغداد، 6العدوان، مجلة العلوم النفسية، العدد  خليل إبراهيم رسول: دراسة عن 6
سوسن شاكر الجلبي: آثار العنف وإساءة معاملة األطفال على الشخصية المستقبلية )دراسة في زمن الحصار  7

    http//:www.arabsynet.comاالقتصادي والحروب على العراق( موقع شبكة العلوم النفسية العربية: 
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 طالق بين الوالدين أو الخالفات األسرية بسبب الظروف االقتصادية وما ينجم عنها من فراق  –أ 
أحد أعضائها مما ينعكس سلبا على تفاعله مع الطلبة وان الضغوط أو إن المدرس قد يكون رب األسرة 

 به.تفريغ انفعاالته مع الوسط المحيط  إلىبه  االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها الفرد تؤدي
  .التغذية المدقع وسوءعدد حاالت األسر التي تعيش تحت خط الفقر  ازدياد-ب
 األسرة.خارج الوطن وغيابهم المستمر عن  إلىالهجرة أو انشغال اآلباء بالعمل  –ج 
 معيلها.اضطرت المرأة أن تقود األسرة نتيجة لفقدان  –د 
 المسكن.وقت الطويل خارج قضاء ال –هر 
الظروف االجتماعية التي تعانيها األسرة كالفقر والبطالة وعدم التكافؤ االجتماعي والفشل في توفير  –ي 

 كبيرا. اجتماعياً المأكل والمسكن والرعاية الطبية ونقص الموارد المالية تمثل ضغطا 
جات غير مشبعة والشعور بالعوائق شية وانخفاض القوة الشرائية ووجود حايفاضطراب القاعدة المع

التهيج تجعل من الفرد الذي أو التي تحول دون إشباع هذه الحاجات تتيح حالة من القلق وعدم االرتياح 
  1.العنف إلىيعاني من هذه الضغوط مستعدا للجوء 

 

  األقران:البيئة املدرسـيـة ومجاعة  ثالثًا:
يحمل معه عددًا من السلوكيات التي اكتسبها من البيئة عندما يبدأ التلميذ حياته الدراسية األولى 

حر التصرف كما لو  أنهاالجتماعية األولى وهي األسرة فضال عن اعتقاده إن جميع سلوكياته مقبولة و 
أن يدرك إن المدرسة عالم آخر له قوانين وتعليمات عليه أن يحترمها وهو  إلىكان في البيئة األولى 

وعن طريق هذه البيئة  اإلقران( المنهج، المدير، )المدرس،سة الرئيسة وهي يتفاعل مع مكونات المدر 
 .يكتسب الطفل خبرات الحياة االجتماعية كافة

فدور المدرسة هو دور مكمل لدور األسرة وهذا ما أكده األمام الغزالي وكان يرى ان عملية تنشئة 
والسيما المدرسة فهي مسئولة عن  الحدث لم تقتصر على األسرة فقط بل هي مسؤولية النظم األخرى 

 2تهذيب الطفل وبناء شخصيته. 
يعمق أو يخسر هناك وإما أن تغنى شخصيته باالحترام والثقة أو فالمدرسة ميدان صراع آخر إذ يربح 

لديه اإلحساس بالذنب والنقص فالمدرسة هي الصرح الشاهق الذي يمكن ان يشكل حاجزا في وجه المد 
 3 الشباب.بين جموح المتزايد  اإلنحرافي

                                                           

 299ص م،1987ال الظاهر: دراسات في الفلسفة السياسية، األردن، عمان، أحمد جم 1
 .40م، ص1987محمد عاطف غيث: تاريخ التفكير االجتماعي، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  2
م، 2001، 1، مج2فاتن عبد اللطيف شريف: نحو استراتيجية متكاملة للصحة المدرسية، مجلة الطفولة والتنمية، ع 3

 .24ص
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فالطلبة يرفضون  والمعلمين،يرى أن هناك صراعا داخل المدرسة بين الطلبة  )ولير(وكان العالم 
األحكام والقوانين واللوائح المدرسية وهذا يولد نوعا من حاالت الصراع والعنف داخل النظام المدرسي الذي 

 1والقسوة.يخضع لحاالت الصراع والعنف  هو جزء من النظام التربوي وان المدرسة هي نسق اجتماعي
المدرسة الثانوية من المراحل التي قد يكون لها تأثيرات  إلى االعداديةوتعد فترة االنتقال من المدرسة 

عميقة وكثيرة في شخصية الطفل وان المدرسة بالنسبة للكثير من الشبان تحتل المرتبة الثانية بعد البيت 
 2 .رفضهاأو واتجاهاته نحو قبول نفسه  سهكمؤسسة تحدد تصور الشخص لنف

فبعض الباحثين يؤكد أن العنف والعدوان يترتبان أوتوماتيكيا وبشكل طبيعي عن المؤسسة المدرسية 
معتمدين في تفسيرهم هذا على إن جوهر العملية المدرسية يكمن في بنية السلطة  تربوية،بوصفها مؤسسة 

ليه أن يتلقى المعلومات والنصائح وان يواظب على التدريبات التي التربوية فعندما يكون الشخص تلميذا ع
  3السلطة.ينبغي عليه القيام بها ويترتب عليه الخضوع إلدارة معلم يمسك مقاليد 

المدرسة وسيلة وقد انعكست مشكالت الواقع المجتمعي على الواقع المدرسي وبدال من أن تكون 
لتفريغ السلوك الشائن وتكريس السلوك السيء وأسهمت في وتنوير في المجتمع أصبحت وسيلة  تفعيل

 4تلويث البيئة التربوية بدال من تجسيد القيم السليمة. 
المدرسة يعني االنفصال عن األهل واالبتعاد عن جو كان هو سيده والخضوع لنظم  إلىفالذهاب 

وفي تحقيق غاياتها  وضعتها جماعة غير األسرة ومن هنا كان إخفاق المدرسة في تحمل مسؤولياتها
كما إن اضطراب العالقة وانعدام التعاون بين  اجتماعياً تنشئة الفرد وتنميته جسميا وعقليا و  إلىالهادفة 

  5.األهل والمدرسة قد يسهمان في سوء التوافق المدرسي
 

  بالطلبـة.عالقة اإلدارة  رابعًا:
لدور األب في األسرة بجانبيه السلبي  دور مدير المدرسة بمثابة صورة رمزية إلىينظر بعض الطلبة 

واإليجابي إذ يلجا إليه الطلبة عند مواجهتهم مشاكل شتى سواء مع الهيئة التدريسية أم مع الطلبة وان 
 معهم.طلبته وعالقته  المدير معنظرة الطلبة إليه تتوقف تبعا لتفاعل 

تحدد فاعلية ره رئيس للعمل قدرة المدير على خلق مناخ يسمح بظهور مبادرات قيادية باعتباإن 
 أنهيستطيع أن يجعل المدرسة حديقة غناء مملوءة باألزهار و  أنهإذ  ،المدرسة بوصفها مؤسسة تعليمية

يستطيع أن يجعلها مسرحا لمشاهدة السلوكيات العنيفة وملجأ يساعد على االنحراف وهذا متوقف على 
                                                           

دراسة تحليلية في علم  1990-58–عبد الكاظم شندل عيسى: التغير االجتماعي والتعليم في العراق خالل السنوات  1
 .56م، ص 1996االجتماع، بغداد: كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

، 2، ع3ة، مجبفرلي ماتكلف: التصور الذاتي واالتجاه نحو المدرسة عند األطفال، المجلة العربية للبحوث التربوي 2
 .82م، ص1983المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

 179علي أسعد وطفة: علم االجتماع التربوي، المرجع السابق، ص 3
 24محمود محمد سلمان: مرجع سابق، ص  4
   32جليل وديع مشكور: العنف والجريمة، مرجع سابق، ص 5
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أن للمدرسة دورا  إلىكثير من الدراسات  أشارتقيادته بوصفه صاحب الحل والعقد في تلك المؤسسة وقد 
تخلف المستقبل بدرجة أو تخلفها يكون تقدم أو فاإلدارة المدرسية بقدر تقدمها  االنحراف،مساعدا في 

 1 .كبيرة
ا تأثير المدير في سلوك أنهفشلها إذ يعرف أحد الباحثين القيادة بأو وعلى قيادتها يتوقف نجاحها 

وتنسيق جهودهم وموازنة  األفرادمعين لتحقيق أهداف معينة وهي توجيه جهود التابعين له في موقف 
 .تحقيق أهداف منظمة بكفاءة عالية إلىدوافعهم ورغباتهم بغية الوصول 

أما السلطة الديمقراطية فهي قائمة على العالقات اإلنسانية بوصف اإلنسان قيمة عليا والمساواة في 
مما يساعد على إشاعة التماسك بين أفراد المجتمع المدرسي وغرس  التعامل مع الطلبة من دون تفرقة

 .اتجاه التفكير العلمي في حل المشاكل بدال من التفكير القائم على التحيز
التساهلي التي تقوم على الحرية المطلقة وقيام أو هي السلطة ذات النمط المتراخي  المتراخيةوالسلطة 

رات وإتباع اإلجراءات التي يرونها مناسبة من دون تدخل القائد وانعدام العاملين في المؤسسة بإصدار القرا
 2 .الرقابة على مجهودات العاملين

ية وبين ما يطمح إليه التي تجمع بين القيادة الديمقراط الجاذبة( )القيادةهي  ةإن أفضل أنواع القياد
كافة بمختلف مستوياتهم  مع الطلبةل نموذج يحتذى به ويقلده وهي القيادة القادرة على التفاعالطالب من 

االجتماعية واالقتصادية مجسدة في ذلك الجانب اإلنساني الذي يفتقده الطالب سواء كان في المجتمع أم 
 الفقيرة.في األسرة المتصدعة إذ تصبح المدرسة مكانا لالستمتاع ال سيما في المجتمعات 

سهم هو معاملة المدير لهؤالء الطلبة وأصبحت ترك مدار  إلىإن من أهم األسباب التي أدت بالطلبة 
 الصبية.المدرسة جحيما ال يطاق في نظر هؤالء 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: أنماط المناخ المدرسي السائد في مدارس التعليم العام بدولة قطر حصة محمد صادق، وفاطمة يوسف المعضادي 1

 30م، ص2001، جامعة قطر، 20وعالقاتها ببعض المتغيرات، مجلة مركز البحوث التربوية، ع
رياض عبد اللطيف حسن؛ ونايف زاعل دريح: النمط القيادي السائد لدى مديري ومديرات المدارس المتوسطة  2

، وزارة التعليم 20ذلك على العالقة بينهم وبين مدرسيهم في محافظة األنبار، مجلة األستاذ، العدد والثانوية وتأثير 
   182م، ص2000العالي، 
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  معهم:سلوكيات املدرس يف التعامل مع الطالب وعالقته  خامسًا:
يعد المعلم أحد العناصر المهمة المسئولة عن تربية الطالب بعد الوالدين وهو مطالب بالمساهمة مع 

ية األخرى في بناء شخصية متكاملة صالحة وفي تكوين مواطن سوي وهذا ليس بالعمل الوسائل التربو 
استخدام أساليب متنوعة لتعديل سلوكيات التلميذ  إلىالسهل وقد يضطر المعلم في أحيان كثيرة 

بيئة غير مناسبة للتعليم ويعد  إلىوتصحيحها والحد من انتشار المشكالت السلوكية التي قد تحول الفصل 
 1األساليب.لعقاب أحد هذه ا

وهناك إجماع بين التربويين على إن المعلم هو أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في سلوك التلميذ 
 الطالبإن المعلم جزء من البيئة المدرسية وله اثر كبير في سلوك  وشخصية إن لم يكن أهمها جميعا،

وذلك لوجوده مع  الطالبب االاتصو أكثر وأصبح دوره مرشدًا ومحركا أكثر منه ملقنا للمعلومات فه
وسلوكهم بخصائصه  الطالبوقتا غير قصير وتفاعله المستمر معهم فال بد أن تتأثر شخصيات  الطالب

الشخصية وأسلوبه في التعامل داخل الصف وخارجه وال سيما في مرحلة المراهقة التي يسعى فيها الطلبة 
 .ن يتأثرون بهم تقليد النماذج السلوكية للكبار الذي إلى

ففي المرحلة الثانوية قد تفعل   اعتيادي.غير  ذا تأثيركثير من المراهقين يكون المدرس نموذجا  أنه
المدرسة أكثر مما تفعله أية مؤسسة اجتماعية أخرى لتحديد مثل وأهداف الحياة بالنسبة للمراهقين الذين 

وك المدرس وشخصيته تؤدي دورًا ذا أهمية يسعون جاهدين كي يجدوا نمطا حياتيا مقنعا لذلك فان سل
ومع كل ذلك فالمدرس يعد أحد  بها.كبيرة على شخصيات الطلبة الذين يتخذون منهم نماذج يقتدون 

مصادر ظهور المشكالت السلوكية في الفصل الدراسي فعدم كفاءة المدرس وحداثته في المهنة وضعف 
 2 المشكالت.م في ظهور مثل هذه شخصيته وعدم ثقته بنفسه كلها أمور يمكن أن تسه

العالقة بين المعلم والمتعلم في المؤسسات التربوية وال سيما العربية هي عالقة تسلطية استبدادية و 
تسير في اتجاه واحد وان المعلم هو محور العملية التربوية في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه الطالب 

   3.هو محور العملية التعليمية
تعليمي هو انعكاس لعالقة مِسيطر بمسيَطر عليه وهذه تنعكس على طريقة إعطاء فالوضع ال

واضحا لهذه العالقة القهرية فهي تشكل عالقة تسلطية  نموذجاالمعلومة والمتمثلة بالتلقين الذي يعد 
المعلم( التي ال تناقش والطالب الذي عليه أن يطيع ويمتثل مما قد يولد حالة من التمرس على  )سلطة

 4خطيرة.الطاعة وميال للخضوع وقد تكون الطاعة العمياء عادة 
 

                                                           
 .12حصة محمد صادق، وفاطمة يوسف المعضادي: مرجع سابق، ص 1
 www. 14 Masom , com , o1حسنين توفيق إبراهيم:  2
 .23 صم، 2004مرجع سابق، محمود محمد سلمان:  3
 .78مصطفى حجازي: مرجع سابق، ص  4
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 بعضهم.عالقـة الطلبة مع  سادسًا:
المدرسة مجتمع صغير تضم فئات تختلف فيما بينها من ناحية السن والمركز االجتماعي والطبقة 

واإليجابي، لسلبي االجتماعية وخالل عملية التفاعل التي تحدث بين الطلبة تحدث عملية التأثير بجانبيها ا
كلمة  إلىوبعد سن الثانية عشر تتضح مظاهر التمايز االجتماعي في حياة الطفل وتتكرر اإلشارة 

 )مجموعتنا(. 
إيجابا معتمدا أو وهذه الجماعات سواء كانت داخل المدرسة أم خارجها تؤثر في سلوك الفرد سلبا 

فضغوطات مجموعات الرفاق وال سيما بين  غير االجتماعيةأو على أهداف تلك المجموعة االجتماعية 
الطلبة المجموعات  الداخلية ويحبالمراهقين تجبر الطلبة على تشكيل نماذج سلوكية تتالءم مع أحكامهم 

سادت  إذاف .من المجموعة داخل الصف إذ تختلف األهداف واألنشطة اختالفا كبيرا أكثرفي خارج الصف 
ة على القانون وانعزلت عن الجماعات التي تحبذ السلوك السوي هذه الجماعات القيم السلوكية الخارج

السلوك اإلجرامي وان احتمال  إلىاالتجاهات المحبذة للخروج على القانون واتجه الفرد  األفرادتغلبت لدى 
 1 جدا.تكراره واستمراره كبير 

أسرية ومدرسية  كان يعاني من بيئة إذاوقد يلتقي الطالب بأصدقاء السوء في المدرسة وال سيما 
كانت األسرة تعاني ظروفا  إذاسيما  المفرطة والالالمباالة أو تتميز باللين أو شديدة اإلفراط في القسوة 

  الخ(.سرقة...أو اجتماعية واقتصادية متعددة مما يجعله ينتسب إلحدى العصابات )عصابة مخدرات 
أو ث عن السلطة وحب المغامرة ويرى البعض إن العنف على مستوى الجماعة يتكون نتيجة للبح

تحدي السلطة أو بهدف تحقيق مكانة اجتماعية مهيبة عند األقران ولكي يحسب له اآلخرون حسابا 
 2 االجتماعية.التعبير عن حب المغامرة وهي بدورها وسيلة لتحقيق الهوية أو القائمة 

 3 منها:وتتوقف جاذبية الجماعة على عدة عوامل 
 األفرادمدى إشباعها لحاجات  .1
 مكانة الفرد في المجموعة  .2
 سهولة االتصال  .3
 الرضا عن المعايير  .4

وان من أهم السمات التي تتصف بها هذه الجماعات هي كونها عاطفية وانفعالية وتنساق وراء 
منها عقالنية وتؤكد على الشكل أكثر من  أكثرا تقليدية أنهاألحداث من خالل وسائل االتصال المختلفة و 

 المضمون.

                                                           
 21– 20حصة محمد صادق، وفاطمة يوسف المعضادي: مرجع سابق، ص  1
 26م، ص2004محمود محمد سلمان: مرجع سابق،  2
 89- 88م، ص 1977، القاهرة، 4حامد عبد السالم زهران: علم النفس االجتماعي، عالم الكتب، ط 3
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 متنوعـة.أخرى  أسباب بعًا:سا
عديدة ومتنوعة منها ما يتعلق بالبيئة المدرسية الطبيعية ومنها ما يتعلق بالعوامل  أسبابهناك 

 1 للمجتمع.الثقافية 
فيما يخص البيئة المدرسية الطبيعية فهناك أسباب عديدة منها المباني المدرسية إذ تكون ذات 

ك فيها مما يزيد من قلق الطلبة وتوترهم ويزيد من االضطرابات مساحات ضيقة وال يستطيع الطلبة التحر 
نتائج دراسة  أظهرتفضاًل عن ضعف اإلضاءة والتهوية وزيادة عدد الطلبة في الصف الواحد وقد  بينهم،

وان استخدام العقاب  الطالبمسببات التوتر بالنسبة للمدرسين هي زيادة عدد  أحدأن  واشنطن()كينث 
 .ل لتوتر المدرسينالبدني هو رد فع

العنصر الثاني الذي يتعلق بالبيئة المدرسية هو المنهج الدراسي فقد يشجع المنهج على أسلوب 
العنف فالبد أن ترتبط المناهج التعليمية باألحداث الجارية في المجتمع مما يتطلب مرونتها وقدرة القائمين 

  لذلك.عليها في تكييفها تبعا 
ى الدراسي وقد يرتبط هذا العنصر بالعنف وال سيما ما يصدر عن المدرس العنصر الثالث هو المستو 

من عنف لفظي يلجا إليه المدرس من اجل رفع المستوى الدراسي لطلبته من اجل الحصول على امتيازات 
ومكاسب يبتغيها المدرس بهدف تحسين المستوى االقتصادي والحصول على ترقية وامتيازات له تعتمد 

ى على نسب نجاح طلبته وقد أثبتت الدراسات على أن لهجة العنف واألوامر والتوعد ومقارنة بالدرجة األول
العنف والسلوك  إلىالطلبة مع بعضهم بعضًا والتعرض للتهديد تعد من األسباب المباشرة لحاالت الميل 

 العدواني.
ن المجتمعات وال سيما األثر على النظام التعليمي في كثير م أكبرأما العوامل الثقافية فكان لها 

 2 المصري.مجتمعنا 
فالثقافة التي ينشا فيها الفرد دور كبير في تنمية صفات العنف فهناك ثقافة تشجع عليه فالقوى 

 األفرادالعدوانية التي يوظفها  أن الممارساتالثقافية تتحكم في تنميط السرلوك العدوانري وهذا يعنري 
رها بل تتبلور في اإلطارات البنيوية التي توجهها كجريمة القتل والجماعات ال تكون عشوائية في تعبي

 3 .غسل العار في الثقافات العشائرية لبعض المجتمعات إلىالهادفة 
فضال عما تبثه وسائل اإلعالم المختلفة كالتلفزيون والسينما والفيديو وشبكة االنترنيت التي تقوم بنشر 

فأفالم المصارعة تمجد استخدام العنف وتحويل  الشبان،نفوس  هذه الثقافة التي تبث روح العدوانية في
 أبطال فأصبح مثال المصارع )جيسي فنتورا( حاكما لوالية منيسوتا.  إلىالمصارعين 

 

                                                           
 .13مرجع السابق، صعضادي: الحصة محمد صادق؛ فاطمة يوسف الم 1
 .275م، ص.1979أحمد كمال أحمد: منهاج الخدمة االجتماعية، القاهرة: مكتبة الخانقي،  2
 .224م، ص1990قيس النوري: االنثروبولوجيا النفسية، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،  3
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 عوامل العنف املدرسي املرتبطة مبؤسسات الضبط االجتماعي:: خامسا
 العوامل المرتبطة باألسرة وأساليب التنشئة االجتماعية: -1

هرري الوسرريط األول واألسرراس فرري تربيررة أبنائهررا، ومررن ثررم فرران دورهررا الفعررال بجانررب المؤسسررات  األسرررة
كران تأثيرهرا فري  إال إذااالجتماعية األخرى الثقافية واإلعالمية والدينيرة واألدبيرة والترفيهيرة، ال يرتم بفاعليرة 

  1.النامية المتوازنة ةخصيسلوك أبنائها في المواقف الحياتية المختلفة تأثيرا ايجابيا في بناء الش
األسررررة مرررن أهرررم العوامرررل االجتماعيرررة فررري تشررركيل السرررلوك الخلقررري واكتسررراب المعرررايير الضرررابطة  تعرررد

ها يعردأن البيئة التربوية التري توفرهرا بعرض األسرر ألفرادهرا إال للسلوك في صورة عادات سلوكية مرغوبة، 
  2الكثيرون من أوجه القصور.

وهرري بهررذا تمررارس عمليررات تربويررة  اجتماعيرراً و  فرديرراً  ية الطالررب تشرركيالً وتتشرركل داخررل األسرررة شخصرر
 3 هادفة لتحقيق نمو الفرد والمجتمع، فالتنشئة االجتماعية المبكرة للطفل تكون داخل أسرته.

ضعف التربية األسرية، فالحرمان العاطفي الذي افرزه  إلىومعظم المشكالت السلوكية للطالب ترجع 
  4العنف لدى األطفال. إلىفي التركيبة األسرية أدى  التغير االجتماعي

تغيرات أساسرية انتابرت األسررة وجعلرت منهرا بيئرة  تعدإن انشغال األبوين بسبب كثرة األعباء الحياتية 
ثانويررة فرري تنشررئة الفرررد ممررا جعلهررا ال تقرروم بالوظيفررة الضرربطية وهرري غرررس البعررد االجتمرراعي وتنميررة قرريم 

                                                             5ثم يخرج جيل جديد غير مستوعب لقيم وثقافة مجتمعه.االنتماء للمجتمع ومن 
هنررراك بعرررض األسرررر التررري تسرررتعمل أسررراليب التنشرررئة الخاطئرررة التررري تتررررك أثرررارا سرررلبية علرررى شخصرررية 

الشرعور  إلرىالحرب ترؤدى  إلرىتقراد المراهق، فالتنشئة التي تقروم علرى الررفض ونقرص الرعايرة والحمايرة واالف
بعدم األمن والشعور بالوحدة والسلبية والخضوع وسيطرة مشاعر العدوان والتمررد وعردم القردرة علرى التفاعرل 

  6مع اآلخرين.
 

الوالديررة الالسرروية فرري تنشررئة األبنرراء والترري قررد يكررون لهررا  واألسرراليب االتجاهرراتوهنرراك بعررض    
 طالب التعليم الثانوي: عالقة بظهور مظاهر العنف لدى 

                                                           
 .5، ص 2000عبد المجيد سيد منصور: مرجع سابق،  1
سوقي على، صالح الدين المتبولي عبد العاطي: مقومات اكتساب وتنمية القيم الخلقية لطالب المرحلة على إبراهيم الد 2

 .8، ص 1998الثانوية، مجلة الدراسات التربوية واالجتماعية، كلية التربية جامعة حلوان، العدد األول، 
 (.186: 183، ص )1973القاهرة  ،1منير المرسى سرحان: في اجتماعيات التربية، مكتبة األنجلو المصرية، ط 3
 . 37محمد السيد حسونة: العنف لدى طلبة المدارس الثانوية في مصر، مرجع سابق، ص  4
، 1995على ليلة: الشباب في مجتمع متغير، تأمالت في ظواهر األشياء والعنف، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية  5

 .82ص 
، مجلة كلية التربيةوعالقتها بفاعلية الذات لدى المراهقين من الجنسين، عواطف حسين صالح: التنشئة الو الدية  6

 .38، ص 1994، يناير24جامعة المنصورة، العدد 
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 1 التسلط والتشدد:-1
ويقصررد برره اسررتخدام الوالرردين ألسرراليب التسررلط أثنرراء المعاملررة والممارسررات اليوميررة مررع الطالررب وتتسررم 
برالتحكم والسريطرة والشردة حيرث تشرمل فررض الوالردين رأيهرم علرى األبنراء ومرنعهم مرن التعبيرر عرن رغبراتهم 

ويتسرم هررذا األسررلوب بالضربط المفرررط لسررلوك  خل فري شررئونهم الخاصررة.التررد إلررىوعرن مشرراعرهم باإلضرافة 
والتخويف المستمر من العقاب وينرتج  حرمانهاألبناء والصرامة وإلزامهم الطاعة العمياء والخضوع وعقابه و 

عرن إنمرراء مشرراعر التهديررد والخرروف والقلررق وتصرراعد مشراعرهم العدائيررة والهررروب مررن المنررزل وتبنررى أنمرراط 
                  2وانية عنيفة ومضادة للمجتمع.سلوكية عد

 القسوة:-2
ويقصد بها استخدام الوالدين لهذا األسلوب أثناء الممارسة اليومية مع الطالب وتتسم بالعنف والعدوان 

نفسية وتشمل اإليذاء الجسدي أثناء العقاب والمتمثل في الضرب أو وتمثل إساءة للطفل سواء إساءة بدنية 
لحرررق والحرربس وغيررره مررن أشرركال العقرراب البرردني الشررديد واإلهانررة والتجررريح والترروبيخ والتقليررل مررن المبرررح وا

األلررررم النفسرررري للطفررررل وتنميررررة مشرررراعر العررررداوة  إلررررىشرررران الطالررررب أمررررام اآلخرررررين والمعررررايرة ويررررؤدى ذلررررك 
                           3واالضطهاد والخوف والقلق وتنمية الضمير الصارم وفرط الحساسية لدى الطالب.

 اإلهمال والنبذ:-3

اإلهمال أي التنكر للطفل والالمباالة إلشباع حاجاته العضروية والنفسرية والنبرذ هرو عردم تقبرل الطالرب 
غير مرغوب فيه ويشرعره باإلحبراط والقلرق وبعردم االنتمراء  أنهربما كراهيته ورفضه وهذا يشعر الطالب بأو 

 4ن والرغبة في االنتقام.لألسرة والمجتمع وكراهيته للوالدي
 0التفرقة في معاملة األبناء:-5

الترتيرب المريالدي ويترترب علرى ذلرك أو اللرون أو أي عدم العدالة والمساواة بين األبناء بسبب الجرنس 
 5 نمو مشاعر الغيرة بين األبناء وحقدهم وتؤدى للغرور واألنانية وعدم االكتراث باآلخرين.

  ة:التدليل والحماية الزائد-6

بمعنرررى التراخررري والتهررراون فررري معاملتررره وتشرررجيعه وإثابتررره بررردال مرررن العقررراب واسرررتخدام النهرررى والزجرررر 
وقرد يقروم الوالردين بالمسرئوليات والمهرام التري يتوجرب علرى الطالرب  والتجاوز عرن أخطائره وسرلوكه المعروج،

  إنجازها مع اإلفراط في حمايته لدرجة منعه من القيام بممارسة حقوقه.

                                                           
إسماعيل إبراهيم محمد بدر: أسلوب معاملة الوالد لما يدركه األبناء وعالقته بمشاعر االغتراب لدى األبناء، مجلة  1

 .129، ص 1991كلية التربية ببنها، أغسطس 
 .444، ص1998، 1عبد المطلب أمين القريطى: في الصحة النفسية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2
نجوى شعبان محمد خليل: اضطرا بات القلق وعالقتها بأساليب التسلط والقسوة الوالدية كما يدركها الطفل في مرحلة  3

 .6، ص2001الطفولة المتأخرة، مرجع سابق، 
مد بدر: أسلوب معاملة الوالد لما يدركه األبناء وعالقته بمشاعر االغتراب لدى األبناء، مرجع إسماعيل إبراهيم مح 4

 .129سابق، ص 
 (.449-445عبد المطلب أمين القريطى: في الصحة النفسية، دار الفكر العربي، مرجع سابق، ص)5
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سرروء سررلوك الطالررب فرري المدرسررة وكررذلك عالقررة الطالررب مررع  إلررىم االنسررجام فرري البيررت يررؤدى إن عررد
 1 إخوته وأخواته وتفضيل الوالدين ألحد األطفال على إخوته يخلق مشكالت سلوكية بين أفراد العائلة.
الية من ولذا فأسلوب معاملة الوالدين لألبناء ومن خالل عملية التنشئة االجتماعية ينبغي أن تكون خ

    2األخطاء قدر المستطاع منعا لخثار السلبية السيئة على شخصيتهم في المراحل التالية.
طفولرة الفرررد وتنشرئته االجتماعيررة العامرل األهررم فري سررلوكه السياسري الالحررق  تعرردباإلضرافة لمررا سربق 

راطيررة، وحررين يكررون فحررين تسرريطر روح الديمقراطيررة واحترررام اآلخررر فرري العائلررة تسرريطر فرري المجتمررع الديمق
                          3الخضوع لألب تغييبا لشخصية الطالب في اتخاذ القرار ينعكس ذلك سلبا على السلوك الالحق.

يتسرربب فرري العديررد مررن المشرركالت االجتماعيررة،  نررهإن تواجررد العنررف داخررل األسرررة يعررد أمرررا خطيرررا أل
تربوا في اسر بها عنف بين الوالردين وانتقرال هرذا العنرف لهرم  وهذا العنف يولد عنفا نظرا الن األبناء الذين

استخدام اآلالت الحرادة يجعرل األبنراء أكثرر عرضرة للمشراكل أو أم ال سواء كان هذا العنف بدني أم نفسي 
السلوكية ويجعلهم أكثر عنفا مع اآلخرين وأكثر إصابة للمشاكل النفسرية والجسرمية. وبالترالي األبنراء الرذين 

ن للعنف األسرى هم أكثر األبناء الذين يتسمون بالعنف وخاصة في مرحلة المراهقة وتعديهم على يتعرضو 
 4م ومعلميهم وممارسة العنف في المدرسة ثم المجتمع فيما بعد.أنهأقر 

وعمومررا يمكررن القررول بررأن العنررف والسررلوك المنحرررف يكررون نتيجررة مجموعررة متضررافرة ويكررون المجتمررع 
 ناطق الجذب واإلثارة والمغريات.عامال قويا فيها حيث م

 عوامل مرتبطة بالمدرسة:-2
المدرسة  تعدالمدرسة هي المؤسسة التي أنشأها المجتمع لمباشرة عملية التنشئة االجتماعية ألبنائه، و 

امتررررداد علرررروي لسررررلطة الوالرررردين، وهررررى المؤسسررررة التربويررررة الكبرررررى الترررري تلرررري األسرررررة فرررري عمليررررة التنشررررئة 
أو رة مررن مهامهررا الرئيسررية التنشررئة االجتماعيررة والمدرسررة مررن وظائفهررا التربيررة والتعلرريم االجتماعيررة، فاألسرر

إعررادة التنشررئة، مهمررة المدرسررة كمؤسسررة اجتماعيررة هرري التررأثير فرري سررلوك أو التنشررئة االجتماعيررة الثانيررة 
 تأثيرا منظما يرسمه لها المجتمع. األفراد

قاربررة بقصررد إكسررابهم المهررارات والعررادات التحصرريلية وهررذا التررأثير المررنظم يكررون فرري أعمررار زمنيررة مت
والعادات الفكرية واالتجاهات التي تسهم جميعا في التنشئة االجتماعية وهكذا يتصل نشاط المدرسة أساسا 

                                                           
، 100، العدد 21، قطر، المجلد أوجينى مدانات: مشكالت الطفل السلوكية واالنضباط المدرسي، مجلة التربية 1

 .170، ص1988
محمد مصطفى عبد ربه: أهمية دور األسرة في رعاية الطفل وتنشئته اجتماعيا، المؤتمر السنوي الثالث للطفل 2

 .246، ص1990المصري )تنشئته ورعايته(، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، المجلد األول، 
الشباب نموذجا، مجلة دراسات مستقبلية، جامعة أسيوط، السنة الخامسة،  –االجتماعي بالل العربي: القيم والتغير  3

 .34، ص 2001، يناير 6العدد 
، ص 1999غريب سيد احمد: الجريمة وانحراف األحداث، المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  4
(66 ،85 :86.) 
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بالسررلوك اإلنسرراني وتعديلرره األمررر الررذي ربررط بررين النشرراط التربرروي مررن ناحيررة ودراسررة السررلوك مررن ناحيررة 
     1أخرى.

كتشراف قردراتهم وتوجيههرا توجيهرا صرحيحا اوتروجههم علميرا عرن طريرق  األفرراد د  ِعرمدرسرية ت  فالتربية ال
كما يجب أن تهتم المدرسة بالتخصص وتساعد الطلبة على اختبار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم 

كنولوجيرا خطط التنمية في المجتمع ويتطلب ذلك استخدام طرق وأساليب التعليم الحديثة وت أيضاوميولهم و 
                            2التعليم لرفع مستوى أداء الطالب.

والمدرسة تربى الطالب منذ البداية على بعرض العرادات تضربط سرلوكهم فرال ينفلرت عيرارهم، وتعرودهم 
ذلرك باسرتخدام القسروة. فلريس هردفها  إلرىتصرل إال على االمتناع عن بعض رغباتهم تزيد عرن الحرد. علرى 

ن الطالب بطبيعة الحال ولكن وسيلتها هي العالقة الجيدة المتمثلة في أسرة المدرسة والذي يرربط االنتقام م
                            3ويجعل التوجيه نصيحة لينة وحازمة في ذات الوقت. الطالبالمعلمين والفنيين واإلداريين و 

موحراتهم. وهرري المكران الرذي يقضررى المدرسرة هري بيئرة يمررتحن فيهرا الطرالب وفيهررا تنمرو مهراراتهم وط
فيرره الطررالب وقتررا طررويال ويجتمعررون فيرره بأصرردقائهم وتكرروين عالقررات الصررداقة واأللفررة بررين الطررالب وكلمررا 

شررعور الطالررب برراألمن فبهررا وسرراعدت علررى ازديرراد نشرراط  إلررىكانررت البيئررة المدرسررية جيرردة كلمررا أدى ذلررك 
                                    4تكوين شخصيته. فيه ومهاراته و وتحصيل الطالب وكان لها دور في التنمية لقدرات

سريئة برين أعضراء المدرسرة وبالترالي تنتشرر  توبالتالي فعدم وجود المنراخ المدرسري الجيرد تنشرأ عالقرا
 الفوضى والعنف.

لقد أصبحت مشكلة العنف في المردارس مثلهرا مثرل مشركالت العنرف فري المجتمرع أحرد قضرايا التعلريم 
كثير من المدارس تجاوز القلق بشأن العنف في العملية التعليمية كأولوية قصوى، ولقد وصل  فيلملحة و ا

 دنقطررة حرجررة. فالتهديررر إلررىعمررل شرريء بخصرروص العنررف فرري المرردارس  إلررىالتررذمر العررام حررول الحاجررة 
                                                  بالعنف أصبح مخالفة أساسية للعقد االجتماعي بين المدرسة والمجتمع.

لذا تساهم المدارس في تعرض الشباب للعنف عندما تكون تلك المؤسسات بعيردة عرن اهتمرام الشرباب 
وثقافراتهم، فقررد تكررون المدرسررة ممثلررة فرري سررلطتها سررببا مررن أسررباب التمرررد والعصرريان مررن الطلبررة مررن حيررث 

لمطلوبة بانتظام، ومراقبة الحضور واالنصراف والتغيرب القيود التي تفرض عليهم مثل الواجبات المدرسية ا
 عن المدرسة واالنتظام داخل الفصول، وسلطة وأوامر المعلمين ومديري المدارس. 

ومن شان ذلك شعور الشباب بالخضروع واالستسرالم والرنقص تجراه سرلطة تقبرل المناقشرة وخاصرة فري 
ومررن مظرراهر الخررروج علررى  ة فرري التمرررد واالسررتقالل،مرحلررة المراهقررة والترري يتأكررد فيهررا إثبررات الررذات والرغبرر

                                                           
 (.7-6، ص)1972مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  أحمد زكى صالح: علم النفس التربوي، 1
 (.146-145، ص)1993، 1سميرة أحمد السعيد: علم اجتماع التربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2
 .245، ص1993، 2سعيد إسماعيل على: رؤية إسالمية لقضايا تربوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 3
درسي وعالقته بكل من الرضا الوظيفي للمعلمين والتحصيل الدراسي لدى طالبهم زكريا توفيق أحمد: المناخ الم 4

 .164، ص1999، مايو 32بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد 
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-تخريررب األدوات والمرافررق داخررل المدرسررة-سررلطة المدرسررة مررا يلرري: اإلهمررال فرري أداء الواجبررات المدرسررية
إظهرررراره أو محاولررررة إهانررررة المرررردرس -الهررررروب المتكرررررر-االعتررررداء بالضرررررب علررررى الطلبررررة-وكسررررر األبررررواب

 1 ه.تخريب ممتلكاتأو بالضعف أمام الطلبة 

الذين ال يشعرون باألبوة الحميمة يبحثون عن عالقات عاطفية مع شخص ما يستطيع أن  األبناءإن 
يحل محل الوالدين وهنا يأتي دور المعلم ليقدم لهم ما يحتاجونه من عطف وحنان وأمان، إن هؤالء األبناء 

 محبة المعلم وعطفه واهتمامه. إلىالطلبة في اشد الحاجة أو 
المعلمرررين وسررروء العالقرررة برررين الوالررردين والمعلمرررين وعررردم وجرررود أو مرررع األصررردقاء  ئالسررريإن التفاعرررل 

  2اتصال بين المنزل والمدرسة هي عوامل تساعد على ظهور العنف المدرسي بين الطالب المراهقين.
ولرررذلك تقرررع مسرررئولية ضررربط سرررلوك الطلبرررة علرررى المدرسرررة وإدارتهرررا ممثلرررة فررري المعلمرررين واإلداريرررين، 

العمليررة التعليميررة علررى الحفررظ والتلقررين يجعررل الطالررب يمررل العمليررة التعليميررة ويبحررث عررن أمررور  فاقتصررار
عرردم وجررود أمرراكن فرري المدرسررة  إلررىتخرجرره مررن هررذه الرردائرة ويكررون والشررغب أحررد هررذه األمررور باإلضررافة 

ن، وتراخرى اإلدارة للتنفيس واللعب وإخرراج الطاقرة الزائردة لردى الطلبرة مرع فقردان التوجيره السرليم مرن المعلمري
المدرسرية فرري تطبيرق القرروانين علررى الطرالب الممارسررين للعنرف خوفررا مررن المشراكل كررل ذلرك يررؤدى النتشررار 

  3هذه الظاهرة.
 عوامل مرتبطة بدور العبادة:-3

الدين أهم وأقوى وسيلة من وسائل الضبط، من خالل ما يقوم به من وظائف في حياة الفرد  يعد
نظم االجتماعية، ولذلك اهتم علماء االجتماع بدراسته ووضعه على قمة النظم والمجتمع واستقرار ال

يسلك سلوكا أو ألي فرد أن يكون له رأيا خاصا فيه،  ال يسمحاالجتماعية. والدين نظام اجتماعي شامل 
ي في المجتمع بالثواب والعقاب ال في الحياة الدنيا فحسب بل ف األفرادخارجا عليه. فالدين يضبط سلوك 

 4. أيضاالدار اآلخرة 
وقد كان الدين في السابق المصدر األساس للقانون، وبالتالي فهو وسيلة ضبط مهمة في المجتمع 

من صنع اآللهة، كما أن الكنيسة  أنهفالقانون المصري والبابلي والهندي واليوناني كان ينظر إليه على 
 5 الدولة.كانت في أوربا قوة اجتماعية تفوق قوة 

                                                           
 .5، ص 2000عبد المجيد سيد منصور: مرجع سابق،  1

2 Carlos ,A, joyce, G. &Katherine L : Students At – Risk: poverty , pregnancy ,violence , 
Depression ,and the Demise of the traditional family .U.S.A.california, second edition , 
1999،p.103. 

 0178إيمان عبده حافظ: مرجع سابق، ص  3
 .63-16، ص1985سلوى علي سليم: االسالم والضبط االجتماعي، مكتبة وهبه، الطبعة االولى،  4
 .62-57، ص1985فاروق محمد العادلي: دراسات في الضبط االجتماعي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  5
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إال عصر الحديث بالرغم من أن الدين والدولة يعمالن بشكل مستقل في كثير من دول العالم وفي ال
الكثير من القواعد الدينية ذات التأثير االجتماعي كأمور الزواج  إلىأن الدولة ال تزال تستند بسلطتها 

 1واألحوال الشخصية وبعض أنواع السلوك االجتماعي.
قرار النظام االجتماعي، فالدين يمارس ضبطا ذاتيا على الفرد، حيث ويأتي الدين كأبرز القواعد الست

يسعى إلحداث التوازن داخل النفس كشرط أساسي إلصالح الفرد وضبط سلوكه وتصرفاته، فالخلق هو 
 2.الدعامة األولى لبناء المجتمع المتماسك عاطفيا وفكريا

في التنظيم االجتماعي لبعض الدول  االعوفويؤكد علماء االجتماع أن الدين مازال يؤدي دورا مؤثرا 
بينما تتميز المجتمعات الكبرى  اجتماعياً أن هذا التأثير يكون أقوى في المجتمعات المترابطة إال الصناعية 

 3غير المتجانسة بضعف التأثير الديني بسبب وجود هيئات أخرى متنوعة للضبط االجتماعي. 
من طبقات المجتمع التي ال يمكن االستغناء عنها،  ةمهمرجال الدين يمثلون طبقة اجتماعية  إن

ويؤدون وظائف عامة، أهمها تربية الشباب وتثقيفهم من الناحية الخلقية، وتعليمهم كيفية المحافظة على 
  4 كيفية ممارستها. وتدريبهم علىالمعايير االجتماعية للمجتمع 

 
 عوامل مرتبطة بوسائل اإلعالم:-4

يرهررا مررن المؤسسررات التربويررة فرري غرررس القرريم لرردى الناشررئة ومررن ثررم تلعررب تشررارك وسررائل اإلعررالم غ
التليفزيرررون مرررن أكثرررر  يعررردوسررائل اإلعرررالم ترررأثيرا فررري المجتمررع وتأثيرهرررا يشرررمل مختلرررف المراحرررل العمريررة. و 

، وقد أوضحت بعض الدراسرات أن بررامج الطالبوسائل اإلعالم تأثيرا في اتجاهات وقيم وأفكار ومشاعر 
مررع قيمنررا  فين انحرفررت عررن رسررالتها التربويررة بتعليمهررا الشررباب بعررض السررلوكيات السرريئة الترري تتنرراالتليفزيررو 

 5األصيلة من خالل األفالم، والدراما األجنبية.
كما أن أحداث العنف في التليفزيون والسينما لها تأثير شديد الخطورة على سرلوك المرراهقين، فمشراهد 

السرلوك العنيرف، كمرا أن البررامج التري تحتروي علرى مظراهر السرلوك العنف اإلعالمية تشجع على ممارسة 
 6العنيف تجعل المراهقين أكثر تكرارا للسلوك العنيف، وتزيد من ممارستهم للعنف. 

                                                           
، 1997خالد فرج الجابري: دور مؤسسات الضبط في األمن االجتماعي، بحث في الندوة الفكرية، بيت الحكمة،  1

 .80-79ص
المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، العدد  موسى ابو حوسه، قواعد الضبط االجتماعي عند الماوردي، 2

 .53-48، ص1985، 5، المجلد 17
 .170-166سلوى علي سليم: االسالم والضبط االجتماعي، المرجع السابق، ص 3
 .275، ص1982عبد هللا الخريجي: الضبط االجتماعي، رامتان، جدة، الطبعة الثانية،  4
 .8الح الدين المتبولي عبد العاطي: مرجع سابق، ص على إبراهيم الدسوقي على، ص 5
محمود مندوه محمد سالم: ديناميكية سلوك العنف لدى طالب المرحلة الثانوية "دراسة تشخيصية"، رسالة دكتوراه،  6

 .45، ص2003كلية التربية جامعة المنصورة، 
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ال يمكررن إغفررال دور وسررائل اإلعررالم، وخاصررة التليفزيررون الررذي يعايشرره األطفررال أكثررر مررن معايشررتهم 
ثير ألن مشرراهد العنررف تنمررى السررلوك العنيررف عنررد المررراهقين، فمشرراهدة لوالررديهم، ممررا يجعلرره أداة بالغررة التررأ

                       1تراكم االنفعال ويزيد من التوتر واإلحباط والعنف. إلىالعنف والفرد في حالة استرخاء جسمي يؤدى 
الم وقد أكدت دراسة المجالس القومية المتخصصة أن ضعف أجهزة الرقابة وبخاصرة فري مجرال اإلعر

           2والثقافة من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار مثل هذه السلوكيات داخل المجتمع المصري.
فهنراك فئررة كبيرررة مرن الشررباب تسررتمد ثقافتهررا مرن خررالل جهرراز التليفزيررون مباشررة ويتررأثرون بشرردة بهررؤالء     

امرا مرن أي ثقافرة حقيقيرة ترؤثر ترأثيرا المطلين من الشاشة الصغيرة، فشربابنا اآلن يعيشرون فري جرو مفررغ تم
              3آفاق حية. إلىم، وتنقل عقلهم نهاعميقا في وجد

إذن يوجررد تررأثير مقصررود وغيررر مقصررود لوسررائل اإلعررالم علررى سررلوك مسررتهلكي تلررك الوسررائل ووجررود 
الي علررى عالقررة بررين العنررف ووسررائل اإلعررالم خاصررة التليفزيررون الررذي يررؤثر علررى سررلوك المشرراهدين وبالترر

المجتمع، وقد أثبتت الدراسات المختلفة أن هناك عالقة سببية بين العنف اإلعالمي وبين السلوك العدواني 
 4في مرحلة تالية من العمر.أو الذي يبديه الجمهور سواء تم قياس هذا السلوك بعد التعرض مباشرة 

تالميررذ المرردارس الثانويررة  المشرركالت السررلوكية لرردى ضوال حاجررة لتأكيررد دور اإلعررالم فرري ظهررور بعرر
ا تقردم لهرم أنهرومواجهتها في الوقت ذاته. فالبرامج اإلعالمية وخاصة التليفزيونية لها تأثير كبير من حيرث 

 5 عينة من السلوكيات السلبية.
وهررذا يرردل علررى أن أهررم السررلوكيات الضررارة الترري يقرروم بهررا الطررالب تكررون عررن طريررق تقليررد مررا تقدمرره 

يمكرن  أنه إلىوتناولت ذلك نظرية التعلم من خالل المالحظة حيث تشير هذه النظرية  وسائل اإلعالم وقد
 6 وسلوك العنف من مراقبة ومشاهدة برامج العنف. األفرادأن يتعلم 

وال يوجررد شررك فرري وجررود عالقررة بررين ازديرراد جرررائم العنررف وازديرراد البرررامج المليئررة بالسررلوك اإلجرامرري 
 7 والراديو والتليفزيون وحتى األفالم اإلخبارية. واألعمال العنيفة في السينما

فررري مرحلرررة المراهقرررة بتقليرررد الممثلرررين واتخررراذهم قررردوة لهرررم فررري سرررلوكياتهم  الطرررالبيضررراف لرررذلك ولرررع 
 1ألبطال مدرسة المشاغبين وغيرها. الطالبويظهر ذلك مثال في تقليد 

                                                           
، الهيئة المصرية العامة 27س، ال عددمحمود عبد الرحمن حمودة: دراسة تحليليه عن العدوان، مجلة علم النف 1

 .22، 1993للكتاب، 
رئاسة الجمهورية، المجالس القومية المتخصصة: تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية االجتماعية، الدورة  2

 .176(، ص 1991-1990الحادية عشر، تربية المواطن السوي ومواجهة االنحراف والتطرف )
مجتمع المصري، دراسات العنف، ببليوجرافيا شارحة، الدراسات العربية، المركز القومي سميحة نصر: العنف في ال 3

 .38-37، ص 1994للبحوث االجتماعية والجنائية، قسم بحوث الجريمة، القاهرة ،
 .39:40محمد السيد حسونة: العنف لدى طلبة المدارس الثانوية في مصر، مرجع سابق، ص 4
القومية المتخصصة: تقرير المجلس القومي للتعليم والدراسة العلمي والتكنولوجيا، رئاسة الجمهورية، المجالس  5

 .37-36مرجع سابق، ص 
، 1999، 52وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية: تحقيق بعنوان "ألف باء عن العنف"، مجلة المعرفة، العدد  6

 .19:17ص
 .42انوية في مصر، مرجع سابق، ص محمد السيد حسونة: العنف لدى طلبة المدارس الث 7



 109|    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     العنف املدرسي يف املدارس الثانوية

بالعدوان الجسدي والمحللرون يفسررون  تبين أن األطفال يتأثرون بالعدوان اللفظي أكثر من تأثرهم دفلق
ذلررك بررران األطفرررال قررد شررراهدوا آبرررائهم وهرررم فرري مواقرررف صرررراع لفظررري وليسررت فيزيقيرررة. والخبررررة التليفزيونيرررة 

 2تسترجع عندهم صراع الحياة الحقيقية.
والبررد أن يررتم التعرراون والتنسرريق والتكامررل بررين جهررود المدرسررة وجهررود أجهررزة اإلعررالم مررن أجررل تحقيررق 

بتضرافر الجهرود إال أفضل للطفل وهي مسئولية مشتركة تتحملها جميع الجهات وال يمكرن أن تتحقرق  تربية
وطاقررات كافررة وسررائل اإلعررالم لمررا لإلعررالم مررن تررأثير حيرروي ومباشررر علررى السررلوك  إمكانرراتالتربويررة مررع 

 اإلنساني. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة:

                                                                                                                                                                                     
 0189إيمان عبده حافظ: مرجع سابق، ص  1
 .29، ص1984عبد الرحمن العيسوي: اآلثار النفسية واالجتماعية للتليفزيون العربي، دار النهضة العربية، بيروت،  2



 110|    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     العنف املدرسي يف املدارس الثانوية

يه عن العنف المدرسي من حيث المفهوم العام للعنف في نهاية هذا الفصل الي تحدثنا ف
بعض المفاهيم والمصطلحات التي تتداخل مع مفهوم  ثم مفهوم العنف المدرسي، وناقشنا

مثل االنحراف والعدوان والغضب وااليذاء وغيرها، ثم تحدثنا عن أهم العنف المدرسي 
ف من وجهة نظر وعرضا في نهايتها مقترحا للتصني صور وأشكال العنف اتتصنيف

وفي نهاية  من وجهة نظر الباحث. العنف المدرسي الباحث، وتحدثا عن األسباب الرئيسية
 ي.عوامل العنف المدرسي المرتبطة بمؤسسات الضبط االجتماعالفصل تحدثا 

أن العنف المدرسي هو حالة مرضية تنتج عن إلى وفي نهاية الفصل يخلص الباحث 
مع لدورها في الحفاظ على قيم المجتمع وتصوراته واألسس الخلل في أداء مؤسسات المجت

 الخاص بالتعايش السلمي القائم على الحرية والمساواة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 الفصل اخلامس
 دور مؤسسات الضبط االجتماعي يف مواجهة العنف املدرسي.

 متهيد.
 ة.أوال: املظاهر احمللية لظاهرة العنف املدرسي يف املدارس الثانوي

 ثانيا: املظاهر العاملية لظاهرة العنف املدرسي يف املدارس الثانوية.
 الطالب.ثالثا: جهود بعض الدول ملواجهة العنف لدى 

 رابعا: اآلثار املرتتبة على العنف املدرسي.

 الضبط االجتماعي للحد من العنف املدرسي ملؤسساتأدوار مقرتحة خامسا: 
 خامتة
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 :متهيد
 تشرغل وهري العرالم، دول معظرم فري موجرودة واقعيرة حقيقة أصبح العنف المدرسي أن فيه شك ال مما

 الوقررت المدرسررة إدارات مررن وتأخررذ عررام، بشرركل والمجتمررع خرراص بشرركل التربيررة ميرردان فرري العرراملين كافررة
 علرى سرواء مشرتركةال الجهرود تضرافر إلرى تحتراج فهري لذا التعليمية، العملية على سلبية أثار وتترك الكثير
 ظراهرة لكونهرا مؤسسات الضبط االجتماعي،أو  المدني المجتمع مؤسساتأو  الحكومية المؤسسات صعيد

 .بأسره المجتمع على تؤثر السلبية وانعكاساتها األولى بالدرجة اجتماعية
 لره وتعيرد ،اتجاهاتره مرن وتعدل الالزمة، الشخصية الصيانة له تقدم أن التعليمية التربوية البيئة وعلى

 مرن يسرتفيد أن يستطيع منتجا، طالبا يصبح أن يمكن حتى السليم االجتماعي المدرسي الجو بإيجاد توازنه
 أدت قد بذلك وتكون  منتجة المدرسة تصبح وبالتالي تبذلها، التي والجهود المدرسة، له تقدمها التي البرامج

 .المجتمع لها رادهاأ كما وظيفتها تؤدي رجال صانعة المدرسة وتصبح األمانة،
جهرود مؤسسرات الضربط االجتمراعي  مرن االسرتفادة يجرب العردواني السرلوك هرذا مواجهرة في ولألهمية

ومرؤثرة فري سرلك وقريم واتجاهرات الطالرب نحرو ظراهره  مهمرةفي المجتمع وذلرك لمرا لهرا مرن أدوار متعرددة و 
 مررن وذلررك لرروالء لهررذا المجتمررعالعنررف عمومررا والعنررف المدرسرري خصوصررا مررن خررالل تنميررة قرريم المواطنررة وا

األهررداف الخاصررة بالوقايررة مررن العنررف  تتحقررق هررذه المؤسسررات حتررى بررين المشررتركة الجهررود تضررافر خررالل
 الوطن. به ونخدم الجيل هذا به نحمي عمل أداء من معا عموما والعنف المدرسي خصوصا بما يمكنها

فرررري مركررررز دكرررررنس بمحافظررررة  وسررروف نتنرررراول فرررري هررررذا الفصرررل المظرررراهر المحليررررة للعنررررف المدرسررري
الدقهليررة، ثررم نتنرراول عوامررل العنررف المدرسرري المرتبطررة بمؤسسررات الضرربط االجتمرراعي الترري ترررتبط بطررالب 

وسائل االعالم ووسرائل التواصرل االجتمراعي(،  –دور العبادة  –المدرسة  –المرحلة الثانوية وهي )األسرة 
علرررى الطالرررب والمعلرررم والعمليرررة التعليميرررة والمدرسرررة وأخيرررر نتنررراول اآلثرررار المترتبرررة علرررى العنرررف المدرسررري 

والمجتمع عموما، وفي النهايرة سروف نعررض ألهرم األدوار المتوقعرة لربعض مؤسسرات الضربط االجتمراعي 
 في مواجهة العنف المدرسي.
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 أوال: املظاهر احمللية لظاهرة العنف املدرسي يف املدارس الثانوية.
فرض فيه إعادة النظر في للعديد  االجتماعيمرحلة جديدة في التاريخ  دشن نظام العولمة أركان

من المفاهيم المرتبطة بالدولة القومية؛ الختالف مضمونها اآلن عن نظيرتها سابقا الذى أثر فيه 
أيديولوجيا التكتالت الدولية وأساليبها المتبعة متعددة األبعاد والجوانب سياسية، اقتصادية، اجتماعية، 

قد شكلتها قوى جديدة أطرافها عالمية وإقليمية ومحلية، أصبح لديها القدرة  أيضاة، تكنولوجية، وعلمية ثقافي
على منافسة الدولة في صنع القرار وصوغ الخيارات فلم تعد الدولة منفردة بصنع القرار ولم تعد المسئولة 

 بشكل كامل عن مواطنيها واقتصادها.
مقومات  إلىيحتاج  الذي الديمقراطيتقالية يعبر بها للتحول بفترة ان المصري يمرإن المجتمع 

يخلق معه تناقضات  الذيدستورية وتشريعية وقانونية واقتصادية لم يستكمل تدشينها بعد مجتمعيا؛ األمر 
آليات  إلىمن الشباب المفتقر  التي تتخذوصراعات تاريخية قد تقودها بعض نماذج من قوى المعارضة 

معرفة األبعاد الهيكلية للعنف  إلىدة لتنفيذ أهدافهم النخبوية وبناء عليه تسعى الدراسة البقاء وسيلة جي
 المرتكب من قبل الشباب. 

وجود نوعًا من  علىكون العنف مؤشر  إلى على المستوى المحلي وتأتي أهرمية دراسة العنف
حتمالية وجود اضطرابات ومنبهًا ال عناصره،الخلل في بنية المجتمع وطبيعة العالقات القائمة بين 

 ائها.نهبادرنا بالحد منها والتهيؤ ألأو انتبهنا لها  إذاقد يمكن تجنبها  الحقة،اجتماعية 
ارتفاع أعداد الطالب بالتعليم الثانوي عاما بعد عرام، كمرا أتضرح أن الزيرادة  إلىوتشير اإلحصاءات 

الصررناعي فكرران التكرردس فرري الفصررول وعرردم  الثررانوي أو التعلرريم الثررانوي العررام  فرريأعررداد الطررالب سررواء  فرري
مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وإهمال األنشطة المدرسية وانتشرار الردروس الخصوصرية ظهررت ظراهرة 

 1 ظل المرحلة العمرية التي يمرون بها. فيطالب مرحلة التعليم الثانوي خاصة  المدرسي بينالعنف 
للجرررائم وتزايرردت  ف، بعررد أن أصرربحت المرردارس مسرررحاً القلررق والخرروف انتشررار العنرر إلررىوممررا يرردعو 

                                         2حوادث العنف، حتى أصيب العديد من الطالب وزاد التخريب داخل بعض المدارس الثانوية.
 الطرالب قبرل مرن المردارس، داخرل العنرف معردالت تزايرد اإلنسران لحقروق  المصرري  المركرز وقد رصد

 فررري اإلهمرررال بسررربب والمصرررابين القتلرررى مرررن عررردد سرررقوطأو  ،الطرررالبو  المعلمرررين وبرررين الررربعض وبعضرررهم
 علرررى يرررؤثر قرررد ومرررا ،الطرررالبو  التعليميرررة العمليرررة مسرررتقبل بشرررأن الخطرررر نررراقوس يررردق مرررا وهرررو المررردارس،

 يعكررف الترري الشررهرية تقرراريره إطررار فرري التعلرريم ألوضرراع متابعترره خررالل مررن أنرره المركررز سررالمتهم، وأوضررح
 اعتررداء حالررة 18، المصرررية المرردارس فري قتررل حرراالت7 رصررد تررم التروالي علررى الثالررث للعررام إصرردارها علرى

                                                           
لعنف المدرسي، يناير العنف داخل المدارس المصرية، هل من سبيل للحل: التقرير الربع سنوي األول عن ظاهرة ا 1

 ، مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية:2009
www.maatpeace.org/node/2784?page=9&quicktabs_1=0 

سالم: ديناميكية سلوك العنف لدى طالب المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه، كلية التربية جامعة  رمحمود مندو 2
 .3، ص2003المنصورة، 
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 عررررض هترررك حررراالت3 عرفررري، زواج حالرررة 36 محافظرررات، 5 فررري بالطالبرررات متحرشرررا 48 بلطجيرررة، مرررن
 كثررأل بالمحافظرات الغيراب نسربة فري وارتفراع المصررية، المردارس داخرل عنرف حالرة  25ابتدائى، لطالبات

 اإلصرابات وعشرات بالملتحمة، طالبا 65 وإصابة الكاذب، والجدري  بالقراع تلميذاً  28 وإصابة ،%70 من
 1 .بالمحافظات المصرية المدارس مختلف في بالتيفود

 إلرىوتطالعنا الصحف بأحداث عنيفة داخرل المردارس لدرجرة أن الشرجار باليرد داخرل المدرسرة تحرول 
الحرادة، وقرد تحرول السرلوك داخرل بعرض المردارس سرلوك همجري وفوضروي، شجار مسلح باستخدام اآلالت 

وبالترررالي ال يتحقرررق األمررران المدرسررري، فرررالمعلمون فررري حاجرررة لمعرفرررة المزيرررد مرررن المعلومرررات لمعرفرررة تررراريخ 
 الطلبة مرتكبي جرائم العنف حتى يتمكنوا من خفض السلوكيات لدى هؤالء الطلبة.                         

التررأثير السررلبي علررى أداء رسررالتها التربويررة  إلررىل علررى معانرراة البيئررة المدرسررية وهررذا يررؤدى وهررذا يررد
عرردم االسررتقرار داخررل النظررام المدرسرري وكثرررة الشررجار داخررل  إلررىواالجتماعيررة وبالتبعيررة التعليميررة ويررؤدى 

المدرسة وتأثير  المدارس بين الطلبة بعضهم البعض وبينهم وبين المعلمين وبالتالي ضعف دور المعلم في
هذه الظاهرة على أداء المعلم لمهنته، وإهدار المال العام، وعدم وجود األمان بالمدارس نتيجرة لعردم سريطرة 

 02بعض اإلدارات المدرسية على العنف في مدارسها
 

 

 فريالصحف اليومية في مصر بأخبار بين الحين واألخر بما يحدث في مدارسرنا الثانويرة و  وتطالعنا
 فرريوالطرقرات المؤديرة إليهرا ومرا يحردث برين طررالب العلرم والمعرفرة فري حجررات الدراسرة وخارجهرا و  الشروارع

ا أمررور مؤسررفة تتصررف بالسررلوك أنهرراألفنيررة المدرسررية . فرريالحصررص و  نفترررات مررا برري فرريأوقررات الفسررح و 
رس ،وهررذا العنيررف وتررزداد حرردتها بررين الررذكور لدرجررة حملهررم اآلالت الحررادة واألسررلحة البيضرراء داخررل المرردا

زعزعررة النظررام داخررل المرردارس وضررعف دور المرردرس وزيررادة الخالفررات بررين الطررالب والمعلمررين  إلررىيررؤدى 
 وإهدار المال العام وخروج العنف خارج أسوار المدرسة مما يزعزع االستقرار داخل المجتمع.

المردارس  ان هناك عوامل عديدة تحرك العنف وتثير لدى بعض هؤالء المراهقين من طرالب كوال ش
عوامرل اجتماعيرة واقتصرادية  إلرىالثانوية الممارسين العنف في شتى صوره، وقد تكرون هرذه العوامرل ترجرع 

 3 ونفسية ومجتمعية.
ونتيجررة الن ظرراهرة العنررف أصرربحت مررن الظررواهر الملحوظررة فرري المدرسررة فقررد أصرردر وزيررر التربيررة 

 شأن منع العنف في المدارس الذي جاء فيه:ب 17/11/1998( ب تاريخ591والتعليم القرار الوزاري رقم )
 ( 1مادة:)  يحظرا حظرا مطلقا في جميع المدارس لمراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك

بأية وسيلة ويقتصر توجبه أو مدارس التعليم الخاص إيذاء الطالب بدنيا بالضرب على أي وجه 

                                                           
          م.11:47 2012نوفمبر  12االثنين, ترونية: العنف في المدارس يهدد السلم االجتماعي، جريدة الوفد االلك 1

http://alwafd.org 
 .132-131، ص 1991على حسين مصطفى: اإلعالم التربوي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  2
 .126-125محمد السيد أبو المجد عامر: مرجع سابق، ص  3
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لتربوية التي تكفل تكوين الطالب الطالب ومتابعة أدائهم ونشاطهم على استخدام األساليب ا
 وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم.

 ( 2مادة:)  هيئات أو يعاقب بالفصل النهائي كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين
 1آخر القرار الوزاري. إلىاإلشراف بجميع المدارس المشار إليها سابقا 

 2ارقام:  في المدرسي المحلي العنف
 289 م.2015- 2013 منذ المدارس داخل الطالب ضد عنف بالغ 
 156 م.2014/-2013 التعليمية المؤسسة فيها المتسبب كان األطفال لحقوق  وانتهاك عنف حالة 
 133 والطفولة(. القومي لألمومة )المجلس2015-2014 الحالي الدراسي العام خالل 
 270 (الوزارة عمليات غرفة..... ).... دراسي عام فترة خالل المعلمين على تعدى حالة. 
 48 (االنسان لحقوق  المصري  )المركز........................فبراير شهر خالل حالة. 

 2015:3-2014 الدراسي العام المدرسي العنف احصائيات حاالت
 التعليمية. المؤسسة فيها المتسبب كان األطفال، ضد وانتهاك عنف بالغ 133 عدد رصد .1
 بالًغا. 77 بعدد األولى المرتبة في االبتدائية ةالمرحل في األطفال .2
 بالًغا. 38 بعدد الثانوي  التعليم مرحلة في األطفال كان الثانية المرتبة .3
 بالًغا. 18 عدد بواقع الحضانة مرحلة في األطفال كان األخيرة المرتبة في .4

 :انواع العنف
 االولى المرتبة البدني العنف .1
 (بالًغا 51 )بعدد يةالثان المرتبة في المعنوي  العنف .2
 بالغات 7 بعدد الثالثة المرتبة في الجنسي العنف .3
 فقط بالغ 2 بعدد األخيرة المرتبة في اللفظي العنف .4

 
 (2015 فبراير) الطالب ضد العنف ترتيب والطفولة لألمومة القومي المجلس وقد أعلن    

 حالة. 66 بعدد األطفال ضد العنف بالغات عدد في القاهرة محافظة األولى المرتبة .1
 حالة. 30 بعدد الجيزة محافظة الثانية المرتبة .2

                                                           
بشأن منع  17/11/1998بتاريخ  591جمهورية مصر العربية: القرار الوزاري رقم  –تربية والتعليم وزارة ال 1

 العنف في المدارس.
/  3/  2015- 4763العدد: -ايمن عبد العزيز البيلي: ظاهرة العنف المتبادل بالمدارس المصرية، الحوار المتمدن 2

30 -12:28، 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=461619 

 م،2014-2013عزة العشماوي: تقرير العنف المدرسي في مصر، للمجلس القومي لألمومة والطفولة:  3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=461619 
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 حالة. 32 بعدد اإلسكندرية محافظة جاءت الثالثة المرتبة .3
 .حالة 23 بواقع الشرقية محافظة جاءت الرابعة المرتبة .4
 حالة. 20 شهدت القليوبية محافظة الخامسة المرتبة .5
 حالة.18 المنوفية محافظة السادسة المرتبة .6
  حالة 17 عدد بواقع( المنيا-الغربية-الدقهلية) محافظات فيها تشاركت السابعة المرتبة .7
 حاالت. 9 سيناء شمال ومحافظة حالة 11 بر البحيرة محافظة جاءت الثامنة المرتبة .8
 منهما. لكل حاالت 7بر ( قنا-سويف بنى) محافظتا اشتركت التاسعة المرتبة .9

 منهما. لكل حاالت 6اسيوط( ب - سوهاج)محافظتا  اشتركت العاشرة المرتبة .10
 بالمئة 50 نحو فإن والطفولة، لألمومة القومي المجلس عن صادرة رسمية إحصائيات وبحسب

 العنف أعمال أماكن تتصدر التي المدارس، داخل له يتعرضون  األطفال له يتعرض الذي العنف من
 من الكثير لها تعرضت ب،واغتصا تحرش وقائع هناك فإن العنف، وقائع إلى وإضافة واالنتهاكات،

 بالعاصمة الخانقة بمنطقة االبتدائي األول بالصف طفلة اغتصاب واقعة أبرزها مدارسهن، داخل الطالبات
 الشأن. هذا في الوقائع من العديد إلى باإلضافة ،”القاهرة“ المصرية

 مسؤولية المواإلع والتعليم التربية وزارة من كال الطالب لحقوق  المصري  االئتالف حّمل بينما
 عبر الطالب قانون  لوائح تفعيل ضرورة على مشددا والطالب، األطفال ضد المدارس في العنف انتشار
 تجمعات بها يوجد التي والرياضية والتعليمية التربوية والمؤسسات المدارس كل داخل له حماية لجنة وجود

 تتصدر المدرسة أن بوضوح ترصد األطفال ضد العنف تقارير كل أن إلى له، بيان في مشيرا ألطفال،
 1.ساكنا أحد يحرك لم ذلك ومع الشارع، إلى باإلضافة األطفال، ضد انتهاكات تشهد التي األماكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م،27/3/2015، حنان إبراهيم: العنف المدرسي والصراع السياسي يهددان حياة تالميذ مصر 1

http://www.alarab.co.uk/m/?id=48452  



 121|    ــــــــــــــــــــــــــــــ    دور مؤسسات الضبط االجتماعي يف مواجهة العنف املدرسي

 الثانوية: املدارس املدرسي يف العنف لظاهرة العاملية ثانيا: املظاهر
 األرجنتين: فيمظاهر العنف لدى الطلبة 
س الثانويرة فري األرجنترين ألكثرر مرن خمسرين عامرا يعتمرد علرى اإلنرذارات كان حفظ النظام فري المردار 

عررام وهررذا  18-12هررذا النظررام متبررع فرري كثيررر مررن المرردارس لألعمررار بررين  نالمكتوبررة لسرروء السررلوك. وكررا
إعادة  إلىالسنوات القليلة الماضية واجه هذا القانون نوعا من التحدي أدى  في. و 1934النظام صدر عام 

 1 الكثير من أشكال العقاب المتبعة في المدارس. النظر في
ومررن التحررايالت الترري يقرروم بهررا الطررالب علررى هررذا النظررام. ان الطررالب الررذين يثيرررون شررغبا يقرردمون 
زمرريلهم الحاصررل علررى اقررل عرردد مررن نقرراط العقرراب باعتبرراره مرتكررب الشررغب وهررذا مررا يسررمى بالتعرراون بررين 

تحردث برين سربتمبر ونروفمبر وهرو مرا يسرمى برالتوفير، إذ  ئالسريأن معظم أشكال السلوك  االمشاكسين. كم
فرري المشاكسررات متررأخرين  ن فرري الخررروج علررى النظررام حتررى يقترررب العررام مررن نهايترره فيبرردأو  الطررالبيقتصررد 

 2 حتى يضمنوا عدم الفصل من المدرسة.
وإثررارة  وتتمثررل مظرراهر العنررف لرردى الطلبررة فرري األرجنتررين فرري الخررروج علررى النظررام وعرردم االنضررباط

فري عردم  أيضراتتمثرل تلرك المظراهر  اكمر الدراسري،الفوضى والشغب داخل المدارس خاصة في آخرر العرام 
 .احترام المعلمين ومساعديهم وكذلك عدم احترام المديرين

إال و ، يكون على الطالب في األرجنتين إظهار االحتررام الواجرب للمعلمرين ومسراعديهم وللمرديرين الذ 
نقطة إنرذار ضرد الطالرب  25ان يتجمع  اوم، المدرسة إلىواإليقاف الفوري عن الذهاب  تعرضوا لإلنذارات

المدرسررة وعليرره أن يمررر بعمليررة اختبررار شررامل قبررل أن يقبررل مرررة ثانيررة كطالررب فرري  إلررىيوقررف عررن الررذهاب 
  3المدرسة.

 مظاهر العنف لدى الطلبة في المكسيك:
جررردا فررري  ةالمدرسرررة )الثانويرررة العليرررا( حررراد أصررربحت مشررركلة االنضرررباط المدرسررري فررري فصرررول مرررا قبرررل

فري أثنراء االجتماعرات الداخليرة التري تعقرد  كا مشكلة جوهرية، وذلرأنها وصفت بأنهالسنوات األخيرة لدرجة 
 للتقييم في المدارس الثانوية العليا التي تعد الطلبة لاللتحاق بالمدرسة. 

 4 مون والمستشارون واإلداريون في:وتتمثل مظاهر العنف لدى الطلبة كما أشار إليها المعل
تمررررد وال  أنرررهالمدرسرررون هرررذا النررروع مرررن السرررلوك ب رالتخريرررب المتعمرررد لمبررراني المدرسرررة واألثررراث ويفسررر .1

انضرررباط، وذلرررك بسررربب الهيمنرررة الزائررردة لثقافرررة العنرررف برررين اسرررر األطفرررال ويرجعهرررا الررربعض ان هرررؤالء 
                                                           

ماريانو تارودوسكى: نظام اإلنذارات لعالج سوء السلوك في المدارس الثانوية باألرجنتين، ترجمة: مجدي مهدي،  1
 .551، ص م1998، اليونسكو، ديسمبر 108مجلة مستقبليات، ال عدد

 .248أحمد إسماعيل محي: مرجع سابق، ص 2
 .553-255ماريانو تارودوسكى: مرجع سابق، ص  3
الفريدو فيرالند: مشكالت االنضباط في النظام المدرسي في المكسيك، ترجمة بهجت عبد الفتاح عبده، مجلة  44

 .568-563، ص 1998، ديسمبر 28، مجلد 108المستقبليات، العدد 
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متمردون بطبيعتهم وطبيعي بالنسبة لهرم  بشباالكائنات البشرية يعيشون مرحلة حرجة من حياتهم، فال
يؤذون أنفسهم  مان يبحثوا عن هوية وشخصية ويريدون الحرية وان يعبروا عن ذلك بطرق متعددة، وه

نظرام الحيراة المدرسرية والطريقرة  عأكثر من أي فرد أخر، ولكن هرذه االنفجرارات االنفعاليرة تفسرر برالطب
                                التي تعمل بها.

وقعررت فرري الفترررة األخيرررة الكثيررر مررن المعررارك بررين الطلبررة فرري المدرسررة. ويقررول المدرسررون ان مواقررف  .2
كهذه تحدث كثيرا وكذاك تقع أحداث أخرى ربمرا اقرل خطرورة تعمرل علرى تصردع النظرام وإفسراد الحيراة 

استخدام آالت حرادة وإمرا  ىإلالمعارك بين الطلبة من التشابك باأليدي  عفي المؤسسة التعليمية، وتتنو 
 معاكسات البنات.  إلىجماعي وتختلف أسبابها من حب السيطرة أو تكون بشكل فردى 

والمدرسررين،  الطررالبالررذي يحرردث بررين  كوثمررة نرروع ثالررث مررن العنررف الررذي تشررهده المرردارس، وهررو ذلرر .3
سين غالبا ما يتخذ والطلبة هم المهاجمون، والمدرسون هم الضحايا، وقد كان سلوك الطلبة تجاه المدر 

إلقراء قنابرل ذات رائحرة كريهرة نتنرة بالفصرل أو متعددة مثل االعتداء الجسدي علرى المدرسرين،  االأشك
 يأتي الطالب في الفصل وإهانة المدرس وتحدى المدرس للنزال.أو أثناء الدرس 

 لدى الطلبة في أمريكا:  العنفمظاهر 
حرررد أن أصررربح ظررراهرة مرضرررية  إلرررىمرررع األمريكررري يوجرررد زيرررادة معررردالت العنرررف والجريمرررة فررري المجت

 .ة( سن18وخصوصا بين الشباب والشابات تحت سن )

بهرررذه  أيضررراونظررررا ألن المدرسرررة جرررزء ال يتجرررزأ مرررن المجتمرررع وال يمكرررن عزلهرررا عنررره، فقرررد ترررأثرت هررري 
 أي أعمال العنف المدرسي –ا أنهاألحداث، وأصبحت تعاني من العنف بين طالبها بشكل غير مسبوق، ف

 1مختلفة مثل: االوأشكتصاعدت في اآلونة األخيرة، وأخذت صورا  –
المدرسررة وبحرروزتهم األسررلحة  إلررىالمعررارك بررين الطلبررة واالعتررداء علررى المعلمررين، وحضررور الطررالب 

البيضاء واألسلحة النارية، وإشرعال الحرائرق داخرل المردارس، والتخريرب المتعمرد للمبراني المدرسرية واألثراث، 
ان بشرركل عشرروائي وانتقررامي، وتعرراطى المخرردرات والكحوليررات وغيرهررا مررن العقرراقير، والسرررقة وإطررالق النيررر 

 بالمواد الحارقة.أو والقتل واالبتزاز، ورش أدراج الزمالء بطالء الصق 
البيئرة المحيطرة بهرا،  إلرىوال يتوقف هذا السلوك العدواني والتخريبي عند حردود المدرسرة، وإنمرا ينتقرل 

د للحرردائق والمبرراني المحيطررة بالمدرسررة، وكسررر إشررارات المرررور، وإتررالف مقاعررد وسررائل كالتخريررب المتعمرر
 النقل العام. 

 

                                                           
ي المدارس حجج الطلبة ومنطقهم لعدم االنصياع ف –برا دلى ا. ليفنسون: االنضباط ورؤية من المستويات األدنى  1

 .304-303، ص 1998، ديسمبر 28، مجلد 108الثانوية، ترجمة اسعد حليم، مجلة المستقبليات، العدد 
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 الطالب:جهود بعض الدول ملواجهة العنف لدى ثالثا: 
ر التري إزعاجرررًا، األكثرر اإلشركالية صروره بتباين العنف يعد  مرن كثيرر فري والسرالمة، األمرن صرفو تكردِّ
 العنرف لمنرع الدوليرة المنظمرة عرن صادر حديث، تقرير وبحسب ،أيضا والشرقية الغربية، بالدول المدارس،
 أوروبا في المدارس عنف فإن بكندا، مونتريال مدينة مقرها حكومية، غير منظمة وهي ،(ICPC)والجريمة

ررد، والتخريررب العنصرررية، بررين دوافعرره تتررراوح األمريكيررة، المتحرردة والواليررات وكنرردا  واإليررذاء والعدوانيررة، المتعمَّ
 السررالح، اسررتخدام إلررى وصرروالً  باأليرردي، واالشررتباك الجارحررة،  باأللفرراظ التنابررذ مررن تتررراوح ووسررائله البرردني،
 العديرد فيهرا تشرارك الظراهرة، هرذه مرن للحرد تبرذل جهرود وثمرة.. وقتلرى مصابين بين ضحايا، وقوع ونتائجه

 1.الصلة ذات والجهات المؤسسات من
تزايرد معردالت العنرف فري  إلرىوانجلتررا أواخرر الثمانيرات وخاصرة أمريكرا  تنبهرت بعرض الردول منرذوقرد 

المررردارس وخاصرررة المررردارس الثانويرررة، وقرررد اسرررتنفرت هرررذه الررردول المؤسسرررات المعنيرررة لتشرررارك فررري مواجهرررة 
لتعامررل مررع الطلبررة المشرراغبين يتمثررل فرري تجاهررل افرري الماضرري وعررالج ظرراهرة العنررف لرردى الطررالب. وكرران 

اسرتبعادهم وهرو المرالذ األخيرر إلدارة المدرسرة، وكانرت هرذه السياسرات أو توجيه اإلنرذارات  أوهؤالء الطلبة 
                              2.هي المعمول بها لفترة طويلة لحفظ النظام في المدارس الثانوية

فقرررد المعلمرررون سرررالحا أساسررريا  ولكرررن مرررع تصررراعد موجرررات العنرررف والمواجهرررة برررين الطلبرررة والمعلمرررين
 .معظم نظم التعليمفي وهو العقاب الجسدي الذي أصبح غير قانوني إال للسيطرة على الطالب 

ومع تزايد مشكالت عدم االنضرباط فري المدرسرة وتصراعد موجرات العنرف فري هرذه الردول بردا االتجراه 
  العوامل االجتماعية واالقتصادية المحيطة للطالب ومنها: إلىفي تفسير هذه الظاهرة وإيعازها 

المتحرردة  المردارس الثانويرة فري الواليررات ويحمرل مسرئولي التعلريم فري دراسرة بالجمعيررة الوطنيرة لمرديري 
سي في عنف الطلبة الذين أساالمشكالت العائلية كعامل  %47وكندا واستراليا بنسبة أكثر من  ووبورتوريك

يررة الررتحكم فرري غضرربهم كمررا ألقررت اللرروم علررى عرردم معرفررة الطلبررة بكيف عامررا، 18-12تتررراوح أعمررارهم مررن 
أمرا الموسريقى  العنرف،على إنتاج السينما والتليفزيون للمواد الفنية التي تحبب للطلبرة  %14و %22بنسبة 

 3المدارس.من مديري  %3اللوم بأقل من  انالو واالنترنت وألعاب الفيديو فقد 
هم في عدوانية مساأو أن المناخ المدرسي هو عامل وثيق الصلة  إلىومن جهة أخرى ذهب البعض 

عدوانيرة الطلبرة وذلرك مرن خرالل أوضراع  فريمسراهم أو عامرل وثيرق الصرلة  تعردحيث أن المدرسة ، الطلبة
والمنرراخ ، والتخطرريط السرريئ للفصررول المزدحمررة، وقصررور المنرراهج وطرررق الترردريس، الفصررول الغيررر مالئمررة

ذه األوضراع مجتمعرة يمكرن أن تحرول وهر، المحيط بالقسوة _ والتبلرد _ وعردم مراعراة الفرروق الفرديرة للطلبرة
                                                           

 ،8/1/2013مجلة المعرفة،  1
 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=404&SubModel=150&ID=1762 
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ولهررررذا السرررربب فرررران كررررل التربررررويين علررررى كررررل ، السررررلوك العنيررررف والعدوانيررررة إلررررىشرررراب ومراهررررق  أيمسررررار 
ن يكونروا قرادرين علرى التصررف المالئرم لمصرلحة أمعرفة طبيعة وحجم المشكلة و  إلىالمستويات في حاجة 

 .       تالميذهم
               1السلوك المدرسي: جهود المملكة المتحدة في انضباط-1

 الفئرة تالميرذ مرن %18 أن المردارس، فري العنرف معردل حرول بريطانيرا، فري المعلنرة اإلحصراءات مرن
 مرن يعرانون  %11و علريهم، االعترداء يرتم %14و لمضرايقات، يتعرضرون  سرنة، 16 ررر 11 نمرا بري العمرية

 وقررد أخرررى، إلررى منطقررة مررن لعنررفا حرردة تتفرراوت حيررث سررواء، المنرراطق كررل وليسررت عنصررري، اضررطهاد
 والنررزوح الهجرررة مررن موجررات األخيرررة السررنوات خررالل شررهدت الترري المنرراطق فرري الوقررائع، هررذه جررل رصرردت

 .الجماعات توزيع في خلالً  أحدث مما الجماعي،
 بعضررها دخررل ومشرراريع، خطًطررا البريطانيررة الحكومررة وضررعت المرردارس، فرري العنررف أعمررال مررن وللحررد

 إسررترليني، جنيرره مليررون 12 مبلررغ لرره رصررد الررذي ،(CRISS)برررر يعرررف مشررروع منهررا لرري،الفع التطبيررق حيررز
 العنررررف انتشررررار مررررن الحررررد إلررررى ويهرررردف الداخليررررة، ووزارة والتعلرررريم، التربيررررة وزارة بررررين شررررراكة مشررررروع وهررررو

 والحرد التسررب، مشركلة معالجرة تسرتهدف للتوجيره بررامج وضرع بموجبره ترم الثانويرة، المدارس في والجريمة،
 ألوليراء الجماعيرة اللقراءات عقرد خرالل مرن والمدرسرة، البيت بين فاعلة، وصل همزة وتكون  االستبعاد، من

 .األمور
رفعت إدارة التربية في المملكة المتحدة شعارا هو االنضباط والسلوك الجيرد همرا مرن األسرس الرئيسرية 

التقريرر السررنوي  فرريو  الجيرد،التعلرريم  وترردريس فعرال ال يمكررن أن يتحقرق مرنظم،وبردون منرراخ  الجيرردة،للتربيرة 
لإلدارة وجد أن أكثر المدارس نجاحا في تحقيق االنضباط والسلوك الجيد تلك التي كان عندها مقياس عام 

 لتقييم سلوك الطلبة.
وقرررد وضرررعت اإلدارة عررردة سياسرررات وكانرررت أهمهرررا إعطررراء المررردارس سرررلطة حجرررز الطالرررب بعرررد اليررروم 

عردم االعترراف بالطالرب المشراغب حترى يوقرع  يروم، 45وفصرل الطالرب حترى  اآلبراءالدراسي بردون موافقرة 
  2 .لكي يتعاون اآلباء مع المدرسة المنزل(_  )المدرسةاآلباء اتفاقية 

 والعقراب،وقد أوصت بعض الدراسات في المملكرة المتحردة المعلمرين باسرتخدام العردل والحرزم والثرواب 
وخفرض سراعات االسرتراحة  المدرسرة،اء بعرض األعمرال فري نهرأأو  الطالب،ويمكن أن يشمل العقاب عزل 

                                                           
1 Cameron,-R-J :School Discipline The United Kingdom –promoting Classroom Behavior Which 
Encourages Effective Teaching And Learning , The –School- Psychology–
Review.Vol.27,No.1,1998,pp 33-40 
2 Cameron,-R-J :School Discipline The United Kingdom –promoting Classroom Behavior Which 
Encourages Effective Teaching And Learning , The –School- Psychology–
Review.Vol.27,No.1,1998,pp 41-44 
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أو  الرياضررية،والحرمرران مررن بعررض االمتيررازات واألنشررطة مثررل االشررتراك فرري المسررابقات  منهررا،الحرمرران أو 
 1 .تدريب المعلمين للتدريب المالئم للتعامل مع عنف الطالب إلىباإلضافة  المدرسية.... الخ،الرحالت 

 المدرسي:الواليات المتحدة األمريكية لمواجهة العنف  جهود-2
وفي الواليات المتحدة األمريكية، التي يطبق فيها نظام الالمركزية في التعليم، حيث أن لكل والية 

ذلك، فإن معدل العنف في كثير من مدارسها، لم يعد يستهان به، خاصة  ومعسيادة فيما يخص التربية، 
، من إجمالي % 2الر ر، تتجاوز نسبة الوفيات المرتبطة بالعنف في المدارس طبقررًا لإلحصاءات أنهو 

 سنة. 16رر  11الوفيات، بين الفئة العمرية من 
ولمواجهة مثل هذه األعمال الخطرة، وضع برنامج وطني لمنع الجنوح في المدارس، يتضرمن تشرجيع 

العدوانيررة، فرري إطررار خطررة اسررتراتيجية ا تقررويم سررلوكياتهم أنهالجررانحين، علررى االنخررراط فرري أنشررطة، مررن شرر
متكاملررررة، طويلررررة األجررررل، تتعرررراون فيهررررا المرررردارس، والصررررحة، والخرررردمات االجتماعيررررة، ورعايررررة الشررررباب، 

 2والشرطة، وصناديق المبادرات المحلية.
وكانت لجنة األمن في الكونجرس، قد انعقدت غيرر مررة، خرالل العرامين الماضريين، للبحرث فري سربل 

السررالمة بالمرردارس، كرران آخرهررا جلسررة االسررتماع، الترري حضرررها أعضرراء مررن مجلررس النررواب تعزيررز األمررن و 
 3.م2011مايو  13والشيوخ، يوم 

مدرسة آمنة منضبطة خاليرة مرن العنرف هردفا قوميرا تجنرد لره الطاقرات  إلىلقد أصبح تحدى الوصول 
العنف والسلوك التخريبي تركرز  في الواليات المتحدة األمريكية، حيث أن معظم الجهود التي تبذل لمواجهة

فقرررط علرررى األشرررخاص العررردوانيين ومرتكبررري هرررذا السرررلوك، بحيرررث يصررربح الشرررخص الجررراني وحرررده موضرررع 
الدراسررة والدراسررة مررن خررالل المعلومررات الترري تفيررد فرري التعرررف علررى هررذا الشررخص بشرركل أعمررق، أي أن 

 4 منهم وإليهم وبواسطتهم(.العنف من خالل مرتكبيه وتتمحور حولهم ) إلىوجهه النظر هذه تنظر 
 5 فــرنــسا:-3

 ثمرررة فرررإن الررروطني، للتعلررريم إدارتهرررا فررري التقليررردي، المركرررزي  برررالنمط ملتزمرررة مازالرررت التررري فرنسرررا، وفررري
 تقروم مدرسرية، مراصرد إنشراء ويتضمن األلفية، بداية مع تطبيقه بدأ المدارس، في العنف لمكافحة مشروًعا

 مررع والتخاطررب اآلخرررين، تجرراه بالعدوانيررة سررلوكياتهم تتسررم ومررن الشررغب، بمثيررري  المتعلقررة البيانررات بجمررع
 حسرررب كررل المناسرربة، بالصررورة معهررم التعامررل ثررم ومرررن بهررم، المحرريط المجتمررع مررن وأفررراد أمررورهم، أوليرراء

                                                           
1 Kenneth S , Trump ,Security Policy –Personnel And Operations ,In In: Arnold ,P.& Conoley , J: 
School violence intervention a practical Hand book .,U.S.A.the Guilford press . New York , 
1997,pp 10-13 

 ،8/1/2013مجلة المعرفة،    2
 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=404&SubModel=150&ID=1762 
3 Kenneth S, Trump, Security Policy –Personnel and Operations, In In: Arnold, Previous 
reference, 1997, pp. 265-270. 
4  National Education News preventing School violence ,http://www.sedle.org 
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 الفرنسرية، والتعلريم التربيرة وزارة برين بالشرراكة ينفرذ الذي المشروع وهذا خصوصية، من به تتسم وما حالته،
 فري واالنحرراف، العنف حوادث من التقليل في طيبة، نتائج المعلنة المؤشرات بحسب حقق بوردو، عةوجام
 وعدوانية. عنف مظاهر تشهد مازالت اأنهب مدارسها، ترصنرف مناطق،6 هناك أنإال  المناطق، من كثير
 إفــريــقــيــــا: جــنــوب-4

 المرتفعرة، الفئرة ضرمن تررصنف التري الردول نمر إفريقيرا، جنروب دولة فإن ووتش، رايتس تقرير بحسب
 أعمرال الماضرية، السرنوات خالل شهدت الوطنية، مدارسها من كثيًرا وأن والجريمة، العنف ألعمال بالنسبة

 المتعمد. والتخريب والبلطجة، والسرقة، والتحرش، البدني، اإليذاء من خطرة
 المركزيرة، الحكومرة مرن قوي  بدعم قليمية،اإل السلطات تقوم األعمال، هذه من للحد سعيها إطار وفي

 اإلنسان، وحقوق  والمساواة  المواطنة حول توعية، حمالت وعمل للجانحين، وتهذيب إصالح برامج بتطبيق
 إفريقية. الجنوب والمقاطعات األقاليم، من العديد في واسع، نطاق على يطبق مشروع وثمة

 تعزيرز فري المسراعدة يستهدف ،(CRISP) ىيدع برنامج المقاطعات، بعض تطبق ذلك، جانب إلى 
 المحليرررة، المنظمرررات مرررن أعضررراء تشرررمل المررردارس، فررري والسرررالمة للترررأمين فررررق  وتنظررريم لألسرررر، المررروارد

 1.األمور وأولياء والشرطة،
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 رابعا: اآلثار املرتتبة على العنف املدرسي:

رار واآلثرار السريئة يشرعر بهرا الطلبرة واآلبراء يترتب على العنف في المدارس الثانوية الكثير من األض
والمدرسرين علررى حرد سررواء بصرررف النظرر عررن الجرنس والحالررة االجتماعيررة واالقتصرادية والثقافيررة، والعنررف 

 في المدارس بجانب الضرر الجسماني والنفسي الذي ينتج عنه. 
أن الررنظم المدرسررية والعنررف فرري المرردارس الثانويررة يجعررل مررن الصررعب توظيررف جهررود المدرسررين، كمررا 

  1تكاليف متزايدة لعمليات اإلصالح. أيضاتواجه 
   2 وفيما يلي أهم اآلثار المترتبة على العنف المدرسي:

 ونفسية: بدنيةآثار -1
بل -إن لم تنته بالقتل -فأحداث العنف ال يتوقف ضررها على ما تحدثه من إصابات وعاهات بدنية 

لشعور بالقلق والرعب والخوف الشرديد لريس فقرط لمرن تعرضروا ألحرداث يترتب عليها أضرار نفسية بالغة كا
ألولئررك الطررالب الررذين يقفررون موقررف المتفرررجين فقررط والررذين يشرراهدون مشرراهد العنررف  أيضرراالعنررف وإنمررا 

ويتابعون أحداثه من بعد دون التعرض ألي اعتداء من جانب اآلخرين، غالبا ما يعانون من أضرار نفسية 
 ات أليمة بالغة األثر ولفترات طويلة.وتظل معهم ذكري

 عقلية وتعليمية: أثار-2
شرط أساسي لقيام العقل بوظائفه المختلفرة مرن إدراك وتفكيرر وتحليرل وإبرداع، ضرورة وجود بيئة آمنة 

ودلال على ذلك بالترتيب الهرمي لماسلو للحاجات والذي اشتمل على األمن كواحد من الحاجات األساسية 
بالجوع والظمأ، والبيئة العدوانية في المدرسرة حاليرا تحرول دون قيرام تعلريم منرتج وتحرد مرن  التي سبقت فقط

  3تنمية القدرة المعرفية.
 الروح المعنوية للمعلمين، وخفض كفاءتهم في العمل: إضعاف-3

وخصوصررا فرري ظررل القرروانين الترري تحررد مررن صررالحيات المعلمررين فرري ضرربط الفصررل، وتأكررل مفهرروم 
تأكيررد أهميررة الحريررة وقيمررة التلقائيررة فرري تنشررئة  إلررىت األفكررار والنظريررات الترري ترردعو العقرراب حيررث ظهررر 

 4.المتعلمين، ورفض العقاب كوسيلة تربوية
ونتيجة لذلك تأكل مفهوم العقاب بدرجة كبيرة مما جعل الربعض مرنهم يرؤثرون مبردأ السرالمة بردال مرن 

ارسررنا عنرردما نجررد بعررض المعلمررين ال يعرضررون السررلطة وتبرردو هررذه الظرراهرة فرري مدأو الصرردام مررع الطالررب 

                                                           
العنف الطالبي " المركز القومي “محمد السيد حسونة: بعض المشكالت السلوكية لدى طالب المرحلة الثانوية  1

 .3، ص1999التربوية، القاهرة، للبحوث التربوية والتنمية شعبة بحوث المعلومات 
 ، شبكة االنترنت على الموقع التالي:2000جواد دويك: العنف المدرسي، كلية دافيد يلين للتربية القدس، 2
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أثناء تأدية امتحانات الشهادات العامة، حتى لو ترتب أو أنفسهم ألية احتكاكات مع الطالب أثناء الحصة 
علررى ذلررك إخررالل بنظررام العمررل، ولررم يعررد خافيررا مررا يتعرررض لرره المعلمررين مررن مضررايقات مررن قبررل الطررالب 

 التعدي باأليدي واآلالت الحادة. إلىأحيانا  كالتهكم والسخرية والتهديد الذي يصل
اخررتالل العالقررة بررين الطالررب والمعلررم، واخررتالل قيمررة المعرفررة ذاتهررا، وعرردم قرردرة  إلررىوقررد يرجررع ذلررك 

التكيررف وفقررا للظررروف االجتماعيررة وعرردم  إلررىالطالررب علررى اإلبررداع الصررطدامه بررالقيم الثقافيررة الترري ترردعو 
وره كمعلرررم، ودوره كقائرررد اجتمررراعي يعمرررل علرررى تغيرررر سرررلوكيات الطرررالب قررردرة المعلرررم علرررى الموازنرررة برررين د

 .خاصة أن القيم ليست مادة دراسية تدرس للمتعلمين وإنما هي ضمير أخالقي وحركي وسلوكي
كما لم يعد للمعلم سلطة ضبط الفصل، ولم يعد يحظى باحترام الطالب، بل أصبح في نظررهم مجررد 

نررا للمعلومررات، وأصرربح التعلرريم فرري نظررر الطالررب هررو مجرررد الحصررول علررى نرراقال للتررراث الثقررافي فقررط، وملق
 1الشهادة.

مرررا قورنرررت برررالمهن األخررررى، والمجهرررود  إذاأن العمليرررة التعليميرررة ليسرررت مجديرررة ماديرررا  إلرررىباإلضرررافة 
جانررب  إلررىمزاولررة مهررن أخرررى،  إلررىالعقلرري والمعرفرري المبررذول فيهررا، ممررا جعررل بعررض المعلمررين ينصرررف 

    .ليواجه متطلبات الحياة عمله كمعلم
 وتخريبية: تدميريةآثار -4

وتتضح فيما قد يتلفه الطالب عمدا من مقاعرد وأدراج وأثراث مدرسري وتشرويه الجردران والكتابرة عليهرا 
والرسررروم الخادشرررة للحيررراء أحيانرررا، وأعمرررال التلويرررث مثرررل رمرررى فصرررالت الطعرررام والعلرررب الفارغرررة فررري فنررراء 

أن نجد بعض الطالب يفسردون اق من األدوار العلوية، ولم يعد من المستغرب ورمى حقائب الرف المدرسة،
 االمتحانات.أو كواليين أبواب الفصول بعد غلقها بهدف تعطيل الحصص 

ونظرررا لخطرررورة العنرررف المدرسررري ومضرراره، برررات قضرررية مطروحرررة وبشرردة لررردى التربرررويين والمصرررلحين 
وغيره من الصناعات الثقافية بأعمال العنف، واجتياح  االجتماعيين، وخصوصا مع تشبع برامج التليفزيون 

 2 ثقافة العولمة وسيطرة التكنولوجيا.
 المجتمع:                                            في فزيادة معدل الجريمة واالنحرا-5

قررة العنررف سررلوك مكتسررب يررتم مررن خررالل عمليررة التفاعررل االجتمرراعي وقررد أثبتررت الدراسررات وجررود عال    
سببية بين مشاهدة العنف والتعررض لره وتردعيم سرلوك العنرف لردى المشراهد، حيرث أن تعرود اإلنسران علرى 

ظرل هرذا المنراخ المشربع برالعنف  فريتكرار مشاهدة العنرف ومعايشرته يقلرل مرن إحساسره بجررم هرذا الفعرل، و 
 فريكا طبيعيرا العصرابات والجماعرات المنحرفرة وقرد يصربح العنرف سرلو  فييسهل استقطاب بعض الطالب 

                                                           
 .205إيمان عبده حافظ: المرجع السابق، ص  1
 .385محمد إبراهيم عطوة مجاهد: مرجع سابق، ص 2
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علرى اآلخررين  مانهعردو تصرف غير أخالقي، وال يشرعرون بالرذنب نتيجرة  أنهحياتهم وال ينظرون إليه على 
  01واغتصاب حقوقهم 

 صور وظهرت العنف المدرسي، انتشار معدل األخيرة اآلونة في زاد وغيرها األوضاع لهذا ونتيجة
الطالبررات، واالعتررداء علررى المعلمررين، والقفررز مررن أخرررى مررن العنررف المرررتبط بررالطالب مثررل: التحرررش ب مررن

 على أسوار المدارس، وتهديد إدارة المدرسة وغيرها.
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 :الضبط االجتماعي للحد من العنف املدرسي ملؤسساتأدوار مقرتحة خامسا: 
ل هذه المشكلة اعتمادًا يصعب ح أنهف المدرسي نظرًا لتشابك وتداخل األسباب المؤدية لظاهرة العنف

 المشكلة،لهذه  المجتمع للتصديولذلك البد من تضافر جهود مختلف مؤسسات  الفردية،الجهود  على
 الضبط االجتماعي ذات الصلة بطالب المرحلة الثانويةوفيما يلي عرض لما يمكن أن تسهم به مؤسسات 

 في التصدي لهذه المشكلة.
 المدرسي: دور األسرة في مواجهة ظاهرة العنف .1

 إلىحاجة  ليس في واضحًا،لعل كل مشتغل بالعلوم االجتماعية، على اتساعها وتشعبها، يدرك إدراكًا 
ا أنهإذ  ا نموذج مصغر للمجتمع،أنهمدى أهمية األسرة كنظام اجتماعي إنساني، وحسبنا القول ب تدليل،

والنظام  قتصادي، والنظام الديني،، كالنظام االمهمةبأخرى النظم االجتماعية األخرى الأو تجسد بدرجة 
 السياسي، والنظام التربوي، ونظام الضبط االجتماعي. 

 أيضابل لكونها  فحسب،حقيقة كونها الخلية األولى للحياة االجتماعية  إلىاألسرة  أهميةوال ترجع 
أو  لية التطبيعوهي عمإال  اجتماعية؛مسرح التفاعل االجتماعي الذي يتلقى فيه الكائن البشري أهم عملية 

 . 1التنشئة االجتماعية، وذلك منذ اللحظة األولى التي تطأ فيها قدماه عالم الوجود الكوني
التفكك األسري عادة ما يعد  إنفي انحراف األبناء من عدمه،  مهماوتلعب العالقات األسرية دورًا 

 .ناء أسوياءفاألسرة المنهارة ال يمكنها تنشئة أب لالنحراف،سببًا قويًا ومباشرًا 
 عدم قدرتها على القيام بوظيفتها االجتماعية، وفشلها إلىبنائيًا، يؤدي أو األسرة وظيفيًا  يارانهإن 

في ممارسة دورها كأحد أدوات الضبط االجتماعي داخل المجتمع، ويمكن قياس تأثير العالقات األسرية 
ومدى قرب األبناء من األبوين واإلشراف االنحراف من خالل ثالثة أبعاد هي التعاون داخل األسرة،  على

 2.األسري على األبناء
الصفات  واكتسابهم بعض األفرادجنوح  إلىويعد اإلخفاق في الحياة األسرية من أهم األسباب المؤدية 

 األخالقي بل وفشلهم في التعليم الذي يعد صمام األمان في الضبط االجتماعي، ومحاربة الجنوح السيئة،
تقبل  وعدم يكون اإلخفاق في الحياة لدى اإلنسان الشعور بالنقص فراد المجتمع، كمالدى أوالعنف 
يتحقق  فإن لم أخرى،وقد يكون هذا اإلحساس دافعًا لإلنسان إلثبات وجوده من خالل مواقع  له.المجتمع 
 العنف. بارتكا إلىوسيلة سهلة إلثبات الذات حتى لو أدى به ذلك  نهالتطرف، أل إلىيلجأ  أنهله ذلك ف
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المرحلة األولي في مواجهة العنف في مراحل العمر المتقدمة تتمثل فيما يمكن أن تقدمه األسرة ان 
 أدني درجاته، ومن هذه الممارسات: إلىتقلصه أو ا أن تحجم السلوك العنيف أنهمن ممارسات من ش

 ضبط الوالدين للسلوك العنيف ألبنائهم (1
 :ويتم ذلك من خالل أسلوبين

فعندما يتفاعل الطفل بشكل إيجابي  :إثابة أشكال السلوك المرغوب عندما تصدر من الطفلاألول: 
 صديقه،كالهما علي حسن تعامله مع أو )يخلو من العنف مع طفل آخر( يجب أن يمتدحه أحد الوالدين 

أن نربط لهم وال بأس أن يقدم للطفل في هذه الحالة شيئًا يرغبه كإثابة له. فيبدو ضروريا لألطفال الصغار 
 بين المديح اللفظي وإثابة مادية ويتمثل األسلوب 

فما دام ال يمثل عدوان  :الثاني: في تجاهل الوالدين الستجابات الطفل العنيفة عندما تصدر منه
كل صغيرة  علىأن يحاوال تعنيفه أو  اهتماما،فال يجب أن يوليه الوالدان  لغيره،أو الطفل تهديدًا له 

قام  إذايصدر األطفال استجابات عنيفة لمجرد جذب انتباه اآلخرين المحيطين بهم، أما وكبيرة، فربما 
فيجب أن نتوقف أمامه بشيء من الحزم ونعاقبه بأي شكل من أشكال العقاب  عنيف،الطفل بسلوك 

أو التجنب أو عدم التجاوب معه أو النشاط االجتماعي لفترة محدودة أو المعنوي مثل منعه من اللعب 
 1همال.اإل

 تجنب الممارسات الخاطئة في تنشئة األطفال (2
 ضوابط،بحيث تخلو حياة الطفل من أية  الشديد،تتمثل هذه الممارسات الخاطئة إما في التساهل 

مستوي الشعور بالرفض من  إلىالتشدد الشديد الذي يصل بالطفل أو  اإلهمال،حد  إلىليصل األمر 
ما يصدر من سلوك عنيف، كما أن  علىموافقة من األبوين  أنهي أبويه. فالتساهل ربما يفهمه الطفل عل

التعامل بأسلوب العقاب البدني ويفقد األبناء الشعور بالدفء األسري، ومن ثم  إلىالتشدد قد يدفع الوالدين 
ذلك، وتنطوي الممارسات  علىما ساعدتهم المواقف  إذاالتمرد والعدوان والعنف وبخاصة  إلىيميل األبناء 

دالئل دقيقة لما  علىالتي ال يستطيع الطفل في ظلها أن يقف  االتساق،صور عدم  علىاطئة كذلك الخ
 2غير مقبول من السلوك نظرًا لتباين مردود السلوك الذي يقوم به.أو هو مقبول 

 :تنمية سلوك المساعدة والتعاون عند األطفال (3
مغايرة للعنف، ومن أهم هذه الضروب تعلم ضروبًا سلوكية  إذايستجيب بعنف إال يمكن للطفل     

السلوكية سلوك المساعدة والتعاون، ويتمثل هذا السلوك في قيام الطفل بالتعاون مع اآلخرين ومساعدتهم 
 شاباً -المستقبل في-منهمتي احتاجوا للمساعدة، وعليه فإن تربية الطفل في أسرته على هذه الصورة يصنع 

 3رف.سويًا بعيدًا عن مثالب العنف والتط
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ويمكن مساعدة األسرة على العودة لدورها المنشود في الضبط االجتماعي وذلك من خالل 
 اإلجراءات التالية:

تنمية وتطوير الوعي التربوي على مستوى األسرة ويتم ذلك من خالل حضور االجتماعات  (1
 عالم.والندوات والدورات التثقيفية المختلفة ومشاهدة البرامج الموجهة عن طريق وسائل اإل

على سلوك أبنائهم والتنسيق مع اإلدارة  لالطالعالمدرسة بين فترة وأخرى  إلىزيارة أولياء األمور  (2
 والمرشد التربوي في كيفية العمل المشترك لمعالجة السلوك العدواني ألبنائهم.

 أن يراعي أولياء الطلبة االعتبارات التالية: (3
 لزم تعديله أوال.ضرورة تحديد السلوك االجتماعي السيئ الذي ي -أ

مع الطالب المتصف بالسلوك العدواني، وإحالل نموذج من  الهادئأهمية فتح الحوار  -ب
خالل  )منليكون هدفا جذابا للطالب  الخاطئالسلوك البديل الذي يكون معارضا للسلوك 

 .والمكافأة(ربطه بنظام للحوافز 
 يجابي.ضرورة توظيف التدعيم النفسي واالجتماعي إلحداث التغيير اال -ت
كان ال بد أن تمارس العقاب، فيجب أن يكون سريعا وفوريا ومصحوبا بوصف السلوك  إذا -ث

 البديل.
أو  السبب المباشرالقيام بتدريب الطفل على التخلص من أوجه القصور التي قد تكون  -ج

ينقصه من المهارات  اكتساب ماغير مباشر في حدوث السلوك العدواني، مثل تدريبه على 
، وعلى تحمل اإلحباط وعلى الهجوم الجسمانية، وعلى استخدام اللغة بدال من االجتماعي

 تأجيل التعبير عن االنفعاالت وعلى التفوق في الدراسة.
التهجم اللفظي، فهذه األنماط من السلوك ترسم نموذجا أو عدم اإلسراف في أسلوب العقاب  -ح

بل قد تؤدي هذه  واني لديه،عدوانيا يجعل من المستحيل التغلب على مشكلة السلوك العد
 نتائج عكسية. إلىالقدوة الفظة التي يخلفها العقاب 

 

 المدرسي:في مواجهة العنف  المدرسةدور  .2
في مواجهة العنف ال يمكن أن ينفصل بأي حال من األحوال عن األدوار  المدرسةإن دور 

 القيام باآلتي: للمدرسةويمكن  السابقة،والمساهمات األخرى 
تعليمية  تعد مؤسسة بل فقط،أن المدرسة ليست مجرد مؤسسة للتعليم  إلىجتمعات الحديثة وتنظر الم

الصغير  ا أصبحت توصف بالمجتمعأنهكما  االجتماعية.ذات وظيفة اجتماعية مسايرة لتطورات الحياة 
رة وفك وتحمل المسئولية، حيث يتمثل الطلبة في مدارسهم معنى النظام العمل،الذي يدرب طالبه على 
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ا المؤسسة التنظيمية التي تقوم على خدمة أنهبل أصبح البعض يصف المدرسة ب، الحق والواجب
 1.المجتمع، وذلك بالتركيز على أسلوب مهم من أساليب نشر الوعي األمني ومحاربة الغلو والتطرف

 العنف المدرسي: إلىفمن أهم األسباب الفكرية التي أدت 
البناء من قبل المؤسسات التربوية، فمن المتعارف عليه أن  والحوار ضآلة االهتمام بالتفكير الناقد 

المتطرف، يجب أن يقوم على أساس تعويد الطالب على  تفعيل الدور األمني للمدرسة في مقاومة السلوك
الذي يسمح لعقل الطالب بتأمل األمور ورؤية الحقيقة من أكثر  التعليم الحواري القائم على التفكير واإلبداع

 ،يصبح فريسة سهلة لألفكار المتطرفة والداعية للعنف والتخريب ن زاوية بما يمكنه من االبتعاد عن أنم
األخالقية النبيلة في نفوس الطلبة بقدر ما يسود المجتمع األمن  إذ بقدر ما تغرس المدرسة القيم

 2 .واالطمئنان واالستقرار
، العنف قايتهم من أي انحراف فكري باتجاهوتتحمل المدرسة مسؤولية جسيمة في تحصين الطالب وو 

وفي مختلف  من خالل الحوار مع الطالب، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم بكافة الوسائل
  لديهم.وترسيخ ثقافة التسامح  التعليمية،األنشطة 

 
 المدرسة:نشر ثقافة التعامل مع العنف في مجتمع 
تعامل معه بصورة إيجابية بناءة يمثل أحد عناصر لعل نشر وترسيخ ثقافة إدارة العنف وال

االستراتيجية الفعالة للمواجهة. وتنطوي هذه الثقافة علي تزويد الطالب بالمعلومات الصحيحة والكافية 
ومدي ، حول معدالت انتشار العنف في المجتمع وأكثر القطاعات إقداما علي ارتكاب السلوك العنيف

وسبل التعامل الفعال مع ، ودوافع ارتكاب السلوك العنيف، ذا الجانبصحة المعلومات التي تنشر في ه
وكيفية تجنب الوقوع ضحية ، وكيفية تحكم الفرد في دوافعه العنيفة، وكيفية تخفيف آثاره الضارة، مرتكبيه
، حول تلك الجوانب األفرادفضال عن تصحيح التصورات والمعتقدات غير المنطقية التي يتبناها ، للعنف

 : ي تزيد من آثاره السلبية ويمكن أن تتحقق هذه األهداف من خالل ما يليوالت
تنمية اتجاهات التسامح ونبذ التعصب بين الطالب وتقبل اآلخر بين الطالب وبعضهم البعض  (1

أو ثقافية أو سياسية أو ونبذ الكراهية التي يمكن أن تنشأ بين الطالب علي أسس دينية 
م سواسية وال يوجد أي تمييز فيما بينهم في أنهعر جميع الطالب باجتماعية... الخ. ويجب أن يش

وأن تسود بينهم مشاعر اإلخاء والحب ال الصراع والبغضاء.  األسباب،الحقوق ألي سبب من 

                                                           

 م. 2007محمد الحلواني: التربية والمواطنة، البربري للطباعة والنشر، طنطا، جمهورية مصر العربية ، 1 
سيد جاب هللا السيد: "دور أساليب االتصال في التنشئة السياسية "، مجلة كلية اآلداب، جامعة طنطا، طنطا،  2 

 م. 1997بية، العدد الخامس، جمهورية مصر العر
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 الدراسيةالمراكز  المدرسة وتنفذهاأن يتم ذلك من خالل برامج منظمة تشرف عليها  على
 1 المتخصصة.

وتبني اتجاهات سلبية  العنف،ة ذات التوجه التربوي بأسس الوقاية من أن تعني المقررات الدراسي (2
 نحوه ومرتكبيه بوصفه استجابة غير مقبولة وغير توافقية لحل الخالفات بين الزمالء واألصدقاء.

وهناك عدد من األساليب التي يمكن من خاللها تعويد الطالب على التعايش السلمي وقبول ثقافة التسامح 
 2:منها والتطرف،الغلو والبعد عن 

 .وضع الطالب في مواقف تفاعلية حقيقية يدرك من خاللها أهمية االنتماء للوطن .1
 .ربط الطالب بفكرة أن المجتمعات اإلنسانية كلها جاءت من نسل واحد، وهو آدم عليه السالم .2
والمبادئ  تعريف الطالب بأننا نعيش في عالم تحكمه مجموعة من المثل والقيم واألهداف .3

 .المشتركة الدولية
 

 دعم النشاطات المدرسية
وعنصرًا مهمًا من عناصر  التعليمية،تمثل النشاطات المدرسية أساسا ولبنة مهمة في صرح العملية 

في تحقيق األهداف المعرفية والنفسية  مباشر،غير أو سواء بشكل مباشر  الحديث،المنهج بمفهومه 
 الطالب.واالجتماعية التي تشكل شخصية 

فالنشاطات المدرسية من أهم الوسائل النفسية والتربوية التي تسهم في تربية الطالب في جميع مراحل 
التعليم تربية متوازنة متكاملة جسميًا وفكريًا وعقليًا وانفعاليًا لتنشئة األجيال الصاعدة أقوياء أصحاء 

 االجتماعية.ومزودين بأسس اللياقة البدنية والنفسية والصحية والعقلية و 
وعلي ذلك فإن تفعيل النشاطات المدرسية في حياة الطالب والتأكيد علي أهميتها وحق جميع الطالب 

الفنية يعد سبياًل أو االجتماعية أو الثقافية أو في ممارستها طبقًا لميولهم واهتماماتهم سواء الرياضية 
والتنسيق لذلك في الجداول الدراسية ، م الجميعالستثمار طاقات الشباب استثمارا فعااًل، وإتاحة الفرصة أما

وتحديد أوقات فراغ فيها للنشاطات المدرسية علي مدار األسبوع حتى ال يحدث تعارض مع المقررات 
وتوظيفها بشكل  الطالبأن يؤدي إلي حسن استغالل طاقات  أنه، كل هذا من شالدراسةالدراسية وحضور 

 طات بداًل من أن تجد سبيلها في أي شكل من أشكال السلوك العنيف.إيجابي تستنفذ فيه التوترات واإلحبا

3 
 ويمكن تقسيم المهام المنوطة بمفردات المجتمع المدرسي كما يلي:

                                                           
محمد سعد العصيمي: رؤية نحو تعزيز دور النشاط الدراسي المدرسي في تطوير العملية التربوية، رسالة الخليج  1

 .146، 1992(، 12( السنة)40العربي، العدد)
 .113محمد الحلواني: التربية والمواطنة، البربري للطباعة والنشر، المرجع السابق، ص 2 
وعي األمني للطالب ودوره في الحد من الجرائم، إدارة الخدمة االجتماعية، وزارة التربية والتعليم، أبو ظبي، ال 3 

 21–13م، ص  1999األمارات العربية المتحدة، 
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 1 :المدارس إدارات على تنفيذها مسؤولية تقع مهام :أوال
 تحقيق عن المسئولة لكونها عاتقها على الملقاة األمانة اعتبارها في المدارس إدارات تضع أن يجب .1

 أن يجب التي القيادة عبء عليها يقع وإنما بمفردها األمانة حمل يمكنها وال التربوية، األهداف
 . مشتركة مسؤولية التربية الن التربوي  العملية أطراف جميع فيها يتحمل ديمقراطية تكون 

 المتصاص عليها واإلشراف وتنفيذها إعدادها في الطالب وإشراك ةالالصفي باألنشطة االهتمام .2
 لهم. محبا مكانا المدرسة وجعل طاقاتهم

 هذا يكون  وان الموقف مع التعامل في بينهم التفريق وعدم الطالب مع التعامل في العدالة توخي .3
 بين والمفاضلة المقارنة إلى اللجوء وعدم المدرسة داخل العمل أطراف جميع ينفذه عاما مبدأ

 .الطلبة
 الطالب من والشكوى  النقد عن واالبتعاد المحبطة لتصرفاتوا الكلمات استعمال تحاشي ضرورة .4

 2 .وجدت ان والمتكررة الماضية األخطاء ذكر عدم مع واللوم
 ذلك وليكن – المدرسة إدارات وبين وبينهم ومدرسيهم الطالب بين مصارحة جلسات تنفيذ من بد ال .5

 من المفتوحة التي تزيد واأليام – الفصول حفالت خالل منأو  األسبوع في واحد يوم خالل من
 .بالمدرسة البيت ربط

 الصواب إلى يقودنا بالخطأ فاالعتراف أنفسنا، أمام ولو وتقصيرنا بأخطائنا نعترف ان عيبا ليس .6
 .النفس وتقويم

 
 3 :التدريسية الهيئة قبل من تنفيذها يراعى مهام :ثانيا

 رئيسية كغاية إليه وتنظر لقيم،ا رأس في الطالب تضع التي مهنتهم ألهداف المعلمين وعي زيادة .1
 .المجتمع تطوير وبالتالي وتطويره الطالب بناء أجل من كوسيلة التعليم إلىو 

 .الطالب مع التعامل قبل عمرية مرحلة كل وحاجات وسمات خصائص فهم .2
 واعتماد الفردية الفروق  مراعاة مع الطالب ومستوى  يتناسب وبأسلوب مبسط بشكل الدرس شرح .3

 الطالب بين محببة رابطة وخلق يستطاع ال بما تكليفهم وعدم االيجابية واإلثارة عالتشجي أسلوب
 .والمادة

 .الصف في التقليدية الجلسة عن والبعد المواد بعض تدريس في الملل عن البعد .4

                                                           
 .285-283، ص مرجع سابقمعتز سيد عبد هللا:  1
قاهرة، المركز القومي للبحوث سميحة نصر: العنف والمشقة، االستهداف للعنف والتعرض للحياة المشقة، ال 2

 .86، ص1996االجتماعية والجنائية، 
 .88سميحة نصر: العنف والمشقة، االستهداف للعنف والتعرض للحياة المشقة، المرجع السابق، ص 3
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 المدرسين لجميع االحترام وإظهار الساحات فيأو  أمامهم التدخين وعدم الطالب مع المزاح عدم .5
 .بهمغيا في الزمالء

أو  اإلدارة إلى يصل ما كل عن والتحري  الطلبةأو  للطالب إعالمها قبل المعلومة صدق من التأكد .6
 .الطالب أحد ضد معلومات من المدرس

 الموقف وتفسير معه التعامل في والحكمة بالصبر والتحلي زمالئه أمام العدواني الطالب لوم تجنب .7
 .زمالئه عن بعيدا انفراد على معه الموقف شةومناق الطالب إهانة عن والبعد مقبول بأسلوب

 معه والتعامل إهماله وعدم بأهميته يشعر وتجعله طاقته تمتص أعمال في العدواني الطالب إشراك .8
 والعطف بالحب وإحساسه له المساندة جو وتوفير بيده األخذ إلى ويحتاج خاصة ظروف له كابن

 .الذات وتقدير
 والدراسة وقدراته بإمكانياته وإحساسه العدواني الطالب سلوك يف االيجابي الجانب وتأكيد إظهار .9

 .فيه القوة جوانب عن
 مقبولة بطريقة منه االستفسار ومحاولة عنه يصدر ما وكل وحركاته وقدراته الطالب ذات احترام .10

 مرحلة في مفاجئ بشكل الطالب تعتري  التي للتغيرات نظرا مناسب غير المدرس يراه  قد عما
 .وتصرفاته حركاته في إرباكا له وتسبب اصةخ المراهقة

 

 :مواجهة العنف المدرسي العبادة ودورها فيور دُ  .3
اجتماعي  مرات في اليوم والليلة، والدور الذي يقوم به كرابط العبادة خمسعلى دور  األفرادإن تردد 

كما  وتعاونهم. وتآلفهم بين أفراد الحي الواحد يجعله المكان المالئم اللتقاء أفراد الحي الواحد وتعارفهم
خالل الندوات  اجتماعية من العبادة كمؤسسةذلك الدور التعليمي والتثقيفي الذي يؤديه دور  إلىيضاف 

المخصصة للقراءة وشغل  والمحاضرات وحلقات الذكر وتحفيظ القرآن، وما تحويه مكتبته من الكتب القيمة
 1.أوقات الفراغ

 المؤسسة نهره من المؤسسات التربوية بخاصية العبادة، وذلك ألعن غي العبادة ينفردكان دور  إذاو 
 متجددة.التربوية الوحيدة التي تتولى تربية اإلنسان تربية 

منسجمة مع حركة الجماعة، ويكون وجود الفرد مستمدًا من وجود  ومن هنا تكون حركة الفرد
يتحقق وجود الفرد ووجود الجماعة الجماعة متوقفًا على حركة الفرد، وهكذا  الجماعة، كما يكون وجود

 .انحرافأو دونما صراع 
 اليوم كجهاز إنذار مبكر، ينذر المجتمع بشرور سوف تستفحل وأخطاء سوف العبادة تعملفدور 

 المجتمع.فرد في  تميز بالقرب المكاني لكلتالمجتمع إن استمر نموها. ذلك ألن دور العبادة  تهدد
                                                           

محروس سيد مرسي: " التربية والضبط االجتماعي "، مجلة دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة، القاهرة،  1 
 (. 28مصر العربية، المجلد الثالث، الجزء ) جمهورية
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خطوات من  وهو على بعد القرى،أحياء المدينة وفي كل قرية من وجد في كل حي من تفدور العبادة 
ومشكالتهم  ويفضي إليه الناس بأسرارهم المجتمع،نفوس أفراد  إلىوخطيبه قريب  المسجدل، وإمام نز الم

خط الدفاع  يالمجتمع، فه ؤدي دور العبادة دورًا مهمًا في الحفاظ على أمنتالدينية واالجتماعية. كما 
عمل على الوقاية من الجريمة ومظاهر االنحراف قبل تويساعد و  المجتمع،انحراف في  األول ضد أي

 1.وقوعها واستفحالها في المجتمع، والدراسة عن العالج والوقاية منها
 خطبالحيث تحتل  كبيرًا،، صغيرًا كان أم للفردمن أعظم محاضن التربية  دار العبادةأن  وال شك

 2 .يه الرأي العام وبث األفكار المرغوبة وتنمية الوازع الدينيمكانة عالية في توج والمواعظ
والتعليمية، ومتبايني المشارب الثقافية، لذا فإن  المستويات الثقافية العبادة مختلفيولما كان رواد دور 

حيث مستواه، كما أن هذا التعليم ال بد أن يخاطب  يقدم فيه ينبغي أن يراعي ذلك من طبيعة التعليم الذي
للعاطفة التي تعمي البصيرة، وتحرف عن الحق  سيطرةأو تهويل  لعقل ويبصر بالحق والصواب، دون ا

 3 .على ذلك من عواقب وتجعل الفرد يتصرف بشكل أهوج دون حساب لما سيترتب
 

 :دور وسائل اإلعالم وخصوصا التليفزيون  .4
الوظيفي فينتج إحساس  االختالل إلىمن خالل إساءة وسائل اإلعالم ألداء وظائفها، يؤدي  أنه

إغراق وسائل اإلعالم جمهورها بالمعلومات  إلىهذه الالمباالة ” ميرتون “بالالمباالة لدى الجمهور، ويعزز 
فيقضى الجمهور وقته في تعلم القضايا من … عملية تحذير بدال من عملية التنشيط إلىبشكل يؤدي 

  4يء اتجاه هذه القضايا.وسائل اإلعالم وال يصبح لديه أصال وقتا كافيا لعمل ش
لوسائل اإلعالم  األفرادوهذا ما ينطبق على التغطية اإلعالمية لحوادث العنف فكلما زاد تعرض 

استقبل كم هائل من المعلومات ال تساهم في دفعه للقيام بسلوك إيجابي، فهو يعرف فقط وال يقوم بأي 
به لمواجهة هذه الظاهرة األخالقية، وتقديم له  سلوك. فلهذا ال بد من تحديد دور الفرد الذي يجب أن يقوم

 الطرق واألساليب المطلوب إتباعها لتفاديها.
بأشكاله  المدرسيتستطيع وسائل االتصال بأشكالها المختلفة أن تتصدى لظاهرة العنف و 

 المختلفة. ولنبدأ بالدور التوعوي والتثقيفي لهذه الوسائل. 
 
 

                                                           

 .143، ص1998سهل العتيبي: دور المسجد في التبصير بجرائم تقنية المعلومات والحد منها، بحث غير منشور. 1 
بركة بن زامل الحوشان: الوعي األمني، مركز البحوث والدراسات كلية الملك فهد األمنية، الرياض، المملكة العربية  2 

 .133-132ه ص  1425 –ية. السعود
 .55تيسير بن حسين السعيدين: دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف "، مرجع سابق، ص  3 
 .132، 131، ص 2000منيـر حجاب: اإلعالم والتنمية الشاملة، مصر، دار الفجر  4
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 1 للوقوف أمام فرضيتين أساسيتين هما: تثقيفية يقودناوال ن الحديث عن الجهود التوعويةإ
: وهي فرضية االتجاه السلبي، تدعي هذه النظرية بأن وسائل االعالم تساهم في الفرضية االولى

انتشار العنف وذلك من خالل المضامين التي تضعها في متناول الجمهور من خالل التلفاز والصحف 
 الخ. –مائية والمجالت والفيديو واالفالم السين

لذا يطالب أصحاب هذه الفرضية برقابة مشددة على المحتويات االعالمية العنيفة كاإلساءة 
م يرون أن التخطيط البرامجي الهادف مع أنهأي فرد من أفراد االسرة، كما أو كبير السن، أو لطفل، ل

 .المدرسيادوات فعالة لمواجهة العنف  إلىالرقابة قادران على تحويل وسائل االتصال 
المشارك، فيتعدى تصورها نطاق الرقابة أو وهي فرضية االتجاه النشط  :وأما الفرضية الثانية

حد مساهمة وسائل االعالم ومشاركتها المباشرة والصريحة في التصدي  إلىوالبرمجة البناءة ليصل 
في إطار سياسة وذلك من خالل جهود توعوية مدروسة ومتكاملة يتم تنفيذها  المدرسيلمشكلة العنف 

 إلىوطنية. وهذا يعني أن وسائل االعالم يمكن استغاللها عن طريق الحمالت االعالمية التي تسعى 
والمجتمع بمعلومات حقيقية  الطالباستبدال المعلومات الخاطئة حول مفهوم العنف، ومخاطره وآثاره على 

 ودقيقة وذلك باستخدام وسائل إعالمية مخصصة لهذه الغاية.
الحديث عن استراتيجية إعالمية تحاول التصدي لهذه الظاهرة فأننا في الواقع نتحدث عن وعند 

 سياسة اتصالية تقوم على عدة مرتكزات حتى يتم لها النجاح. 
ولعل أهم هذه المرتكزات هو إعطاء حقائق رقمية عن طبيعة هذه المشكلة وحجمها ثم خصائص 

 الثقافية.مرتكبيها النفسية واالجتماعية والعمرية و 
 2:بعض التوصيات في هذا الصدديمكن تقديم نهاية الوفي 

تتضمن مفاهيم ذات أو نشر االخبار التي تحث على العنف أو عة إذا التقليل قدر االمكان من  .1
 تشجع عليه.أو عالقة بالعنف 

 .والمجتمع كله الزمالءوحقوق  الفردتصميم برامج إعالمية توضح فيها حقوق  .2
 .بالعنف المدرسي والعمل مع المجتمعفي مجال المسائل المتعلقة تدريب الصحافيين  .3
بين بالعدل والحرية والمساواة رامج التي تعالج محتوياتها مسائل وموضوعات تتعلق بتدعيم ال .4

 .الجميع
في وسائل االعالم المختلفة من خالل برامج تثقيفية توضح  المعلمالعمل على تحسين صورة  .5

 .اأنهالتقليل من شوخطورة الهيئة المعاونة مكانة المعلم والمدرسة و 

                                                           
، 2005األردن، دار مجدالوي للنشر والتوزيع،ثقافة اإلنترنت )دراسة في التواصل اإلجتماعي(، حلمي خضر ساري:  1

 .135ص
 .135حلمي خضر ساري: المرجع السابق، ص 2
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ا من الفئات أنهالمدرسة على أو المعلم المسلسالت التي تصور أو االبتعاد عن عرض االفالم  .6
  األقل شأنا في المجتمع.

ابتعاد وسائل االتصال الجماهيري عن البرامج االعالمية التي تتعامل محتوياتها مع حلول  .7
بالعنف والقسوة والقوة... والتركيز على حل المسائل الخالفية  يةالمدرسالمشكالت والخالفات 

 بالتفاهم والمنطق واالسلوب العلمي. المدرسةداخل 
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 خامتة:
 هررذه توظيررف الجريمررة محترفرري بعررض اسررتطاع واتصررالية تكنولوجيررة ثررورة مررن العررالم يشررهده مررا مررع
 أن وبعرد، المجتمرع أمرن تهردد التري المخراطر دائررة واتسعت، العالم وإرهاب جرائمهم ارتكاب في التكنولوجيا

 القروات عراتق علي تقع تحقيقه مسئولية وأن العسكري  لألمن مرادف أنه علي القومي األمن إلي ينظر كان
 ثيراتوالترررأ التفررراعالت بكثافرررة الصرررلة وثيرررق( القرررومي األمرررن) المفهررروم هرررذا أصررربح، األمرررن وأجهرررزة المسرررلحة
 مررن تنبررع تعررد لررم والمجتمررع الدولررة أمررن تهديررد مصررادر وأن، خررارجي هررو ومررا داخلرري هررو مررا بررين المتبادلررة

 .للحدود العابرة العالمية المشكالت من كذلك تأتي أصحبت بل فحسب الداخل
 سرلبية آثرار مرن عليره يترترب لمرا لريس خطيرر، جرد موضوع الشباب بين العنف موضوع فإن وهكذا

 معرررض بجيررل المسررتقبل نواجرره فكيررف ومسررتقبلها، األمررة وأمررل عمرراد هررم فئررة مررن اً صررادر  لكونرره ولكررن فقررط،
 .واإلدمان المخدرات لخطر

وقرررد عرضرررنا فررري هرررذا الفصرررل المظررراهر المحليرررة للعنرررف المدرسررري، ثرررم عرضرررنا بعرررض المظررراهر 
األمريكيرة، ثرم تناولنرا العالمية للعنف المدرسي في بعض الدول مثل األرجنتين والمكسيك والواليات المتحدة 

جهود بعض الدول لمكافحة العنف المدرسي، وبعد ذلك عرضنا عوامل العنف المرتبطة بمؤسسات الضبط 
وسررائل االعرررالم وخاصرررة التليفزيرررون(، وفررري نهايرررة  –دور العبرررادة  –المدرسرررة  –االجتمرراعي وهررري )األسررررة 

 المدرسي. العنف من للحد االجتماعي الضبط لمؤسسات مقترحة الفصل عرضنا األدوار
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 اءات الدراسة امليدانيةأوال: إجر
 مقدمة:

رض الخطروات التري سريتم هذا الفصرل برالعرض والتحليرل إجرراءات الدراسرة الميدانيرة حيرث يعريتناول 
، ثررم الحررديث عررن مجتمررع الدراسررة وهررو مركررز دكرررنس أهررداف الدراسررة الميدانيررةبدايررة بتحديررد السررير عليهررا 

مررنهج للدراسررة الميدانيررة، ومجرراالت الدراسررة الررثالث محافظررة الدقهليررة، وتحديررد المررنهج الوصررفي التحليلرري ك
 الزماني البشري. –المكاني 

 10مدرسة ثانوية ) 13وتم تحديد عينة الدراسة والمدارس التي سيتم التعامل معها، حيث تم اختيار 
 ثانوي صناعي( وهي جميع المدارس الثانوية بمركز دكرنس والتي بها طالب ذكور. 3-ثانوي عام

 إلررىالرجروع الحررديث عرن خطرروات تصرميم أداة االسررتبيان الموجرودة فري الدراسررة، بحرث تررم وكرذلك ترم 
اختيررار فقرررات االسررتبيان وذلررك ضررمن األسررس والمعرررايير ، و بعررض المراجررع ذات الصررلة بموضرروع الدراسررة

سرتبعاد االمردارس الثانويرة، استخدام المفردات األكثر شريوعًا لردى طلبرة و االبتعاد عن التعقيد اللفظي،  مثل:
قرد والتري محاولة تغطية أبعاد اتجاهات الطلبة وخبررتهم، ، الكلمات التي ال تتناسب وثقافة المجتمع المحلي

 تكون مصدًرا من مصادر السلوك العنيف.
بردأ مرن تحديرد حجرم العينرة  األسراليب اإلحصرائية المسرتخدمةو  كما تم الحديث عن إجراءات التطبيق

 ة المركزية ومرورا بأساليب التشتت والنزع
ولعرل أهررم الصرعوبات الترري واجهرت الباحررث هرري تعراون العرراملين فري الحقررل التربروي مررع االسررتمارات 

 العلمية، خاصة التي تتحدث في موضوعات حساسة كالعنف المدرسي.
 .للدراسة الميدانية للباحث اإلجراءات يمهد فصل يعد الفصل وهذا

 أهداف الدراسة امليدانية وتتمثل يف اآلتي:
اسررتطالع رأى عينررة الدراسررة فرري التعرررف علررى أسررباب ومظرراهر العنررف المدرسرري ومررا هرري  -1

 أكثرها انتشارا في المدارس الثانوية العامة والفنية الصناعية في محافظة الدقهلية
التعررف علررى مقترحررات عينررة الدراسررة فرري كيفيررة مواجهررة ظرراهرة العنررف المدرسرري مررن خررالل  -2

 تماعي وثيقة الصلة بطالب المرحلة الثانوية.تفعيل أدوار مؤسسات الضبط االج
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  جمتمع الدراسة:أوال: 
يتكون مجتمع الدراسة من طالب المرحلة الثانوية الذكور في المدارس الثانوية العامة والصناعية 

 بمركز دكرنس محافظة الدقهلية، في ثالث عشرة مدرسة ليمثلوا مجتمع الدراسة مبينة في الجدول التالي:
 (: مجتمع الدراسة.1جدول رقم )

 ذكور/ عدد الطلبة المرحلة اسم المدرسة م

 1218 ثانوي عام على مبارك الثانوية بنين 1
 228 ثانوي عام الحاج سيد البيومي الثانوية 2
 611 ثانوي عام ام المعلمين الثانوية بنين 3
 144 ثانوي عام منشأة عبد الرحمن الثانوية 4
 282 ثانوي عام ويةديمشلت الثان 5
 187 ثانوي عام الحاج موسى عبد الشافي الثانوية 6
 301 ثانوي عام نجير الثانوية 7
 121 ثانوي عام ميت طريف الثانوية 8
 46 ثانوي عام دكرنس التجريبية للغات 9
 253 ثانوي عام دكرنس الثانوية الخاصة 10
 2091 صناعي فني دكرنس الصناعية بنين 11

 1051 صناعي فني ع عرفة عبد المطلب الصناعية بنينمجم 12

 266 مهني صناعي دكرنس الصناعية المهنية بنين 13

جملة ال  6799 
 13يتضرررح مرررن الجررردول السرررابق أن عررردد المررردارس الثانويرررة العامرررة والصرررناعية بمركرررز دكررررنس هرررو 

 مدرسة.
الفصررل الدراسرري  وخررالل التعليميررةالمرردارس الثانويررة بررإدارة دكرررنس  طلبررة مررن الدراسررة مجتمررع يتكررون 

 كالتالي: مانهبيطالبا  6799م، وعددهم 2016/2017 العام الدراسي من األول
  :طالب. 3391عدد الطالب الذكور في مدارس الثانوي العام 
  :طالب. 3408عدد الطالب الذكور في مدارس الثانوي الصناعي 
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 منهج الدراسة:ثانيا: 
ير على نهجه الباحث لكي يحقق الهدف من بحثه كأن يجد إجابة إن المنهج مجرد أسلوب يس

يستطيع التحقق من الغرض الذي يبدأ به بحثه، وفي قول آخر "يحدد أو مناسبة للسؤال الذي يطرحه، 
عبارة عن مجموعة من األسس والقواعد والخطوات المنهجية التي يستعين بها الباحث في  أنهالمنهج ب

 الفحص الدقيق لها. أو الذي يقوم به من أجل التقصي عن الحقائق العلمية  تنظيم النشاط اإلنساني
الدراسات االستطالعية فإن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج  منوألن هذه الدراسة 

 الوصفي.
ما هي رؤية الطالب لدور مؤسسات الضبط ) هو حيث تنطلق هذه الدراسة من تساؤل محدد

 ( العنف المدرسي االجتماعي في مواجهة
ميز المنهج الوصفي بالمرونة النسبية، جعل ذلك من أداة جمع البيانات وسيلة رئيسية لكنها ال يتو 

 ومتابعاته أثناء إجراء الدراسة الميدانية واالستعانة بها في تحليل النتائج. الباحثتلغي مالحظات 

 :ثالثا: جماالت الدراسة
 :المكاني المجال (1

أحد أهم بمركز دكرنس، محافظة الدقهلية،  المدارس الثانوية في يتمثل للدراسة المجال المكاني
 إلىمراكز محافظة الدقهلية، والمركز يتوسط المحافظة وكان في السابق مديرية تمتد من مركز المنصورة 

لة حدود محافظة الشرقية وحدود محافظة بورسعيد وكان يفصل بينهم بحيرة المنز  إلىمركز السنبالوين و 
 إلىحدود محافظة دمياط ثم تحولت كل من المنزلة ومنية النصر وبني عبيد وميت سلسيل والجمالية  إلىو 

 1مراكز فيما كانت في السابق قرى تابعة لمركز دكرنس.
راهب يدعى  إلىايام مصر القبطية حيث كانت تسمى دير كنس وذلك يعود  إلىويعود اسم دكرنس 

مزارا للمسيحين من جميع أنحاء  تعد وهيكنيسة دكرنس اآلن  انهمك كنس كان مشهورا ويقيم في دير
 من أقدم الكنائس بمصر حاليا. تعد انهألمصر 

 
 :البشري  المجال (2

رؤية الطالب لمدى فعالية مؤسسات الضبط ) سابقا تحديده تم كما بالدراسة يتناول الباحث أن بما
طالب من  367عينة مقصودة قدرها  الدراسة ذهه بذلك ( تكون االجتماعي في مواجهة العنف المدرسي

طالب في المدارس الثانوية العامة والصناعية، بمركز دكرنس،  6799طالب المدارس الثانوية وعددهم 
، وذلك بالتعاون مع الزمالء األخصائيين الحاليقاموا بممارسة العنف المدرسة خالل العام الدراسي 

 .االجتماعيين بالمدارس الثانوية
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 :الزماني المجال (3
 الجانب النظري  إعداد بعد العلمي البحث إعداد مراحل من مرحلة ثاني الميدانية الدراسة تعد

 بدأ بعدها أكتوبر، شهر إلى نوفمبر شهر من الدراسة هذه في انجازه مدة دامت الذي األخير هذا للدراسة،
 نتائج إلى وصوال وتحليلها مع البياناتج ثم المنهجي اإلطار إعداد من بدءا الميدانية للدراسة التحضير

 :التالية المراحل إلىالدراسة  هذه فيها تمت التي الفترة تقسيم يمكنني إذ الدراسة
 

 :األولى المرحلة
 الالحقة، وأساسية للمراحل ممهدة تعد والتي مهمةال الخطوات من بالعديد القيام تم المرحلة هذه في

 مجاالت تحديد المنهجية للدراسة اإلجراءات تضمنت الميدانية لدراسةل مبدئية خطة إعداد فيها تم والتي
 .البيانات جمع أداة  إعداد المتبع والمنهج الدراسة

 
 :الثانية المرحلة

 المدارس الثانوية، بعد في االستبيان استمارة وتطبيق الدراسة ميدان إلى النزول تم المرحلة هذه في
 24/10/2016 تاريخ من شهرا وجمعها االستبيان استمارة وزيعت استغرق  حيث ،شهر من بداية الدراسة

 م24/11/2016 إلى
 :الثالثة المرحلة

 وتطبيق األساليب المئوية، والنسب التكرارات بحساب جداول في البيانات تفريغ تم المرحلة هذه في
 .العامة النتائج واستخالص ومناقشتها النتائج هذه تحليل تم ثم للدراسة اإلحصائية

 ابعا: عينة الدراسة:ر
 العينة الفعلية: (1

  مدرسة عامة  13من المجتمع األصلي والذي يمثل ( احتمالية)غير قصدية اختار الباحث عينة
المدارس الموجودين داخل  الطالبعلى  االستبانةإذ تم توزيع  وصناعية من مدارس مركز دكرنس

 الذين مارسوا العنف خالل العام الدراسي.
 مفردة موزعة  (366)على  بتوزيع أداة الدراسة االجتماعيينتنسيق مع األخصائيين قام الباحث وبال

 مفردة.  6799المجتمع األصلي ومقداره  إلىعلى جميع المدارس منسوبة 
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 (: عينة الدراسة.2جدول رقم )

 المرحلة اسم المدرسة م
/ عدد الطلبة

 ذكور
عدد 
 العينة

العينة 
 االستطالعية

 6 60 1218 ثانوي عام ثانوية بنينعلى مبارك ال 1

 1 12 228 ثانوي عام الحاج سيد البيومي الثانوية 2

 2 32 611 ثانوي عام ام المعلمين الثانوية بنين 3

 1 8 144 ثانوي عام منشأة عبد الرحمن الثانوية 4

 2 15 282 ثانوي عام ديمشلت الثانوية 5

 1 10 187 مثانوي عا الحاج موسى عبد الشافي الثانوية 6

 2 15 301 ثانوي عام نجير الثانوية 7

 1 6 121 ثانوي عام ميت طريف الثانوية 8

 - 3 46 ثانوي عام دكرنس التجريبية للغات 9

 1 14 253 ثانوي عام دكرنس الثانوية الخاصة 10

 12 120 2091 صناعي فني دكرنس الصناعية بنين 11

 6 56 1051 صناعي يفن مجمع عرفة عبد المطلب الصناعية  12

 2 14 266 مهني صناعي دكرنس الصناعية المهنية بنين 13

جملة ال  6799 365 37 

 العينة االستطالعية: (2
للعينررة، وتكونرت العينررة  اتهردف العينرة االسررتطالعية مرن التحقرق مررن صرالحية األداة ومررن مردى مالءمتهر  

 (.2)المدارس كما في الجدول رقم  إلىزعة ( طالب من طالب المرحلة الثانوية مو 37االستطالعية من )
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 :االستبيانخامسا: أداة الدراسة: 
لجمع بيانات عن موضوع معين عن طريرق شرريحة كبيررة  االقتصاديةهو إحدى الطرق  االستبيان

مرن المهرم  أنرهحيرث البيانرات يمكنرك عمرل دراسرة تحليليرة لرذلك الموضروع،  هذهجدا من الناس وعن طريق 
رفة ان بذل الجهد إلخرراج اسرتبيان قروي التصرميم مرن ناحيرة األسرئلة الموضروعة وحجمره وشركل اخراجره مع

مرن  أنرهحتما سرتعطي بيانرات يمكرن أن يسرتفاد منهرا التخراذ قررار معرين حرول تلرك الظراهرة المرراد دراسرتها، 
  النتائج.باستخراج  تهيوينالمهم اعداد االستبيان على مراحل تبدأ بتعريف األشياء التى سيتم اختبارها 

كل مرحلة يجب ان تصمم بعناية كبيرة الن النتيجة النهائية تعتمد على مدى ترابط جميع مراحلره، 
ا قد تكون مكلفة من ناحية أنهإال  اقتصاديةوعلى الرغم من ان طريقة جميع البيانات عن طريق االستبيان 

  النتائج.التصميم واستخراج 
طلبرة المردارس الثانويرة العامرة  إلرىسة الميدانية تم تصميم اسرتبانة مقدمرة وللتحقق من أهداف الدرا

والفنية الصناعية فري مركرز دكررنس محافظره الدقهليرة للتعررف علرى "رؤيرة الطرالب لمردى فعاليرة مؤسسرات 
ومررررا هرررري أكثررررر مظرررراهره انتشررررارا فرررري هررررذه المرررردارس  المدرسرررريالضرررربط االجتمرررراعي فرررري مواجهررررة العنررررف 

 جهه هذه الظاهرة".ومقترحاتهم لموا
 ستبيان: االكيفية بناء 

 الدراسررة،بعررد االطررالع علررى األدب التربرروي والنفسرري والدراسررات النظريررة السررابقة المتعلقررة بمشرركلة 
والرررذي  الملحرررقسرررتبيان اال، قمنرررا بتطررروير الرررذين نتواصرررل معهرررم فررري العمرررل المهنررريطلبرررة الواسرررتطالع رأي 

فقرررة، بحيررث تتناسررب والغايررة مررن إعرردادها، وقررد  47قراترره وتضررمن عرردد ف الدراسررة،يخرردم أغررراض لخصررص 
 طور االستبيان وفقا لخطوات التالية:

 بعض المراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة. إلىالرجوع  .1
 اختيار فقرات االستبيان وذلك ضمن األسس والمعايير التالية: .2

 .المدارس الثانويةطلبة استخدام المفردات األكثر شيوعًا لدى و االبتعاد عن التعقيد اللفظي،  -
 استبعاد الكلمات التي ال تتناسب وثقافة المجتمع المحلي. -
 قد تكون مصدًرا من مصادر السلوك العنيف.والتي محاولة تغطية أبعاد اتجاهات الطلبة وخبرتهم،  -

 روعي عند تصميم هذه االستبانة تقسيمها كما يلي: .3
 ات(فقر  (10)واشتمل على  :الشخصية المحور األول: الخصائص (1

 المحور الثاني: رؤية الطالب للمجتمع المدرسي:      (2
 : إلىوتم تقسيم هذا الهدف 

 (18: 11عبارات من ) 8عوامل مرتبطة بالمناخ المدرسي وتتضمن  -
 ( 25: 19عبارات من ) 7عوامل مرتبطة بالمعلم وتتضمن  -
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 المحور الثالث: رؤية الطالب للعنف المدرسي: (3
 (32:26عبارات من ) 7مظاهر العنف بالمجتمع المدرسي وتتضمن  عوامل مرتبطة بترتيب

  الضبط المختارة في الدراسة: تالمحور الرابع: األبعاد المرتبطة بمؤسسا (4

 وتتمثل في:
 ( 38:33عبارات من ) 6عوامل مرتبطة باألسرة وتتضمن  -
 (41:39عبارات من ) 3عوامل مرتبطة بالتربية الدينية وتتضمن  -
 (46:42عبارات من )5تبطة بوسائل اإلعالم وتتضمن عوامل مر  -

  :لمواجهةسؤال مفتوح حول ا (5

 وسائل االعالم(. –دور العبادة  –المدرسة  –)األسرة 
 خطوات إعداد االستبانة وتطبيقها:

 سة الميدانية.تحديد األهداف كما ورد سابقا في الجزء الخاص بأهداف الدرا -1

 عدة محاور رئيسية وأخرى فرعية. إلىتقسيم كل هدف من هذه األهداف  -2
 توظيف اإلطار النظري في كتابة الفقرات الفرعية تحت كل محور فرعى. -3
 تم عرض األداة في صورتها المبدئية على السادة المشرفين وتم عمل التعديل الالزم. -4
ك للتحقرق مرن مردى مالزمتهرا للغررض الرذي تم عررض االسرتبانة علرى السرادة المحكمرين وذلر -5

 صممت من اجله. 

تم وضع األداة في صورتهما النهائية متضمنة األهداف والمحاور الرئيسية والفرعية وفقا لما  -6
 هو مدون سابقا.

 

 :األداة صدق
 لألداة:الصدق الظاهري  –أ 

فعاًل اختبار صادق  يقيس الذكاء الذياالختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه فاختبار الذكاء 
قياسها للزمن وتختلف  فيقياسه لألوزان والساعة  فيقياسه لألطوال والكيلو  فيمثل المتر ذلك  فيمثله 

قياسها  إلىابتعادها من تقدير تلك الصفة التى تهدف أو مستويات صدقها تبعًا القترابها  فياالختبارات 
اختبار  أيهذا القياس من  فيأصدق  0,8مستوى  لىإقياسه لتلك القدرة  فييصل  الذيفاختبار الذكاء 

 إلىقياسه للذكاء  فييصل  الذيأصدق مثاًل من االختبار  أنه أيهذا المستوى  إلىآخر للذكاء ال يصل 
 1(.0,5) مستوى 
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ويحسب مستوى صدق االختبار بمقارنة نتائجه بنتائج مقياس آخر دقيق لتلك الصفة ويسمى هذا 
 1بالميزان.المقياس 
م الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد من المحكمين المختصين في مجال قا

 للتأكد ،(1 رقم الملحق انظر) المنصورةعلم النفس وعلم االجتماع من أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
  الظاهري.من صدقها 

عليها يالت التي اتفق قام الباحث بإجراء التعد المحكمون،وفي ضوء التوجيهات التي أبداها 
وتعديل صياغة بعض الفقرات التي رأى المحكمون ضرورة إعادة صياغتها حتى  المحكمين،( من 70%)

 تزداد وضوًحا ومالئمة لقياس ما وضعت ألجله.
 

 :يلي قام بعدها بما والتوجيهات، المالحظات من العديد الباحث تلقى وبعد جمع االستبيانات
 . منها اآلخر البعض ترتيب إعادة وتم العبارات بعض إلغاء تم -
 .قمنا بتعديل محتوى بعض الفقرات في ضوء مقترحات المحكمين -
 الكلمات بأخرى، الطلبة بالطالب.  بعضتم استبدال  -

 .دراسته المراد الموضع عن أكثر توضيح على لتدل العبارات بعض إضافة تم -
 انظر) النهائية بصورتها خرجت كمينالمح قبل من كانت التي التوجيهات خالل من تعديلها وبعد

 . (1 رقم الملحق
 :لألداة البنائي الصدق – ب

 تمثل أولية عشوائية عينة على الظاهري  صدقها من التأكد بعد الدراسة أداة  بتطبيق الباحث قام
 من طالب المدارس الثانوية التي سيتم تطبيق العينة (طالب (36أفرادها عدد بلغ األساسية الدراسة عينة

من العينة األصلية في هذه المدرسة  %1مدرسة، وتم توزيع العينة االستطالعية بنسبة  13فيها وعددها 
  (2كما يظهر من خالل الجدول رقم )

 فقرة كل بين (بيرسون ) ارتباط معامالت بحساب الدراسة ألداة  الداخلي التجانس مدى لتحديد وذلك
 االرتباط معامالت توضح التالية والجداول له تنتمي الذي المحور فقرات وجميع األداة  محاور فقرات من
 .له تنتمي الذي المحور فقرات وجميع األداة  محاور فقرات من فقرة كل بين
 (0,05مستوى ) عند دال االرتباط معامل قيمة *

 (0,01مستوى ) عند دال االرتباط معامل قيمة **
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 األول لمحورل يالداخل لالتساق االرتباط معامالت(: 3جدول رقم )

 المحور فقرات وجميع المحور فقرات من فقرة كل بين 
 االرتباط معامل الفقرات م
 ** 0.643 . الصف الدراسي 2
 ** 0.636 . نوع المدرسة الثانوية 3
 ** 0.639 . محل اإلقامة 4
 ** 0.653 . المستوى التعليمي لألب 5
 ** 0.644 . المستوى التعليمي لألم 6
 ** 0.642 . لوالدعمل ا 7
 ** 0.642 . عمل األم 8
 ** 0.663 . دخل األسرة  9
 

 الثاني لمحورل الداخلي لالتساق االرتباط معامالت(: 4جدول رقم )

 المحور فقرات وجميع المحور فقرات من فقرة كل بين 
 االرتباط معامل الفقرات م

 ** 0.634 . المدرسي من العوامل المرتبطة بالمناخ المدرسي وقد تؤدي للعنف 11
 ** 0.642 . إلىممارسة الطالب للعنف في بعض الحصص راجع  12
 ** 0.651 . إلىراجع  االإجمممارسة الطالب للعنف في المدرسة  13
 ** 0.610 . أثناء الحصص الغير مرغوبة يثير الطالب الفوضى بهدف 14
 ** 0.628 . أهانك معلمك داخل الفصل تتصرف بر إذا 15
 ** 0.682 . اذام إلىالتمييز والتهميش بين الطالب داخل الفصل يؤدي  16
 ** 0.660 . إلىممارسة للعنف بكل أشكاله )اللفظي، الرمزي، الجسدي( راجع  17
 ** 0.641 . معنوي(–لفظي -)جسدياعتداء يمكن أن تكون ضحية  18
 ** 0.618 . صل هواألساس الذي يمنح المعلمون الدرجات عليه للطالب داخل الف 19
 ** 0.628 . عند الخطأ هو الطالبحاد التسلط تجاه أو رد فعل المعلم المتسلط  20
 ** 0.624 . األمور التي تقلقك من معلمك هي 21
 ** 0.769 . يقوم المعلم بمعالجة األخطاء الصادرة من طرف الطالب داخل الفصل 23
 ** 0.630 . ات العنيفة داخل الفصل بسببيكون المعلم سببا في انتشار بعض السلوكي 25
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 لمحور الثالثل الداخلي لالتساق االرتباط معامالت(: 5جدول رقم )
 المحور فقرات وجميع المحور فقرات من فقرة كل بين 

 االرتباط معامل الفقرات م
 ** 0.635 . مدرستك في الشائعة العنف سلوكيات أنماط 26
 ** 0.652 .  بسبب المؤسسة خارج االجتماعية لمشاكلل امتداد هو المدرسي العنف 27
 ** 0.647 . المشاكل هذه أهم نظرك في نعم حال في 28
 ** 0.639 . طرف من مدرستك في الشائعة العنف سلوكيات أنماط 29
 ** 0.641 . نظرك وجهة من الطالب شغب من للحد وسيلة أفضل 30
 ** 0.645 . في ثرأك مدرستك في العنف سلوكيات أنماط تقع 31
 ** 0.647  مدرستك في انتشارا األكثر المدرسي العنف صور رتب 32

 لمحور الرابعل الداخلي لالتساق االرتباط معامالت(: 6جدول رقم )

 المحور فقرات وجميع المحور فقرات من فقرة كل بين
 االرتباط معامل الفقرات م

 ** 0.641 هو معاملتك في أبواك ينتهجه الذي األسلوب 33
 ** 0.643   مبدأ العالقة هذه يسود 34
 ** 0.618 أخطأت إذا تجاهك أبواك فعل رد يكون  35
 ** 0.628 أسرتك مع الحوار على تغلب التي األمور 36
 ** 0.624 بر معك العنف والداك يمارس الغضب عند 37
 ** 0.630 نظرك وجهة من بالمدرسة العائلي الجو عالقة 38
 ** 0.619  اليوم في العبادة دور إلى الذهاب اتمر  عدد 39
 ** 0.644  والدينية االجتماعية باألنشطة الطالب اهتمام صور 40

 ** 0.635  الطالب سلوكيات في العبادة دور أثر ضعف أسباب 41

 ** 0.618  بهدف العنيفة األفالم أشاهد 42

 ** 0.628  العنيفة األفالم هذه مشاهدة مدة 43

 ** 0.624  العنيفة السلوكيات بعض تقليد بابأس 44

 ** 0.630  ناحية من باإلعالم متأثرا المدرسي العنف يكون  46

 يشير مما (0.01) مستوى  عند إحصائية دالة االرتباط معامالت جميع أن :السابقة الجداول من ويتضح
 صدق يؤكد مما المحور ذاه يضمنها التي الفقرات وجميع محور كل عبارة بين الداخلي االتساق إلى

 .األداة 
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 :ثبات االستبيان
 الثبات: معنى

 أعيد ثم االختبار هذا في فرد كل درجات ورصدت األفراد من مجموعة على ما اختبار أجرى  إذا
 أن على النتائج ودلت فرد كل درجات أيضا ورصدت المجموعة هذه نفس على االختبار هذا نفس إجراء

 حصل التى الدرجات نفس هي االختبار لتطبيق األولى المرة في لطالبا عليها حصل التى الدرجات
 لم القياس نتائج ألن تماماً  ثابتة االختبار نتائج أن ذلك من نستنتج الثانية، المرة في الطالب هؤالء عليها
 1األولى. المرة في قائمة كانت كما ظلت بل الثانية المرة في تتغير

 .أدناه بالجدول الموضحة (كرونباخ )ألفا ارتباط معامل الدراسة اة أد ثبات من بالتأكد الباحث قام
 للثبات الفاكرونباخ معامالت (:7) رقم جدول

 الفاكرونباخ معامل الفقرات عدد األبعاد  م
 0,730 8 البيانات الشخصية 1
 0,546 16 المناخ المدرسي 2
 0,7315 7 العنف المدرسي 3
 0,8903 16 مؤسسات الضبط االجتماعي 4

 0,639 47 األربعة المحاور متوسط
 وهي( 0,8903) و (0,546 (بين قيمها تراوحت الثبات معامالت أن السابق الجدول من ويتضح

 .(0.639) الكلي الثبات معامل أن حيث ،الثبات عالية قيم
 لخال من عليها الحصول يمكن التي النتائج إثبات إمكانية أن على يشير وهذا ،مرتفع معامل وهو

 .ممكنة أخرى  مرة تطبيقيها عند الدراسة أداة 
 كيفية التطبيق:

 بالنسبة لألداة )االستبيان(:
فقد تم توزيعها على طالب مدارس الثانوي العام والفنري الصرناعي فري الرثالث عشررة مدرسرة المشرار 

اليوم، أما بقية إليها سابقا ولقد استطاع الباحث الحصول على معظم االستمارات التي تم توزيعها في نفس 
االسررتمارات فقررد كلررف زمالئرره فرري هررذه المرردارس باسررتالمها بعررد االنتهرراء مررن اإلجابررة عليهررا، وعنررد اسررتالم 
االستمارات التي تم توزيعها كما هو مشار إليه لوحظ فقدان بعض االستمارات لعردم الررد مرن جانرب بعرض 

 لعدم الجدية في اإلجابة عليها.أو الستبعاد بعض االستمارات بعد فرزها، أو أفراد العينة 
وتم اختيارهم بطريقة تمزج بين الطريقة المقصودة أين تم اختيار طلبة استمارة،  367حيث تم توزيع 

أدبرري( فرري الثررانوي  – علمرري)تخصررص وعشرروائية وهررذا دون مراعرراة أي  المرردارس،الممارسررين للعنررف فرري 
                                                           

 . 331مهدي القصاص: مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي، المرجع السابق، ص  1
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منهررا  355اسررتطاع الباحررث اسررترجاع ، الصررناعيمعمررار....( فرري الثررانوي  –خرسررانة – )نجررارةأو العررام، 
 صناعي. ثانوي  177و عام،ثانوي  178

 وبعد الفرز النهائي تبين ما يلي:
 استمارة. 367عدد االستمارات الموزعة:  .1
 .%3,2استمارة، بنسبة  12عدد االستمارات التي المفقودة:  .2
 .%1,6ات، بنسبة استمار  6ا فارغة تماما: نهعدد االستمارات التي تم استبعادها أل .3
 .%3,8استمارة، بنسبة  14عدد االستمارات التي تم استبعادها بسبب عدم استكمال البيانات:  .4
 عدد االستمارات التي تم االعتماد عليها كعينة نهائية للدراسة: .5

 استمارة. 335 =( 12+6+14)-367= 
  :تقريبا %96وبذلك تكون نسبة االسترجاع 
 تقريبا %91عليها نهائيا:  أما نسبة االستمارات المعتمد 
 اإلحصائية املستخدمة: األساليب

 كما جاءت والتي الدراسة الوصفية هذه لطبيعة المناسبة الدراسة بيانات لمعالجة الباحث استخدم 
 :يلي

 .الدراسة عينة خصائص لوصف والتكرارات المئوية النسب .1
 .الداخلي( ألداة الدراسة )االتساق البنائي الصدق مدى لتحديد )بيرسون( ارتباط معامل .2
 .الدراسة ألداة  الثبات معامل لتحديدكرونباخ(  الفا) الثبات معامل .3
 .الدراسة تساؤالت على لإلجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات .4
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 ثانيا: املعاجلة اإلحصائية ونتائج التطبيق امليداني
 املعاجلة اإلحصائية . متهيد

الجررزء هررو صررلب الدراسررة حيررث تظهررر فيرره شخصررية الباحررث مررن خررالل التعليررق علررى النتررائج هررذا 
 المستنبطة من الدراسة الميدانية.

 اإلحصائي.SPSSوقد تم عمل اإلحصاء باستخدام برنامج 
وسرررروف نقرررروم مررررن خررررالل االسررررتعانة بالبرنررررامج بعرررررض اسررررتجابات الطررررالب والنسرررربة المئويررررة لهررررذه 

 ليه االستجابات الخاصة بكل سؤال من أسئلة االستبيان.االستجابات وما تدل ع
 وقد تم تقسيم هذا الفصل حسب التقسيم الوارد في االستبيان كما يلي:

 محور البيانات الشخصية. .1
 محور لرؤية الطالب للمناخ المدرسي. .2
 محور العنف المدرسي. .3
 محور مؤسسات الضبط االجتماعي. .4

برررالتعليق علرررى كرررل محرررور علرررى حررردة مرررن خرررالل  اسرررةالدر للمحررراور السرررابقة فررري عررررض وسرررنتعرض 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.

 التوصرياتالخاصرة بالدراسرة بصرفة عامرة، وسريتم اسرتخالص مجموعرة مرن  تلخيص النترائجثم يتم  
  . التي تصلح للتطبيق في الواقع الميداني
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 أوال: اخلصائص العامة ألفراد العينة:
 المدرسة الثانوية: (2

 المدرسة الثانوية(: 8جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المدرسةنوع 

 58.8 197 عام

 41.2 138 صناعي

 100.0 335 الحملة
بلغت النسبة  كانت في التعليم العام حيث العينةويتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من 

 .%41,52طالب في التعليم الصناعي وبلغت ، وكانت النسبة التالية هي نسبة ال% 58,8
تعبئة االستبيانات وذلك بسبب عدم  إلىويرجع ذلك لضعف تجاوب الطالب في التعليم المهني 

 االهتمام بالجانب العلمي بشكل عام مقارنة بالطالب في الثانوي العام.
 

 الصف الدراسي: (3

 (: الصف الدراسي9جدول رقم )
 

 

 

 

 

 
 

 
 

بلغت النسبة  كانت في الصف الثاني الثانوي حيث العينةويتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من 
 .%27,5، وكانت النسبة التالية هي نسبة الطالب في الصف األول الثانوي وبلغت % 50,1

عينة الطالب الممارسين للعنف يكونون في الصف الثاني الثانوي، وهذا ه العينة تظهر أن وهذ
أن طالب الصف األول الثانوي يقبلون على المرحلة الثانوية بنوع كبير من الحذر والتوجس  إلىيرجع 

مشاركته أو فيكون اقباله ، محاذير وسياساتأو عالقات أو بهدف اكتشاف المرحلة وما فيها من صداقات 
في العنف ليست في مستوى طالب الصف الثاني الثانوي الذين اكتسبوا من المؤهالت والمهارات 
والعالقات والتعرف على أنماط التجاوزات التي تتيح له ممارسة العنف، أما طالب الصف الثالث فهو أقل 

العام، والتفكير فيما بعد ممارسة للعنف وذلك اما لالهتمام بالتحصيل الدراسي بالنسبة لطالب الثانوي 
 الدبلوم لطالب التعليم الصناعي.

 المئويةالنسبة  التكرار الصف الدراسي
 27.5 92 األول
 50.1 168 الثاني
 22.4 75 الثالث
 100.0 335 الحملة



 156|    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض نتائج الدراسة  

 محل اإلقامة: (4

 (: محل اإلقامة10جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد محل االقامة

 %54 181 قرية
 %46 154 مدينة دكرنس

 %100 335 المجموع
ى مركز يظهر من بيانات الجدول السابق أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة من قر 

(، وهذه النسبة من وجهة نظر %46(، فيما بلغت نسبة أبناء مدينة دكرنس )%54دكرنس بنسبة بلغت )
 الباحث كبيرة على مدينة دكرنس.

وبسؤال األخصائيين االجتماعيين في المدارس تبين أن هناك عدد كبير من المناطق العشوائية 
 ا من األماكن العشوائية.الملحقة بمركز دكرنس مثل منشية السيد محمود وغيره

 
 الترتيب بين األبناء: (5

 (: الترتيب بين األبناء11جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد الترتيب
 23.3 78 وحيد

 38.2 128 األول

 19.4 65 األوسط

 19.1 64 األخير

 %100 335 المجموع
بلغت  األكبر حيثكانت من نصيب االبن  العينةويتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من 

 .%23,3، وكانت النسبة التالية هي نسبة االبن الوحيد وبلغت % 38,3النسبة 
وهذه العينة تظهر أن العوامل المشجعة على العنف تكون أكثر ما تكون عند االبن األكبر الذي 

وك الكبير يتمتع في مجتمعاتنا الشرقية بنسبة كبيرة من الصالحيات في نطاق األسرة والمجتمع )كالم أخ
وزمالئه ويحسم قراراته مع غيره  اخوانهيصير( مما يورث هؤالء األبناء صفات "السلطوية" في التعامل مع 

 العنف.أو بالقهر 
أما االبن الوحيد فان التدليل الزائد يجعل تربية هذا االبن غير سوية، مما يورث هؤالء األبناء 

 وزمالئه ويحسم قراراته مع غيره بالعنف. نهاخواصفات الرغبة في االستحواذ في التعامل مع 
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 ( المستوى التعليمي لآلباء:7،  (6

 (: المستوى التعليمي لآلباء12جدول رقم )
 % األم % األب المستوى التعليمي

 33,1 111 20.6 69 أمي
 44,5 149 25.4 85 ابتدائي
 17,9 60 32.8 110 ثانوي 

 4,5 15 21.2 71 جامعي
 %100 355 100 355 المجموع

اآلباء هم من أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة من  السابقيظهر من بيانات الجدول 
وتم تفسير ذلك  (،%68,2بنسبة بلغت ) واآلباء الحاصلين على االبتدائية الحاصلين على المرحلة الثانوية

أو في الزراعة إال عمل م من الحاصلين على الدبلومات الفنية من فترة طويلة ولم يجدوا فرصة للأنهب
األعمال الحرفية والمهنية، وهي نسب تدل على أن األمية المقننة في التعليم الفني غير المخطط، واألمية 

 الحقيقية وعدم التعليم نهائيا بيئة خصبة لوجود أبناء يعيشون في أجواء مشجعة على العنف. 
األمهات هم ن أفراد عينة الدراسة من أن النسبة األعلى م أيضا السابقيظهر من بيانات الجدول 

ن أنهوتم تفسير ذلك ب (،%77,6بنسبة بلغت ) واألمهات األميات من األمهات الحاصلين على االبتدائية
ليس لديهن مهارات التعامل الصحي والمناسب مع األبناء وهؤالء األمهات غالبا لم يستطعن اكمال التعليم 

وهي عوامل مؤثرة قطعا ، بسبب الظروف االقتصادية لألسرةأو ن المستوى العقلي له ضاما بسبب انخفا
 على التكوين النفسي واالنفعالي لهن، مما يولد بيئة تفتقد ألبسط معاني التفاعل الصحي اآلمن مع األبناء

 مما يولد بيئة خصبة لوجود أبناء يعيشون في أجواء مشجعة على العنف. 
 

 ( عمل الوالدين:9(، 8

 عمل الوالدين (:13جدول رقم )
 % األم % األب العمل

 32,2 108 25,4 85 موظف حكومي
 42,4 142 35,5 119 خاص
 17,6 59 26 87 عامل

 7,8 26 13,15 44 ال يعمل
 %100 355 100 355 المجموع
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أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة من اآلباء هم من  السابقيظهر من بيانات الجدول 
وهي عادة أعمال موسمية في أعمال  (%70,9بنسبة بلغت )في الحكومة أو عمل الخاص العاملين في ال

بنسبة بلغت  الموظفين في الحكومة، يلي ذلك اآلباء الزراعة حسب بيئة مركز دكرنس الزراعية
في الغالب مهن دنيا في العمل الحكومي بسبب انخفاض المستوى التعليمي لخباء كما (، وهي 25,4%)

 بيئة خصبة لوجود أبناء يعيشون في أجواء مشجعة على العنف. وهذا يولد  السابقفي البند 
أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة من األمهات هم  أيضا( 4يظهر من بيانات الجدول رقم ) 

بأن  (، وتم تفسير%74,6بنسبة بلغت ) في الحكومةأو العامالت في العمل الخاص من األمهات من 
الضغوط االجتماعية  في زيادة، وهي عوامل مؤثرة يالتعليم بسبب ضعف المستوى مهات هؤالء األ

 بيئة خصبة مشجعة على العنف. يوفرهن، مما يلع االقتصادية
 

 دخل األسرة:  (10

 (: دخل األسرة14جدول رقم )
 % التكرار دخل األسرة

 34.0 114 1000أقل من 

1000-2000 114 34.0 

2000-4000 68 20.3 
 11.6 39 5000ر من أكث

 100 355 المجموع
( %68عينة الدراسة بنسبة بلغت ) األسرأن النسبة األعلى من  السابقيظهر من بيانات الجدول 

يتراوح دخلها بين ألف والفي جنيه وهو مبلغ قليل بالنسبة لمتطلبات المعيشة داخل االسرة المصرية بسبب 
كبيرة من األسر تعاني من الضغوط االجتماعية والنفسية أن نسبة  أيضاارتفاع األسعار، ويفسر ذلك 

 بيئة خصبة لوجود أبناء يعيشون في أجواء مشجعة على العنف.  إلىوالمادية تؤدي في النهاية 
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 ثانيا: احملور األول: رؤية الطالب للمجتمع املدرسي:
 المدرسي. للعنف تؤدي وقد المدرسي بالمناخ المرتبطة العوامل من (11

 المدرسي للعنف تؤدي وقد المدرسي بالمناخ المرتبطة (: العوامل15ل رقم )جدو

 % التكرار المتغير
 23.0 77 الدراسية الكثافة بالفصول زيادة

 32.8 110 المدرسيالمرافق بالمدارس مع عدم مالئمة المبنى  قلة

 29.0 97 تطبيق القوانين على الطلبة فيالمدرسية  اإلدارة تراخى

 15.2 51 والنفسي االجتماعي األخصائيدور ضعف 

 100 335 المجموع

العوامل المرتبطة بالمناخ المدرسي وقد تؤدي للعنف  أهم أن السابقيظهر من بيانات الجدول 
ا هي نهوذلك أل( %32,8بنسبة بلغت )هي قلة المرافق عينة الدراسة  وجهة نظر الطالبمن  المدرسي

الفراغ في أعمال مفيدة بما ينعكس على حالتهم النفسية  التي تساعد الطالب على صرف أوقات
وتفاعالتهم مع زمالئهم داخل الفصل أوو في المدرسة، كما أن تراخي اإلدارة في الضبط الداخلي للمدرسة 

ممارسة العنف في  إلىيساعد الطالب على التجاوز بسبب عدم وجود جهة رادعة فيضطر الطالب 
وجود مناخ مشجع على العنف بنسبة بلغت       إلىلط وغيره، مما يؤدي التسأو العنف المضاد  ةمواجه

( من بين العوامل المشجعة على %23(، ثم تأتي كثافة الفصول في المركز الثالث بنسبة )29%) 
بيئة خصبة لوجود توفر  إلىالعنف وذلك ألن الكثافة تخلق مشكالت عديدة حيث أن تؤدي في النهاية 

 على العنف. مشجعة  بيئة مدرسية
 

 :إلىجع ير ممارسة الطالب للعنف في بعض الحصص   (12
 ممارسة الطالب للعنف في بعض الحصص(: 16جدول رقم )

 % التكرار المتغير
المعلم عرض طريقة  59 17.6 

مملة الحصة  128 38.2 

الخصوصية الدروس  80 23.9 

مرغوب غير المعلم  68 20.3 

 100 335 المجموع

 بممارسة الطالب للعنف داخل الفصلالعوامل المرتبطة  أهم أن السابقجدول يظهر من بيانات ال
وذلك ألن معظم ( %38,2بنسبة بلغت )هو الملل من الحصص عينة الدراسة  وجهة نظر الطالبمن 
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الطالب يهدف من الحضور فقط "عدم الفصل من المدرسة" وذلك بسبب اعتماد غالبية الطالب خاصة 
الحصة تحصيل حاصل وال طائل من ورائها،  يعد أنهالدروس الخصوصية ولذلك ف في التعليم العام على

(، وفي نفس %23,9ويؤكد ذلك أن الدروس الخصوصية احتلت المركز الثاني في الترتيب بنسبة )
م في الدوس الخصوصية يختارون أنه( حيث %20,3السياق يؤكد االختيار الثالث نفس النتيجة بنسبة )

داخل بيئة خصبة  إلىدونه وفي الوقت المناسب لهم، وكل ما سبق يؤدي في النهاية معلمهم الذي يري
  مشجعة على العنف. الفصل 

 
 :إلىجع ير  االإجمممارسة الطالب للعنف في المدرسة  (13

 ممارسة الطالب للعنف في المدرسة اجماال(: 17جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 15.5 122 راسيةمن المناهج الد همبعدم استفادتالشعور 

 33.1 111 باالنتماء للمدرسة  بعض الطالبشعور  قلة

 36.4 52 المدرسة فيالقدوة الحسنة  إلى البالط افتقاد
 14.9 50 الشعور بان القوانين تعمل لصالحهم في حالة الخالف 

 100 335 المجموع

 
 الطالب داخل المدرسةبممارسة العوامل المرتبطة  أهم ( أن17يظهر من بيانات الجدول رقم )

بنسبة بلغت المدرسة  فيالقدوة الحسنة  إلى البالط افتقادهو عينة الدراسة  وجهة نظر الطالبمن 
وذلك ألن دور المعلم قد تغير كثيرا بفعل عوامل إدارية كالقوانين التي تحول دون ممارسة أي ( 33,4%)

صوصية التي تجبر بعض المدرسين على قدر من الضبط داخل المدرسة وعوامل مادية مثل الدروس الخ
التغاضي عن بعض السلوكيات السيئة للطالب، يلي ذلك ضعف انتماء الطالب للمدرسة بنسبة 

( وذلك ألن المدرسة أصبحت مكانا للحصول على الشهادة فقط بسبب انحسار الدور التعليمي 33,1%)
لتربوي بسبب القوانين المكبلة إلدارة وكذلك انحسار الدور ا، للمدرسة بسبب طغيان الدروس الخصوصية

المدرسة والمعلم في التعامل مع الطالب، ومن شأن افتقاد الطالب لوجود القدوة وعدم انتماء الطالب 
 للمدرسة وجود عوامل مختلفة لوجود بيئة مشعة على العنف داخل المدرسة.
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 بهدف: أثناء الحصص الغير مرغوبة يثير الطالب الفوضى (14

 بهدف أثناء الحصص الغير مرغوبة يثير الطالب الفوضى(: 18)جدول رقم 

 % التكرار المتغير
 22.1 74 شغل المعلم عن الشرح

 30.1 101 تمرير وقت الحصة

 33.1 111 إظهار عدم الرغبة في التعلم

 14.6 49 دفع المعلم للهروب من الحصة

 100 335 المجموع

الفوضى أثناء عينة الدراسة الطالب  بإثارةالعوامل المرتبطة  أهم ( أن18يظهر من بيانات الجدول رقم )
وذلك قد يكون ( %33,1بنسبة بلغت ) إلظهار عدم الرغبة في التعلمهو الحصص الغير مرغوبة 

الستغنائهم عن شرح المعلم بسبب وجود الدروس الخصوصية، أو لصعوبة مواد معينة مثل المواد العلمية 
غبة الطالب في عدم االنشغال بالحصة واعتبارها فترة للترفيه مما يدفع كما أن الملل من الحصة ور 

 ( ومن شأن ما سبق خلق بيئة مدرسية مشجعة على العنف.%30,1الطالب للفوضى بنسبة )
 بـ: تتصرف الفصل داخل معلمك أهانك إذا (15

 تتصرف بـ: الفصل داخل معلمك أهانك إذا(: 19جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 20.3 68 الشغب والفوضىاثارة 

 37.9 127 اظهار الغضب واالحتجاج
 28.7 96 ولي األمر إلىالشكوى 

 13.1 44 الشكوى لدى إدارة المدرسة
 100 335 المجموع

المعلم  أهانه إذاعينة الدراسة الطالب  أكثر تصرفات ( أن19يظهر من بيانات الجدول رقم )
وذلك ألن الطالب في هذه المرحلة ( %37,9نسبة بلغت )بداخل الفصل هو اظهار الغضب واالحتجاج 

يبدأ في الشعور مرحلة المراهقة المتوسطة وهي التي يبحث فيها الشاب عن رجولته من خالل مجموعة 
 إلىالمعلم داخل الفصل، وقد يتطور هذا الغضب واالحتجاج  أهانه إذامن التصرفات الغير متزنة، فكيف 

( وهي نسبة كبيرة يتحكم فيها %28,7لك الشكوى لولي األمر بنسبة بلغت )يلى ذعنف لفظي مع المعلم، 
 يجب أن يرجع لمن هو مسئول عند للزود عنه وحمايته. أنهالنشأة الريفية لهؤالء الطالب التي ترى 
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 :إلى يؤدي التمييز والتهميش بين الطالب داخل الفصل (16
 إلى اخل الفصليؤدي التمييز والتهميش بين الطالب د(: 20جدول رقم )

 % التكرار المتغير
الحصة من الهروب  61 18.2 

 39.4 132 عدم االهتمام بالدرس

للمعلم والحقد الكراهية  73 21.8 

عدوانية سلوكيات  69 20.6 

 100 335 المجموع

عدم  إلىالمعلم بين الطالب داخل الفصل يؤدي  تمييز ( أن20يظهر من بيانات الجدول رقم )
وذلك ألن الطالب يدرك أن التقييم في النهاية لن يخضع لمعايير ( %39,4بنسبة بلغت )درس االهتمام بال

موضوعية، فيصيبه الالمباالة وعدم االهتمام بالدرس ويتولد لديه معاني القهر والظلم وعدم المساواة، فينشأ 
جابات الطالب بنسبة ناقما على المجتمع، كارها له، يتبع ذلك حقد وكراهية للمعلم وهو ما ظهر في است

 (، وكل ذلك يجعل الطالب يعيش في بيئة مدرسية مشجعة على العنف.21,8%)

 
 :إلى راجع( الجسدي الرمزي، اللفظي،) أشكاله بكل للعنف ممارسة (17

 إلى راجع أشكاله بكل للعنف (: ممارسة21جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 21.2 71 المدرسةظروف 

 33.1 111 رتياحوعدم االالشعور بالضيق 

 36.1 121 من المعلمين سوء التوجيه

 9.6 32 نقص النشاطات الترفيهية

 100 335 المجموع
لعنف بكل أشكاله الطالب ل أسباب ممارسةأكثر  ( أن21يظهر من بيانات الجدول رقم )

سبة بلغت بنهو سوء التوجيه من المعلمين وإدارة المدرسة  داخل المدرسة )اللفظي، الرمزي، الجسدي(
(، مما يجعل الطالب عرضة للضغوط والتأثر بالشللية وجماعات المراهقين داخل المدرسة، يلي 36,1%)

( في حين كان تأثير %33,1ذلك عدم توفر ظروف الرعاية المناسبة من قبل إدارة المدرسة بنسبة بلغت )
 (.%9,6نسبة )نقص األنشطة الترفيهية هو أقل العوامل المسببة للعنف داخل المدرسة ب
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 :(معنوي – لفظي-اعتداء )جسدي ضحية تكون  أن يمكن (18

 (معنوي – لفظي-اعتداء )جسدي ضحية تكون  أن (: يمكن22جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 13.1 44 اليوم في عديدة مرات

 18.5 62 اليوم في مرة

 40.3 135 األسبوع في مرة

 28.1 94 أبدا أتعرض لم

 100 335 المجموع
النسبة األكبر لتعرض الطالب عينة الدراسة للعنف بكل  ( أن22ر من بيانات الجدول رقم )يظه

، تال ذلك الطالب الذين لم يتعرضوا للعنف مطلقا (%40,3بنسبة بلغت ) أشكاله كانت مرة خالل االسبوع
الممارسين  أن غالبية عينة الدراسة هي من إلى(، وهي نسبة عالية ومناسبة بالنظر %28,1بنسبة بلغت )

للعنف المدرسي وليس ممن يمارس ضدهم العنف داخل المدرسة، في حين كان الطالب الذين يمارس 
 (.%13,1ضدهم العنف مرات عديدة في اليوم هم أقل الفئات نسبة في العينة بنسبة بلغت )

 
 

 هو: الفصل داخل للطالب عليه الدرجات المعلمون  يمنح الذي األساس (19

 الفصل داخل للطالب عليه الدرجات المعلمون  يمنح الذي ساس(: األ23جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 16,4 55 والعالقات الشخصية التعارف

 38,2 130 االجتهاد
 29,3 98 الدروس الخصوصية
 15,5 52 المادي واالجتماعي

 100 355 المجموع
 

عليه  الذي تمنح ساسلألعينة الدراسة الطالب رؤية  ( أن23يظهر من بيانات الجدول رقم )
وذلك المعيار ( %38,2بنسبة بلغت )هو االجتهاد العلمي  الدرجات من طرف المعلمين داخل الفصل

كان مفاجأة بالنسبة للعينة الدراسة التي تختل عندها معايير التقييم بشكل واضح، كما أن الطالب المجتهد 
بنسبة بلغت  الدروس الخصوصيةلي ذلك على أي حال يحتفظ بمكانته عند زمالئه وعند معلميه، ي

 .وذلك بسبب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل المرحلة( 29,3%)
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في حين كان منح الدرجات على أساس المستوي المادي واالجتماعي من وجهة نظر الطالب هم  
يجب  نه( وهي نسبة كارثية ان كانت حقيقية، أل%15,5أقل الفئات نسبة في العينة بنسبة بلغت )

ن كانت غير  أيضااإلصالح الفوري والعاجل لمنظومة القيم التي تقوم عليها العملية التعليمية، وكارثية 
 .المدرسةأو ينبغي تصحيح مفاهيم أبنائنا الطالب عن التصورات الخاطئة حول المعلم  نهحقيقية أل

 
 

 هو: الخطأ عند الطالب تجاه التسلط حادأو  المتسلط المعلم فعل رد (20

 الخطأ عند الطالب تجاه التسلط حادأو  المتسلط المعلم فعل : رد(24ل رقم )جدو

 % التكرار المتغير
 14.0 47 الضرب

 45.4 152 من الحصة الطرد

 29.9 100 االزدراء

 10.7 36 الشتم

 100 335 المجموع
 

 عند الخطأ تجاه الطالب المعلم المتسلط رد فعل أكثر ان ( أن24يظهر من بيانات الجدول رقم )
ذلك من  إلىأن المعلم يلجأ  إلىوهي نسبة كبيرة ترجع  (%45,4بنسبة بلغت ) الطرد من الحصة
الشتم، وثانيا: حتى يستطيع أو طرد الطالب عكس الضرب  إذالن يكون عليه عقاب  أنهناحيتين: األولى: 

الهروب أو ة التدخين شرح الحصة لباقي الطالب، على أن غالبية الطالب تفضل الطرد وذلك إلمكاني
(، وهي نسبة %29,9وغيره، تال ذلك االزدراء وتجنب التواصل مع الطالب واهماله دراسيا بنسبة بلغت )

من الضغط النفسي واالهانة للطالب، في حين كان  بوصفه نوعاً أن المعلم يفعل ذلك  إلىعالية بالنظر 
العنف بجميع أشكاله نسبة  إلىبا يؤدي مباشرة غال نهالشتم هو أقل أنواع السلوك الممارس ضد الطالب أل

 (.%10,7في العينة بنسبة بلغت )
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 هي: معلمك من تقلقك التي األمور (21

 معلمك من تقلقك التي : األمور(25جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 25.7 86 الشتم

 47.2 158 االحتقار

 17.3 58 التمييز

 9.9 33 التهميش

 100 335 المجموع
 

بنسبة بلغت  االحتقار أكثر ما يقلق الطالب من المعلم هو ( أن25يظهر من بيانات الجدول رقم )
أن الطالب في هذه المرحلة يهتم بالشكل العام وبصورته أمام رفاقه  إلىوهي نسبة كبيرة ترجع  (47,2%)

الشتم بنسبة  كانت المدرسة مشتركة، حتى ال يصبح عرضة للسخرية من زمالئه، يلي ذلك إذاوخاصة 
(، وهي نسبة عالية ألن السب والشتم هو نوع من الضغط النفسي واالهانة للطالب، %25,7بلغت )

في حين كان التهميش ) ركن الطالب( بنسبة بلغت ، العنف بجميع أشكاله إلىوغالبا يؤدي مباشرة 
توترات مباشرة بين وجود  إلى( هو أخر ما يقلق الطالب من معلمه على أساس أن هذا لن يؤدي 9,9%)

الطالب ومعلمه داخل الفصل، واالحتقار والشتم من أبرز العوامل التي تعمل على زيادة االحتقان في 
 وجود بيئة مشجعة على العنف. إلىنفوس الطالب وبالتالي تؤدي 

 
 :كيف ترى سلوك المعلم داخل الفصل (22

 كيف ترى سلوك المعلم داخل الفصل: (26جدول رقم )

 % كرارالت المتغير
 14.0 47 متسامح

 39.4 132 غير مبالي

 36.1 121 متسلط

 10.4 35 حاد التسلط

 100 335 المجموع
أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى سلوك المعلم يميل نحو  ( أن26يظهر من بيانات الجدول رقم )

موما بأمور عديدة المعلم يدخل الحصة مه إلىوهي نسبة كبيرة ترجع  (%39,4بنسبة بلغت ) الالمباالة
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تجره لمشكالت تضيع الكثير أو أهمها عدم حدوث مشكلة مع الطالب تؤثر على دروسه الخصوصية، 
من وقته الذي هو رأس ماله، يلي ذلك من وجهة نظر عينة الدراسة المعلم المتسلط بنسبة بلغت 

ر الشدة لبيان قدرته وذلك ألن المعلم في كثير من األحيان قد يظه أيضا(، وهي نسبة عالية 36,1%)
على ضبط الفصل مما يعطي انطباعا جيدا عنه عند الطالب والزمالء، في حين كان المعلم حاد التسلط 

( وذلك لنفس األسباب الموجودة في %10,4هو أقل الفئات من وجهة نظر عينة الدراسة بنسبة بلغت )
 المتغير األول.

 

 :الطالب داخل الفصل يقوم المعلم بمعالجة األخطاء الصادرة من طرف (23

 يقوم المعلم بمعالجة األخطاء الصادرة من طرف الطالب داخل الفصل: (27الجدول رقم )

 % التكرار المتغير
 9.6 32 الحوارعن طريق 

 28.4 95 عن طريق الالمباالة

 48.7 163 العقابعن طريق 

 13.4 45 الطردعن طريق 

 100 335 المجموع
 

أكثر نسبة من وجهة نظر عينة الدراسة ترى عالج المعلم  ( أن27رقم )يظهر من بيانات الجدول 
وذلك من خالل وسائل متعددة كالحرمان من الدرجات  (%39,4بنسبة بلغت )يكون بالعقاب  لألخطاء

بالالمباالة بنسبة بلغت  والوقوف وغيره، يلي ذلك عينة الدراسة ترى سلوك في معالجة المعلم لألخطاء
لعدم اهتمام المعلم بالحصة وتركيزه أن تمر دون حدوث مشكالت مع الطالب، في (، وذلك 36,1%)

( %9,6حين كانت نسبة عالج المعلم لألخطاء بالحوار من وجهة نظر عينة الدراسة األقل بنسبة بلغت )
المعلم، حيث يفسرها الطالب بالضعف، ويفسرها المعلم أو وذلك لعدم وجود ثقافة الحوار عند الطالب 

 ف الشخصية ومن شأن افتقاد لغة الحوار بين المعلم والطالب أن يولد بيئة مشجعة على العنف.بضع
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 :الجهة التي يستعين بها في معالجة األخطاء (24

 الجهة التي يستعين بها في معالجة األخطاء: (28الجدول رقم )

 % التكرار المتغير
 17.0 57 اإلدارة المدرسية

 24.2 81 أولياء األمور

 33.4 112 بالفصل الشخصية المعالجة

 25.4 85 خارج الفصل الشخصية المعالجة

 100 335 المجموع
الجهة التي يستعين أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى أن  ( أن28يظهر من بيانات الجدول رقم )

أو ، (%33,4بنسبة بلغت )هي المعلم سواء بالمعالجة الشخصية داخل الفصل بها في معالجة األخطاء 
 أنه(، وذلك الهتمام المعلم بصورته بين الطالب و %25,4المعالجة الشخصية خارج الفصل بنسبة بلغت )

حريص على مصلحتهم بعيدا عن إدارة المدرسة وأولياء األمور، في حين كانت استعانة المعلم بأولياء 
باب السابقة مع أن هذا ( على التوالي، لنفس األس%17( و)%24,2األمور وإدارة المدرسة بنسب أفل )
من واجب المعلم اشراك أولياء األمور وإدارة المدرسة في عالج  أنهقد يضر بمصلحة الطالب، حيث 

 المخدرات.أو المجتمع كالعنف أو يتعدى ضررها الطالب أو كانت المشكلة مزمنة  إذااألخطاء خاصة 
 :صل بسببيكون المعلم سببا في انتشار بعض السلوكيات العنيفة داخل الف (25

 يكون المعلم سببا في انتشار بعض السلوكيات العنيفة داخل الفصل: (29جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 14.0 47 عدم المساواة بين الطالب

 42.7 143 ضعف السيطرة على الفصل

 28.4 95 ضعف مستواه العلمي

 14.9 50 الظروف الصحية للمعلم

 100 335 المجموع

المعلم قد يكون سببا  نسبة كبيرة من عينة الدراسة ترى أن ( أن29الجدول رقم ) يظهر من بيانات
( بسبب ضعف السيطرة على الفصل %28,4في انتشار السلوكيات العنيفة داخل الفصل بنسبة بلغت )

، يلي ذلك ضعف المستوى العلمي للمعلم، وذلك يرجع في البداية لعدم االختيار (%42,7بنسبة بلغت )
لمن يقوم بالتدريس خاصة لطالب المرحلة الثانوية، في حين كانت الظروف الصحية للمعلم  المناسب

( %14( و)%14,9وعدم المساواة بين الطالب سببا في انتشار السلوكيات العنيفة داخل الفصل بنسبة )
فس الوقت، على التوالي، وهي أسباب ترجع لسالمة االختيار لمن يمارس هذه المهنة الشاقة والنبيلة في ن

 وجود بيئة تعليمية مشجعة للعنف داخل الفصل. إلىوعدم االختيار المناسب للمعلم يقود المجتمع 



 168|    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض نتائج الدراسة  

 ثالثا: احملور الثاني: العنف املدرسي:
 هي: أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك (26

 أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك: (30الجدول رقم )

 % التكرار المتغير
 7.2 24  أخرى  أشياء حجر، سكين،: خطيرة أدوات اماستخد

 40.0 134 ذلك شابه وما خدش، عض، صفع، ركل، لكمات،
 26.0 87 الخطف السلب، ممتلكات، سرقة

 26.9 90 لفظي ووعيد تهديد شتم، سب، صياح،
 100 335 المجموع

ط العنف المنتشر داخل نسبة كبيرة من عينة الدراسة ترى أنما( 30يظهر من بيانات الجدول رقم )
، وهي الممارسات الشائعة للعنف (%40بنسبة بلغت )مدارسهم هي من اللكمات والركل والصفع والخدش 

وهي نسب تدل أن ، (% 26,9بنسبة بلغت ) اللفظي والوعيد التهديد الشتم، السب، الصياح،يلي ذلك 
( %26بنسبة أقل ) لسلب، الخطفممتلكات، اال سرقةالعنف هو عنف طارئ وغير مدبر، في حين كانت 

خالفه، في حين كانت النسبة األقل التي يجب أو وذلك قد يكون ناتجا عن حاجتهم لبعض األدوات 
(، وهذه النسبة على %7,2بنسبة ) أخرى  أشياء حجر، سكين،: خطيرة أدوات استخدام االهتمام بها وهي

ا ستكون في المستقبل نهادة توجيهها وتأهيلها ألقلتها يجب عدم اهمالها بل من الضروري االهتمام بها وإع
وجود بيئة  إلىا في الوقت الحالي تفسد الجو العام في المدرسة وتقود أنهنواة للعنف بجميع أنواعه، إضافة 

 تعليمية مشجعة للعنف.
 

 :عية خارج المؤسسةاالجتما للمشاكل امتداد هو المدرسي العنف أن تعتقد له (27

 عية خارج المؤسسةاالجتما للمشاكل امتداد هو المدرسي العنف أن قدتعت له: (31جدول رقم )

 % التكرار المتغير
 14.0 47 التواصل االجتماعياالعالم و  وسائل

 42.1 141 جماعة الرفاق

 30.4 102 الحالة االقتصادية للطالب

 13.4 45 التفكك العائلي

 100 335 المجموع
أن العنف المدرسي هو ة كبيرة من عينة الدراسة ترى نسب( 31يظهر من بيانات الجدول رقم )

يلي ، (%42,1بنسبة بلغت )خاصة مشكالت جماعة الرفاق امتداد للمشاكل االجتماعية خارج المؤسسة 
(، وهما متغيران مرتبطان مع بعضهما البعض نظرا %30,4بنسبة بلغت ) الحالة االقتصادية للطالبذلك 
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وم على النصرة على أي حال والتضامن في أي مشكلة حتى ولو كان ذلك لطبيعة المرحلة السنية التي تق
على حساب الحقيقة، كما أن الظروف االقتصادية قد تقود للخضوع لجماعات الرفاق والتشكيالت 
العصابية الموجودة داخل المدارس نظرا ألن هذه التشكيالت تتضامن ماديا بين أفرادها، في حين كانت 

والتفكك العائلي أقل تأثيرا على الطالب داخل  التواصل االجتماعياالعالم و  وسائلن المشكالت الناتجة ع
قورنت بمشكالت جماعات  إذا( على التوالي وذلك 13,4( و)%14الوسط المدرسي بنسب أقل وكانت )

 الرفاق.
 

 :في حال نعم: في نظرك أهم هذه المشاكل هي (28

 المشاكل هي في حال نعم: في نظرك أهم هذه: (32الجدول رقم )

 % التكرار أهم المشاكل
 38.8 130 الظروف االقتصادية

 30.7 103 ضعف الدين

 18.2 61 وسائل االعالم

 9.9 33 االجتماعي التفكك

 2.4 8 أخرى 

 100 335 المجموع
هذا السؤال سؤال مفتوح وقد تم حصر إجابات الطالب وظهرت إجابات متنوعة حسب ثقافة 

 تمع من وجهة نظرهم وكان ترتيبها كالتالي:الطالب ومشكالت المج
حول أن الفقر  مهمة( وهذه النتيجة تضع عالمات %38,8: بنسبة بلغت )الحالة االقتصادية

والمشكالت المرتبطة به حيث يلقي بظالله حتما على سائر مؤسسات المجتمع، وهو بالتأكيد أحد أهم 
 العناصر المشجعة على العنف داخل الوسط المدرسي.

( وذلك لما للدين في نفوس الشرقيين عامة من مكانة كبيرة، %30,7: بنسبة بلغت )عف التدينض
يضعف  األفرادثم هو عند المصريين جميعا بجميع دياناتهم في منزلة سامية، وضعف الوازع الديني عند 

علماء الدين  الوازع الذاتي في مواجهة االنحراف والتطرف، ولذلك فإن ضعف تواجد الداعين للوسطية بين
 يضر بالمجتمع ويكون مبررا لكل من أراد أن يفتي ويتكلم.

( وذلك لما يجره من مشكالت %18,2: بنسبة بلغت )وسائل االعالم والتواصل االجتماعي
 مرتبطة بمرحلة المراهقة خاصة العالقات بين الجنسين وذلك في المدارس المشتركة بوجه عام.

 (.%9,9: بنسبة )التفكك االجتماعي
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 طرف : أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك من(33الجدول رقم )

 % التكرار أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك
 14.9 50 المعلمين

 32.2 108 طالب من الفصل

 41.8 140 طالب من الصف

 11.0 37 طالب من المدرسة

 100 335 موعالمج
سلوكيات أن أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى أكثر  ( أن33يظهر من بيانات الجدول رقم )

، يلي ذلك سلوكيات (%41,8بنسبة بلغت )الشائعة تكون من طرف طالب من الصف الدراسي العنف 
(، وذلك بسبب حاالت %32,2التي تكون من طرف طالب من نفس الفصل بنسبة بلغت )العنف 

التنافس داخل الفصل الواحد وذلك بسبب جماعات الشلل والعشائر أو نافس بين طالب الصف الواحد الت
القرى الواحدة التي تقوم على النصرة على أي حال والتضامن في أي أو التي تنشأ من طول الصحبة 

ة طالب من المدرسة عامأو التي تكون من طرف المعلمين العنف مشكلة، في حين كانت سلوكيات 
( على التوالي وهذا مؤشر على أن معظم المشكالت الخاصة %11( و)%14,9بنسب أقل وكانت )

 الصراع بين األقران.أو بالعنف المدرسي تكون ناشئة عن أجواء المراهقة والتنافس 
 

 

 :من وجهة نظرك ماهي أفضل وسيلة للحد من شغب الطالب (30

 لحد من شغب الطالبمن وجهة نظرك ماهي أفضل وسيلة ل: (34الجدول رقم )

 % التكرار أفضل وسيلة للحد من شغب الطالب
 29.3 98 معينة لمدة بالفصل

 33.1 111 أتلفها التي األداة  لثمن التغريم

 31.0 104 أخرى  مدرسة إلى نقل

 6.6 22 بالضرب الردع

 100 335 المجموع
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أن أفضل وسيلة للحد من  نسبة كبيرة من عينة الدراسة ترى ( 34يظهر من بيانات الجدول رقم )
 نه( وهذا األمر مؤلم جدا للطالب أل%33,1هي التغريم لثمن األداة التي أتلفها بنسبة ) شغب الطالب

صحبة أو ولي األمر مما يهدد الطالب بعقوبات أخرى كالحرمان من الخروج  إلىينقل المشكلة مباشرة 
(، وهذا أكثر األمور %31أخرى بنسبة بلغت ) غير ذلك من األمور،  يلي ذلك النقل لمدرسة إلىالرفاق 

يلي ذلك الفصل ، وسط آخر يكون فيه وحيدا إلىوزمالئه وشلته  أنهيترك أقر  نهألما على نفس الطالب أل
، مع التحفظ من الباحث على هذه النتيجة التي تترك (%29,3بنسبة بلغت ) من المدرسة لمدة معينة

ج المدرسة، وكانت أقل النسب تلك التي ترى أن الضرب وسيلة الطالب عرضة لكل عوامل االنحراف خار 
 (.%6,6ناجعة لعالج شغب الطالب بنسبة )

 

 :تقع أنماط سلوكيات العنف في مدرستك أكثر في (31

 تقع أنماط سلوكيات العنف في مدرستك أكثر في: (35الجدول رقم )

 % التكرار تقع أنماط سلوكيات العنف في مدرستك أكثر في
 23.6 79 صلداخل الف

 36.1 121 دورة المياة

 22.1 74 الملعب

 18.2 61 أمام المدرسة

 100 335 المجموع
أنماط سلوكيات  أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى وقوع ( أن35يظهر من بيانات الجدول رقم )

رات ، وذلك بسبب ضعف الرقابة على دو (%36,1بنسبة بلغت ) ته يكون في دورة المياةالعنف في مدرس
الصف بنسبة  أكثر في الشائعةأنماط سلوكيات العنف المياة من قبل إدارة المدرسة واالشراف، يلي ذلك 

التنافس داخل الصف بسبب أو (، وذلك بسبب حاالت التنافس بين طالب الصف الواحد %23,6بلغت )
ب بنسبة أقل انتشارا كانت في الملعالعنف جماعات الشلل والعشائر، في حين كانت سلوكيات 

(، وعادة تكون نتيجة الخشونة في ممارسة الرياضة والبعد النسبي عن الرقابة من قبل إدارة 22,1%)
( نتيجة رغبة %18,2تكون أقل انتشارا أمام المدرسة بنسبة )العنف المدرسة، يلي ذلك أن سلوكيات 

لى أن معظم المشكالت منازلهم خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وهذا مؤشر ع إلىالطالب بالذهاب 
 الصراع بين األقران.أو الخاصة بالعنف المدرسي تكون ناشئة عن أجواء المراهقة والتنافس 
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 :رتب صور العنف المدرسي األكثر انتشارا في مدرستك (32

 رتب صور العنف المدرسي األكثر انتشارا في مدرستك: (36جدول رقم )

 % التكرار درستكصور العنف المدرسي األكثر انتشارا في م

 14.6 49 عنف موجه نحو المعلم

 40.0 134 عنف موجه نحو الزمالء

 36.1 121 نحو أثاث المدرسة

 9.3 31 نحو إدارة المدرسة

 100 335 المجموع
 

العنف في  أكثر صورأن نسبة كبيرة من عينة الدراسة ترى ( 36يظهر من بيانات الجدول رقم )
، وذلك بسبب حاالت التنافس بين الطالب والشللية التي (%40نسبة بلغت )ب ته موجه نحو الزمالءمدرس

القرى الواحدة التي تقوم على النصرة على أي حال والتضامن في أي مشكلة، أو تنشأ من طول الصحبة 
(، وذلك ألن الطالب يقوم %36,1بنسبة بلغت ) أثاث المدرسةالموجه نحو العنف في  يلي ذلك صور
إدارة المدرسة في أثاث المدرسة، وهو يفعل ذلك بعيدا عن أو لغضب المكبوتة ضد المعلم بتفريغ شحنات ا

معلميه، أو أعين المراقبة باعتباره وسيلة آمنة لتفريغ الغضب بعيدا عن االحتكاك المباشر بإدارة المدرسة 
لك لما للعنف (، وذ%9,3(، )%14,6إدارة المدرسة بنسبة )أو الموجه نحو المعلم العنف في حين كان 

وجود صورة عامه عنه أو من الدراسة،  حرمانهالموجه نحوهما من آثار وعواقب وخيمة قد تتسبب في 
 يكرهها المجتمع تتمثل في عدم االحترام وضعف التربية.
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 رابعا: احملور الثالث: مؤسسات الضبط االجتماعي:
 هو: معاملتك في أبواك ينتهجه الذي األسلوب (33

 معاملتك في أبواك ينتهجه الذي : األسلوب(37جدول رقم )

 % التكرار معاملتك في أبواك ينتهجه الذي األسلوب
 6.9 23 التقدير واالحترام

 39.4 132 التدليل والتجاهل

 41.2 138 الندية والتكافؤ

 12.5 42 البغض والصراع

 100 335 المجموع
تقوم ر نسبة من عينة الدراسة ترى عالقاتها بالوالدين أكث ( أن37يظهر من بيانات الجدول رقم )

ا كما ورد من البيانات السابقة غالبيتها األبن أنه، وهي نسبة تؤكد (%41,2بلغت ) بنسبةالندية والتكافؤ 
األكبر، ويتضح منها مدي القصور في التربية ومدى التفكك األسري الذي تعاني منه هذه أو الوحيد 

(، وهي %39,4بين عينة الدراسة وأولياء أمورهم بنسبة بلغت ) البغض والصراعيلي عالقات ، األسر
األكبر، وهي جديرة بأن أو غالبيتها األبن الوحيد  أيضانسب كبيرة داخل شريحة األسر وهي نسبة كبيرة 

العنف، في حين كانت عالقات الطالب  إلىتعاني من مشكالت اجتماعية تؤدي حتما أجياال تخلق 
قورنت  إذا(، وهي نسب قليلة %6,9(، )%12,5بنسبة ) التقدير واالحترامأو  لبغض والصراعابأسرهم 

بنسب الطالب ذوي عالقات الندية والصراع، مما يساهم في إيجاد بيئة اجتماعية ومدرسية مشجعة على 
 العنف.

 

 مبدأ العالقة هذه يسود (34

 مبدأ العالقة هذه : يسود(38الجدول رقم )

 % التكرار مبدأ العالقة هذه يسود
 14.0 47 الحوار والمسئولية
 45.4 152 المساواة والصرامة
 29.6 99 القهر واالستبداد
 11.0 37 التناحر والصراع

 100 335 المجموع
تقوم أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى عالقاتها بالوالدين  ( أن38يظهر من بيانات الجدول رقم )

، وهي نسبة تؤكد أن هذه الشريحة من الطالب تعيش (%45,4بلغت ) نسبةب المساواة والصرامةعلى مبدأ 
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يلي عينة ، تحت ضغط عصبي ونفسي كبير نتيجة جو الصرامة الذي يحاول اآلباء فرضه على األبناء
(، وهي %29,6بنسبة بلغت ) القهر واالستبدادتقوم على مبدأ الدراسة التي أن ترى عالقاتها بالوالدين 

تعاني من مشكالت اجتماعية تؤدي أجياال خل شريحة األسر وهي نسبة جديرة بأن تخلق نسبه كبيرة دا
الحوار تقوم على مبدأ العنف، في حين كانت عينة الدراسة التي أن ترى عالقاتها بالوالدين  إلىحتما 

ة وهي نسبة جيدة يجب البناء عليها وتعزيزها من أجل بناء عالقات أسري، (%14والمسئولية بنسبة )
 مناسبة تساهم في إيجاد بيئة اجتماعية ومدرسية سلمية تواجه العنف. 

 
 أخطأت: إذا تجاهك أبواك فعل رد يكون  (35

 أخطأت إذا تجاهك أبواك فعل رد : يكون (39جدول رقم )

 % التكرار أخطأت إذا تجاهك أبواك فعل رد
 25.7 86 والعفو المسامحة

 47.2 158 الالمباالةالتدليل و 
 17.3 58 غضبالالشجار و 

 9.9 33 الضربالشتم 
 100 335 المجموع

 
عندما  الوالدين فعل أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى رد ( أن39يظهر من بيانات الجدول رقم )

، وهي نسبة تؤكد أن هذه الشريحة من الطالب تعيش التفكك (%47,2بلغت ) بنسبة الالمباالةيخطأ 
بطريقة واضحة فعدم اهتمام اآلباء بأخطاء أبنائهم دليل جازم على أن  األسري الذي تعاني منه هذه األسر

 عندما يخطأ الوالدين فعل رديلي عينة الدراسة التي أن ترى ، اآلباء واألبناء يعيش كل منهما في واد آخر
(، وهي نسبه كبيرة داخل شريحة األسر تؤكد الفرضية السابقة الخاصة %25,7المسامحة بنسبة بلغت )

أجياال التمادي في الخطأ وهي نسبة جديرة بأن تخلق  إلىكك األسري وعدم المحاسبة يؤدي حتما بالتف
 فعل ترى ردالعنف، في حين كانت عينة الدراسة التي أن  إلىتعاني من مشكالت اجتماعية تؤدي حتما 

شيدها ( واألولى نسبة يجب تر %9,9( و )%17,3الضرب بنسبة )أو هو الغضب عندما يخطأ  الوالدين
وجود  إلىأما الضرب فيجد اإلقالع عنه بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية، وهي عوامل تؤدي في النهاية 

 ضغوط اجتماعية ومدرسية مشجعة على العنف. 
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 أسرتك: مع الحوار على تغلب التي األمور (36

 أسرتك مع الحوار على تغلب التي : األمور(40الجدول رقم )

 % التكرار أسرتك مع الحوار ىعل تغلب التي األمور
 14.0 47 أمور خاصة بالدراسة
 39.4 132 أمور خاصة بالرفاق

 36.1 121 مشاكل مادية
 10.4 35 مشاكل أسرية

 100 335 المجموع
األمور التي تغلب أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى أن  ( أن40يظهر من بيانات الجدول رقم )

، وهي نسبة كبيرة تؤكد أن هذه (%39,4بلغت ) بنسبة صة بالرفاقأمور خا همعلى الحوار مع أسر 
الشريحة من الطالب تعاني من مشكالت الصحبة والرفاق خاصة وأن الطالب في سن المراهقة يظن أن 

األمور ترى أن يلي ذلك عينة الدراسة التي ، اصدقاءه أقرب اليه من والديه فيدافع عنهم ويتبع خطاهم
(، وهي نسبه %36,1تتعلق بالمشكالت المادية بنسبة بلغت ) أمور همار مع أسر التي تغلب على الحو 

تقتيرهما على األبناء سبب رئيس للمشكالت أو كبيرة داخل شريحة األسر تؤكد أن ضعف دخل األبوين 
األمور التي ترى أن في حين كانت عينة الدراسة التي أن ، التي يعاني منها الطالب في فترة المراهقة

( في ذيل الحوارات التي تتم داخل %14أمور خاصة بالدراسة بنسبة ) همعلى الحوار مع أسر  تغلب
األسرة مما يعني عدم اهتمام هذه األسر بالمستوى الدراسي ألبنائهم، والمشكالت المادية واألسرية تخلق 

 وجود بيئة اجتماعية مشجعة على العنف.  إلىمزيدا من الضغوط على الطالب تؤدي 
 

 :بـ معك العنف والداك يمارس الغضب عند (37

 معك العنف والداك يمارس الغضب : عند(41جدول رقم )

 % التكرار معك العنف والداك يمارس الغضب عند
 9.6 32 الضرب المبرح
 28.4 95 الصراخ والشتم

 48.7 163 التهديد اللفظي والمعنوي 
 13.4 45 التجاهل واالحتقار

 100 335 المجموع
أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى أن الوالدين يعبروا عن  ( أن41يانات الجدول رقم )يظهر من ب

، وهي نسبة كبيرة تؤكد الفرضيات السابقة أن (%48,7بلغت ) بنسبة التهديد اللفظي والمعنوي الغضب ب
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 أبناء هذه األسر يعانون من التفكك األسري وأقصى ما يمكن عمله معهم للتعبير عن الغضب منهم هو
ترى أن الوالدين يعبروا عن األمور التي ترى أن يلي ذلك عينة الدراسة التي ، التهديد اللفظي والمعنوي 

داخل شريحة األسر تؤكد  أيضا(، وهي نسبه كبيرة %28,4بالصراخ والشتم بنسبة بلغت ) الغضب
ن مشكالت تعاني مأجياال الفرضية السابقة الخاصة بالتفكك األسري وهي نسبة جديرة بأن تخلق 

ترى أن الوالدين يعبروا عن الدراسة التي أن  عينةالعنف، في حين كانت  إلىاجتماعية تؤدي حتما 
ا في أنهإال (، وهي نسبة على قلتها %9,6ترى أن الوالدين يعبروا عن الغضب بالضرب بنسبة ) الغضب

وجود  إلىى الطالب تؤدي وجود مشكالت اجتماعية وأسرية تخلق مزيدا من الضغوط عل إلىالنهاية تؤدي 
 ضغوط اجتماعية ومدرسية مشجعة على العنف. 

 

 نظرك: وجهة من بالمدرسة العائلي الجو عالقة (38

 نظرك وجهة من بالمدرسة العائلي الجو : عالقة(42جدول رقم )

 % التكرار بالمدرسة العائلي الجو عالقة
 17.0 57 حافز لإلنجاز من أجل اسعاد الوالدين

 24.2 81 من المشكالت األسرية مكان للهروب
 33.4 112 تنفيس عن القهر العائلي بالعنف مع الزمالء

 25.4 85 فرصة لالنطالق بعيدا سيطرة اآلباء
 100 335 المجموع

عالقة الجو العائلي أكثر نسبة من عينة الدراسة ترى أن  ( أن42يظهر من بيانات الجدول رقم )
أن  تعد، وهي نسبة كبيرة (%33,4بلغت ) بنسبة ي بالعنف مع الزمالءتنفيس عن القهر العائل بالمدرسة

 إلىالمجتمع فيلجأ أو المدرسة هي مكان التنفيس عن االنفعاالت التي ال يستطيعون اظهارها في المنزل 
يلي ذلك عينة الدراسة ، نتيجة الجو األسري المشحون وغير السوي  هالعنف مع زمالئه بغية تفريغ انفعاالت

(، %25,4بنسبة بلغت ) فرصة لالنطالق بعيدا سيطرة اآلباءا أنه عالقة الجو العائلي بالمدرسةترى  التي
داخل عينة الدراسة تؤكد الفرضية السابقة الخاصة بالتفكك األسري وهي نسبة  أيضاوهي نسبه كبيرة 
كانت عينة العنف، في حين  إلىتعاني من مشكالت اجتماعية تؤدي حتما أجياال جديرة بأن تخلق 
بنسبة  حافز لإلنجاز من أجل اسعاد الوالدينا أنه عالقة الجو العائلي بالمدرسةترى الدراسة التي أن 

يمكن البحث عن الجوانب اإليجابية في نفوس هذه  أنها تثبت أنهإال (، وهي نسبة على قليلة 17%)
 المشجعة على العنف.  العينة من أجل تنميتها والبناء عليه للقضاء على العوامل االجتماعية
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 اليوم: في العبادة دور إلى الذهاب مرات عدد (39

 اليوم في العبادة دور إلى الذهاب مرات : عدد(43الجدول رقم )

 % التكرار اليوم في العبادة دور إلى الذهاب مرات عدد
 12.8 43 مرتان

 38.5 129 باستمرارمرة واحدة 
 33.4 112 مرة أحيانا

 15.2 51 ال أذهب أبدا
 100 335 المجموع

دور العبادة مرة  إلىأكثر نسبة من عينة الدراسة تذهب  ( أن43يظهر من بيانات الجدول رقم )
، وهي نسبة كبيرة تتعدى ثلثي العينة وتؤكد (%33,4) و( 38.5%واحدة في اليوم بنسبتين متتاليتين هما)

يلي ذلك عينة الدراسة ، ارسة العنف المدرسيضعف تأثير البعد الديني على هذه الشريحة الكبيرة في مم
تؤكد غياب البعد الديني لمن  أيضا(، وهي نسبه كبيرة %25,4بنسبة ) دور العبادة أبدا إلىال تذهب التي 

يمارسون العنف المدرسي، بل قد يكون غياب هذا البعد هو السبب في اقتراف العنف بسبب غياب الوازع 
دور  إلىتذهب ى حرمات اآلخرين، في حين كانت عينة الدراسة التي الديني الذي يحفظ الحقوق ويرع

قورنت بالنسب األخرى لكن البناء عليها  إذا(، وهي نسبة قليلة %12,8بنسبة )العبادة مرتين في اليوم 
 لتنمية البعد الديني الوسطي وإليجاد بيئة تربوية وروحية تبعد الطالب عن العنف. 

 
 :تماعية والدينيةتصور الطالب لألنشطة االج (40

 تصور الطالب لألنشطة االجتماعية والدينية: (44جدول رقم )

 % التكرار تصور الطالب لألنشطة االجتماعية والدينية
 14.0 47 المشاركة الفعالة

 43.0 144 روتين يومي
 28.4 95 نفاق ورياء

 14.6 49 التجاهل والالمباالة
 100 335 المجموع

لألنشطة االجتماعية عينة الدراسة تصور الطالب  ( أن44ل رقم )يظهر من بيانات الجدو 
(، وهي نسبة كبيرة تدل على %43بنسبة ) ا روتين يوميأنهيجب التعامل معها على  أنهعلى  والدينية

مؤثرين أو م غير فاعلين أنهمن وجهة نظرهم نظرة هؤالء الطالب للمجتمع وللقيم السائدة فيه حيث يغلب 
عينة تصور الطالب التجاهل والالمباالة لكل ما يصدر عن هذا المجتمع، يلي ذلك  ىإللذلك يلجئون 
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ترى هذه  أيضا، وهي نسبه كبيرة (28.4%ا نفاق ورياء بنسبة )أنه لألنشطة االجتماعية والدينيةالدراسة 
ه بهم، في اهتمامأو األنشطة نوع من النفاق لتجميل وجه المجتمع وغير مؤثرة اطالقا في اتجاهاته نحوهم 

يجب المشاركة العالية فيها  أنهعلى  لألنشطة االجتماعية والدينيةعينة الدراسة صور الطالب حين كانت ت
(، وهي نسبة قليلة يجب البناء عليها وتؤكد غياب البعد الديني لمن يمارسون العنف %14بنسبة )

 المدرسي. 
 

 الطالب: سلوكيات في العبادة دور أثر ضعف أسباب (41

 الطالب سلوكيات في العبادة دور أثر ضعف : أسباب(45رقم )الجدول 

 % التكرار الطالب سلوكيات في العبادة دور أثر ضعف أسباب
 15.2 51 ضعف دور المؤسسة الدينية
 37.6 126 انشغال الطالب في الدراسة

 34.3 115 صورة الدين في االعالم
 12.8 43 ضعف كفاءة العاملين بالمؤسسة الدينية

 100 335 مجموعال
ضعف أثر دور العبادة في عينة الدراسة لتصور  ( أن45يظهر من بيانات الجدول رقم )

(، وهي نسبة كبيرة تدل على اهتمام %37,3بنسبة ) انشغال الطالب في الدراسة سلوكيات الطالب
وحياتهم كلها  الطالب بالدراسة قد يشغلهم عن االهتمام بالعبادات، حيث تلتهم الدروس الخصوصية وقتهم

، يلي ذلك عينة من أجل الحصول على درجات نهاية العام، خاصة بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية العامة
بسبب صورة الدين في االعالم بنسبة  ضعف أثر دور العبادة في سلوكيات الطالبالدراسة للتي ترى 

التطرف  إلىيؤدي  أنهمن  وهي نسبه كبيرة تؤكد سو العرض لصورة الدين في االعالم(، 34.3%)
سوء المظهر وضعف المكانة بإظهار رجل الدين كرجل جشع وماكر ونفعي، وهو ما يخالف أو واإلرهاب 

 .الحقيقة
سباب ضعف أثر دور العبادة في سلوكيات عينة الدراسة ألصور الطالب في حين كان ت 

(، وهي %12,8( و)%15,2)بنسبة ضعف دور المؤسسة الدينية وضعف دور العاملين فيها  الطالب
تقوية دور المؤسسة الدينية وتأهيل العاملين فيها تأهيال عصريا وسطيا، ومن شأن  إلىنسبة عالية تدعو 

 ضعف دور المؤسسات الدينية ورجاالتها تبني الطالب ألفكار عدوانية تخلق بيئة اجتماعية مواتية للعنف. 
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 بهدف: العنيفة األفالم أشاهد (42

 بهدف العنيفة األفالم : أشاهد(46جدول رقم )

 % التكرار بهدف العنيفة األفالم أشاهد
 7.2 24 تضييع للوقت
 40.0 134 فرصة للتعلم
 42.1 141 نماذج للقدوة

 10.7 36 تسلية
 100 335 المجموع

فرصة ا أنهاألفالم العنيفة  ةشاهدعينة الدراسة لمتصور  ( أن46يظهر من بيانات الجدول رقم )
(، وهي نسبة كبيرة جدا تزيد عن ثالثة أرباع العينة وهي %40( )%42,1بنسبة ) نماذج للقدوةو  علمللت

ترى أن هذه األفالم مصدر للثقافة والتعلم ونماذج للقدوة مما ينذر بخطر كبير في تشبع هؤالء الطالب في 
يوجد حالة من االغتراب الثقافي  سن المراهقة بقيم وعادات وتقاليد بعيدا عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، مما

، يلي ذلك يتبعه السخط على المجتمع ككل والكفر بكل قيمه وتقاليده باعتبارها مرادفة للتخلف والرجعية
( على التوالي %7,2( و)%10.7تضيع للوقت بنسب بنسبة )أو تسلية  أنهعينة الدراسة على تصور 

 المناسب لهذه المرحلة. ها نوع من الترفيه تعد نهوهي نسب ال خوف منه أل
 

 العنيفة: األفالم هذه مشاهدة مدة (43

 العنيفة األفالم هذه مشاهدة : مدة(47جدول رقم )

 % التكرار العنيفة األفالم هذه مشاهدة مدة
 19.7 66 ساعةأقل من 

 34.0 114 ساعتان
 41.5 139 ساعاتثالث 
 4.8 16 ساعات3أكثر من

 100 335 المجموع
من ساعتين العنيفة  األفالم هذهالدراسة  عينة مشاهدة مدة أن( 47الجدول رقم ) يظهر من بيانات

(، وهي نسبة كبيرة جدا تزيد عن ثالثة أرباع العينة تهدر %34( و )%41,5بنسبة )ثالث ساعات  إلى
جزءا كبيرا من وقتها وطاقتها في مشاهدة هذه األفالم، ما يعمل على تشبعها على المدى الطويل بقيم 

قيمنا نظرة سلبية مرادفة للتخلف والرجعية، وهو ما يشكل خطرا داهما على الثقافة والبناء  إلىتقاليد تنظر و 
أكثر من العنيفة  األفالم هذهالدراسة  عينة مشاهدة مدة، يلي ذلك مهمةالفكري لهذه المرحلة العمرية ال
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تمام إليجاد مسارات للترفيه عن يجب النظر اليها بعين االه مقلقةنسبه ( %4.8ثالث ساعات بنسبة )
وجود العوامل  إلىأبنائنا يمكن من خاللها غرس القيم البناءة التي تحمي المجتمع من كل ما يؤدي 

 االجتماعية واإلعالمية المشجعة على العنف. 
 

 الموجودة في أفالم العنف: السلوكيات بعض تقليد أسباب (44

 لموجودة في أفالم العنفا السلوكيات بعض تقليد : أسباب(48جدول رقم )

 % التكرار الموجودة في أفالم العنف السلوكيات بعض تقليد أسباب
 9.6 32 اشباع بعض الحاجات القيادية

 48.1 161 ممارسة السطوة والسيطرة
 29.3 98 الظهور أمام الجنس اآلخر

 13.1 44 لتفريغ الطاقة المكبوتة
 100 335 المجموع

الموجودة في  السلوكيات عينة الدراسة بعض تقليد أسباب ( أن48رقم )يظهر من بيانات الجدول 
(، وهي نسبة كبيرة تقترب من نصف العينة وهي %48,1سبة )بن ممارسة السطوة والسيطرةأفالم العنف 

اجبار اآلخرين على أفعال من أو تتبني قيمة سيئة تتلخص في إمكانية استخدام العنف في فرض الرأي 
م العدالة والحرية وتؤسس للخروج على القانون باعتبار أن من يملك القوة يملك الحق، ا تقويض قيأنهش

وهو ما يتعارض كليا مع المساواة وتكافؤ الفرص في ظل القانون، وهو ما يشكل خطرا داهما على الثقافة 
الموجودة  وكياتالسل بعض الدراسة التي تقلد عينة، يلي ذلك مهمةوالبناء الفكري لهذه المرحلة العمرية ال

ويظهر ذلك في المدارس المختلطة ، (%29.3بنسبة ) الظهور أمام الجنس اآلخرفي أفالم العنف بهدف 
بشكل واضح وذلك من أهم مالمح المرحلة العمرية التي يبدأ فيا النضج الجنسي والعمل على جذب 

الموجودة  السلوكيات بعض تقلدالدراسة التي  الجنس اآلخر بإظهار القوة والعنف مع األخرين، أما عينة
فهي نسبة تفهم خطأ كيفية تنمية السلوك القيادي  اشباع بعض الحاجات القياديةبهدف  في أفالم العنف

توجيه منسب حتى يمكنها ادرك الفرق بين القيادة والبلطجة، وبالتالي يمكن  إلىلديها وهذه الفئة تحتاج 
 ي تحمي المجتمع من العنف. من خاللها غرس القيم القيادية البناءة الت
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 السلوكيات العنيفة تفضل ممارستها في: ممارستكعند  (45

 السلوكيات العنيفة تفضل ممارستها في ممارستكعند : (49جدول رقم )

 % التكرار السلوكيات العنيفة تفضل ممارستها ممارستكعند 
 17.0 57 المنزل

 38.5 129 المدرسة
 33.1 111 الشارع

يالناد  38 11.3 
 100 335 المجموع

 السلوكيات العنيفة تفضل مارستعندما عينة الدراسة  ( أن49يظهر من بيانات الجدول رقم )
(، وذلك للتعدد الخيارات واألماكن التي يمكن أن يمارس فيها %38,1سبة )بن ممارستها في المدرسة

بين أو من مدرس الفصل أو سة العنف دون من تحمل آثاره، وذلك لضعف الرقابة من إدارة المدر 
في الشارع السلوكيات العنيفة ممارسة  تفضل ، يلي ذلك عينة الدراسة التيفي دورات المياةأو الحصص 

، ويظهر ذلك أمام المدارس المختلطة بشكل واضح وذلك من أجل جذب الجنس اآلخر (%33.1بنسبة )
الستعانة بآخرين أو كنه الهروب من المالحقة في الشارع يم أنهبإظهار القوة والعنف مع األخرين، كما 

النادي أو المنزل  فيالسلوكيات العنيفة ممارسة  تفضل عينة الدراسة التيوتكوين الشلل والعصابات، أما 
( على التوالي، فهي األقل بسبب الرقابة الجيدة الموجودة في المنزل من %11,3( و)%17بنسبة) 

عمال األمن، وبالتالي يتحدد مستوى ممارسة العنف وأماكن ممارسته األبوين أوفي النوادي من الحراس و 
 على وجود الرقابة المجتمعية والنظامية في أماكن تواجد هذه الفئة العمرية لحماية المجتمع ككل. 

 

 ناحية: من باإلعالم متأثرا المدرسي العنف يكون  (46

 ناحية من باإلعالم متأثرا المدرسي العنف يكون  :(50جدول رقم )

 % التكرار باإلعالم متأثرا المدرسي العنف يكون 
 12.5 42 رغبة الطالب بتقليد أبطال هذه األفالم في ممارسة العنف.

 40.0 134 تأثر الطالب بمشاهدة بعض أفالم العنف.
 32.5 109 عدم وجود رقابة على محتوي المواقع االلكترونية.

 14.9 50 العنف.اتصال الطالب بمواقع االنترنت التي تحرض على 
 100 335 المجموع

 من باإلعالم يتأثر المدرسي عينة الدراسة ترى أن العنف ( أن50يظهر من بيانات الجدول رقم )
(، وذلك يؤكد الدور القوي لوسائل االعالم %40بنسبة ) العنفتأثر الطالب بمشاهدة بعض أفالم ناحية 
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األفالم لمدة طويلة يجعل الطالب يتشبع بهذه القيم  المرئي خاصة المتمثل في مشاهدة الطالب العنف في
عدم وجود رقابة ل يتأثر المدرسي مجتمعه، يلي ذلك عينة الدراسة ترى أن العنف إلىويحاول أن ينقلها 

عدمها في الدخول أو يستغل ضعف الرقابة  نه،وذلك أل(%32.5بنسبة ) على محتوي المواقع االلكترونية
كن العنف والتحريض عليه وهذا يؤكد ضرورة االهتمام باإلعالم االلكتروني جيدا أماأو للمواقع اإلباحية 

 باإلعالم يتأثر المدرسي عينة الدراسة التي ترى أن العنفلما به من أخطار كبيرة على قيمنا وتراثنا، أما 
المغلوطة  ( فهي نسبة جديرة بالرعاية لتصحيح مفاهيمها%12,5التقليد ألبطال العنف وبنسبة) ناحية  من

 حول القدوة وذلك لحماية البيئة المدرسية من وجود القيم المشجعة على العنف. 
 

  الجهات من العنف سلوكيات لمواجهة مقترحاتك (47
هذا السؤال سؤال مفتوح وقد تم حصر إجابات الطالب وظهرت إجابات متنوعة حسب من وجهة 

 الضبط االجتماعي وكان ترتيبها كالتالي:نظرهم في الدور المطلوب لمواجهة العنف من قبل مؤسسات 
 : وتنوعت االجابات كما يلي:  األسرة
 تعليم األبناء كيفية اختيار الرفقة الصالحة. .1
 االجتهاد في تلبية احتياجات أبنائهم المادية. .2
 تعليم األبناء السلوك القويم في التعامل مع األقران. .3
 مع األخرين. الجلوس مع أبنائهم فترة طويلة لتعليمهم التعامل .4

 التواصل الدائم مع المدرسة لمتابعة المستوى العلمي لألبناء. .5
 

 : وتنوعت االجابات كما يلي:  المدرسة
 االهتمام باألنشطة الترفيهية وحصص األنشطة. .1
 التعامل الجيد من المعلمين وإدارة المدرسة مع الطالب. .2
 تقليل المناهج وتبسيطها. .3
 سي.تقليل عدد الحصص في اليوم الدرا .4

 الرقابة الجيدة من إدارة المدرسة في الساحات وعند الحمامات. .5

 العقاب الحازم للطالب المشاغبين وابعادهم عن المدرسة. .6

 الرقابة على المعلمين للشرح في الحصص للقضاء على الدروس الخصوصية. .7
 

 وتنوعت االجابات كما يلي:   دور العبادة:
 يفهمون الدين الصحيح.اختيار أئمة المساجد من العلماء الذين  .1

 ابعاد دور العبادة عن الحديث في األمور السياسية التي تفرق الناس. .2
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 اختيار األمام الذي يستطيع جذب الناس للمساجد. .3

 الفهم الصحيح للدين بعيدا عن العنف واالرهاب. إلىتنبيه الناس  .4
 

 : وتنوعت االجابات كما يلي:  وسائل االعالم والتواصل االجتماعي
 األفالم العنيفة والتي تحرض على العنف.منع  .1

 الحديث عن الفرق بين العنف والدفاع عن النفس. .2
 األفالم واألغاني والمسلسالت تتحدث عن التسامح والحب بين الناس. .3
 ليال. 12اغالق التليفزيون الساعة  .4



 

   ج الدراسةنتائ ضرع
وتفسير النتائج وقد  إحصائًيا لنتائج الدراسة الميدانية مع تحليل يشتمل هذا الفصل على عرًضا

 أسئلة الدراسة على النحو التالي: حاور الدراسة لإلجابة علىقام الباحث بعرض وتحليل كل 
 التعليق على احملور األول: رؤية الطالب للمجتمع املدرسي:

المعيارية الستجابات أفراد  نحرافاتالتكرارات والمتوسطات الحسابية واال (51)يوضح الجدول رقم 
 لرؤية الطالب للمجتمع المدرسي:العينة من األحداث حول الفقرات المتمثلة 

 األول يوضح ترتيب عبارات المحور: (51جدول رقم )
 .عبارة حسب الدرجات للمتوسط الحسابي لكل

المتوسط  األول رقم عبارات المحور
االنحراف  الرتبة الحسابي

 المعياري 
 983٠. 1 2.83 منذ بداية العام  معنوي(–لفظي -)جسدياعتداء يمكن أن تكون ضحية ( 17

 1.052 2 2.82 يكون سببا في انتشار بعض السلوكيات العنيفة داخل الفصل قد  ( المعلم25

 1.011 3 2.75 من طرف المعلمين للحفاظ على الهدوء في الفصلال ااألكثر استعم ( الوسيلة24

 1.035 4 2.67 تي يستعين بها في معالجة األخطاءال ( الجهة23

 828. 5 2.66 معالجة المعلم األخطاء الصادرة من طرف الطالب داخل الفصل ( طريقة22

 1.064 6 2.57 عند الخطأ الطالبمتسلط تجاه ال المعلم إذا رد فعل( 19

 1.005 7 2.47 ؟إلىممارسة الطالب للعنف في بعض الحصص راجع ( 11

 1.013 8 2.45 إلىالتمييز والتهميش بين الطالب داخل الفصل  ؤدي( ي15

 858, 9 2.43 ترى سلوك المعلم داخل الفصل ( كيف21

 989, 10 2.40 يثير الطالب الفوضى أثناء الحصص الغير مرغوبة  لماذا( 13

 999, 11 2.36 العوامل المرتبطة بالمناخ المدرسي وقد تؤدي للعنف  من وجهة نظرك ما( 10

 947, 12 2.35 أهانك معلمك داخل الفصل إذامن وجهة نظرك كيف تتصرف ( 14

 1.019 13 2.21 ممارسة للعنف بكل أشكاله )اللفظي، الرمزي، الجسدي(( أسباب 16

 902, 14 2.11 رأيك ما هي األمور التي تقلقك من معلمك ( في20

 1.054 15 2.09 ؟إلىراجع ال اممارسة الطالب للعنف في المدرسة اجم( 12

 931, 16 2.08 أساس تمنح الدرجات من طرف المعلمين داخل الفصل( على أي 18

 لكل عبارات المحور األول يتضح ما يلي: من خالل الجدول التكراري 
للعنف في المدارس الثانوية العامة والصناعية  إلىنظرة عينة الدراسة ويتضح من الجدول السابق 

م أنهوهي نظره حادة للعنف المدرسي وأسبابه ودورهم فيه من حيث  لدقهلية،بمركز دكرنس محافظة ا
المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور  كما يشير لذلك قيمةم المجني عليهم في كل الحاالت، أنهيظنون 
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العنف حيث توضح استجابات بعض المبحوثين ان  (؛2,41)الممثلة لحجم العنف األسري والبالغة
  عالية. الفصل بسبب تصرفات المعلمين وادارات المدارس بدرجةداخل د داخل المدارس و المدرسي موجو 
أكبر محققة بمتوسطات حسابية المناخ المدرسي والتي تمثل محور  (16ال)فقرات  جميعوقد كانت 

(، وهي نسبة عالية جدا تنذر بالخطر الموجود في البيئة التعليمية في مدارسنا وتحتاج من 2,00) من
وقفة حازمة وواعية لتجاوز عوامل االحتقان الموجودة داخل المدارس والتي وبصورة مباشرة  إلىجميع ال

 تدعم القيم المشجعة للعنف في الوسط المدرسي.
" على أي أساس تمنح الدرجات من طرف المعلمين داخل الفصل"متوسط حسابي  أقلوقد كان 

 (.0.931) وانحراف معياري ( %2,08) حسابي بمتوسط
اعتداء وقد كان أعلى متوسط حسابي الستجابات أفراد العينة حول الفقرة " يمكن أن تكون ضحية 

 (.1,052( بانحراف معياري )%2,83منذ بداية العام " حيث بلغ ) معنوي(–لفظي -)جسدي
ن إوبالتالي نستطيع القول  ،منخفضة المدرسي المناخ إلىأفراد العينة إن نظرة الطالب ويمكننا القول 

وعوامل  ولكن مع توافر أسباب العنف المدرسي في هذا المحور، إلىسبب رئيسي أدى  المناخ المدرسي
وهو ما تؤكده دراسات سابقة  تشبع الطالب بالقيم المشجعة على العنف المدرسي،ساعد على تأخرى 
م على الحرية والمناخ المدرسي القائمن ناحية  خفض العنف في الوسط المدرسيوجود عالقة بين  أثبتت

 الدراسة. النظري لهذه اإلطارتوجيه سلوك النشء من ناحية أخرى كما تناوله  والعدالة والمساواة في
 عالقة المحور بتساؤالت الدراسة:

فإننا نستطيع اإلجابة  بناء على ما تقدم من نتائج ودعم نظري من خالل بعض الدراسات السابقة 
ومواجهة القيم في تحقيق الضبط االجتماعي  المناخ المدرسي )ما دورالقائل ( 1)على السؤال رقم 

 من وجهة نظر طالب المرحلة الثانوية؟( المشجعة على العنف 
دور التعرف على ( والقائل )1رقم )الهدف  أن نقول بأن دراستنا حققت أيضاوإزاء ذلك فإننا نستطيع  

من وجهة نظر طالب المشجعة على العنف ومواجهة القيم في تحقيق الضبط االجتماعي  المناخ المدرسي
 المرحلة الثانوية؟(.

 عالقة المحور بالدراسات السابقة:
 النتيجة:من الدراسات التي تتفق معها الدراسة الحالية في هذه 

)سمية عماد األخرس: أساليب الضبط االجتماعي في المدارس الثانوية وعالقتها بالتفاعل بين دراسة 
 الطلبة والمدرسين(

عبد العزيز فكرة: أساليب الضبط في المؤسسة التربوية بين القواعد القانونية والقيم راسة )ود
 (االجتماعية

حمدي غنيم محمد سالم: دور االدارة المدرسية في مواجهة ظاهرة الشغب الطالبي في ضوء ودراسة )
 (توجهات الفكر االداري المعاصر



 186|    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض نتائج الدراسة  

 (.العنف في المدارس تدخالت المدرسية للوقاية منالطالب للتصورات ودراسة )أرمانو مافوسيسان: 
 .) الحضريةعنف المدارس ل: تصورات المعلمين كلوش)جريجورى دراسة 

 
 عالقة المحور بنظريات الدراسة:

 يمكن أن نلمس الوجود القوي لالتجاه البنائي الوظيفي من خالل هذا المحور من خالل: 
نظام وهذا النسق يتألف من عدد من أو نسق  أنهعلى  المجتمع المدرسي بجميع مكوناته إلىالنظر  .1

 .وهي الطالب والمعلم واإلدارة المدرسةاألجزاء المترابطة، 
سوف يفنى  المجتمع المدرسيفإن إال احتياجاته األساسية البد من الوفاء بها: و للمجتمع المدرسي  .2

االدارة(، -المعلم-الطالبفالمجتمع المدرسي يحتاج مكوناته األصلية )يتغير تغيرا جوهريا. أو 
 .أداء وظيفته المنوطة به إلىضوابط اجتماعية وقانونية تقوده في النهاية  إلىويحتاج كذلك 

ولكي يتحقق ذلك فالبد أن بين جميع مكوناته  دائما في حالة توازن  المجتمع المدرسيالبد أن يكون  .3
ولإلدارة احتياجاتها حتى  هتياجاتفللمعلم احتياجاته وللطاب اح ه المختلفةئتلبي احتياجات أجزا

 .يمكنها القيام بوظيفتها على الوجه األكمل
 المجتمع أفراد مع فهيتك وصعوبة والمجتمع األسرة طرف من الفرد به بشعر الذي اإلهمال بسبب .4

 التي الجماعات في نجده ما وهذا باإلحباط، شعوره تعوض مجموعة إلى لجأي لتطوره ومواكبته
 درسي وتتبنى سلوكيات مخالفة لتوجهات وأهداف المؤسسة التربوية.تمارس العنف الم
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 :العنف املدرسيالتعليق على احملور الثاني: 
المعيارية الستجابات أفراد  التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات (52)يوضح الجدول رقم 

 نف المدرسي:للعالعينة من األحداث حول الفقرات المتمثلة 
 الثاني يوضح ترتيب عبارات المحور: (52جدول رقم )

 .عبارة لمتوسط الحسابي لكلاحسب درجات 

المتوسط  األول رقم عبارات المحور
 الحسابي

االنحراف  الرتبة
 المعياري 

 9390. 1 2.73 هي أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك( 26
 9240. 2 2.68 تشارا في مدرستكرتب صور العنف المدرسي األكثر ان( 32
 8780. 3 2.49 أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك من طرف( 29
 9610. 4 2.37 في حال نعم في نظرك أهم هذه المشاكل( 28
 1.225 5 2.34 تقع أنماط سلوكيات العنف في مدرستك أكثر في( 30
 1.154 6 2.19 أفضل وسيلة للحد من شغب الطالب من وجهة نظرك( 31
 9840. 7 2.13 المؤسسة  خارج االجتماعية للمشاكل امتداد هو المدرسي العنف( 27

 لكل عبارات المحور األول يتضح ما يلي: من خالل الجدول التكراري 
للمناخ المدرسي في المدارس الثانوية  وجود عوامل ومؤثرات داعمةويتضح من الجدول السابق 

المتوسط الحسابي لجميع  كما يشير لذلك قيمة نس محافظة الدقهلية،العامة والصناعية بمركز دكر 
حيث توضح استجابات المبحوثين ان  (؛2,45)فقرات المحور الممثلة لحجم العنف األسري والبالغة

 العوامل والمؤثرات الداعمة للعنف موجود داخل الفصل الدراسي بسبب تصرفات المعلمين بدرجة
ارجية لها دور كبير في هذا العنف، كما يظهر أن أغلب سلوكيات العنف عالية، كما أن العوامل الخ

يمارسها الطالب عينة الدراسة هو عنف غير مرتب، مبني غالبا على المشاكل أو التي يتعرض لها 
  الموجودة في مرحلة المراهقة، بحيث يمكن عالجها بقليل من الجهد و المتابعة والتوجيه.

محققة بمتوسطات حسابية العنف المدرسي والتي تمثل محور  (6ال) فقرات جميعوقد كانت هناك 
العنف في مدارسنا وتحتاج للعمل من  إلى(، وهي نسبة مرتفعة عن نظرة الطالب 2,00) أكبر من

أجل نشر منظومة قيم الوسطية واالستيعاب االجتماعي بما يكفل للمجتمع االستفادة المناسبة من 
 ألن هؤالء الطالب هم مستقبل هذا الوطن.طاقات أفراده داخل المدارس 

العنف المدرسي هو امتداد للمشاكل االجتماعية خارج المؤسسة  "متوسط حسابي  أقلوقد كان 
 (.0.984) وانحراف معياري ( %2,13) حسابي " بمتوسط بسبب

ائعة في وقد كان أعلى متوسط حسابي الستجابات أفراد العينة حول الفقرة " أنماط سلوكيات العنف الش
 (.0,939( بانحراف معياري )%2,73مدرستك هي " حيث بلغ )
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العنف المدرسي في غالبها سلوكيات ناشئة عن طبيعة المرحلة التي تمثل  إن السلوكياتويمكننا القول 
استكمال عناصر الشخصية  إلىالعمرية التي يمر بها الطالب، والتي تسعى من خالل البيئة المحيطة 

والمسيطرة، باستخدام العنف في الدوائر المحيطة به، وهو في ذلك يلقي اللوم على اآلخرين القوية القادرة 
 م دائما هم السبب في كل المشاكل التي يتعرض لها.أنهبحيث يرى 

تشبع الطالب بالقيم المشجعة قد يساعد على  المجتمعية الداعمة للعنفعوامل الو  سباباألتوافر  ان
 الدراسة. النظري لهذه في اإلطار اتناولهتم تؤكده دراسات سابقة  وهو ما على العنف المدرسي

 عالقة المحور بتساؤالت الدراسة:
 :فإننا نستطيع اإلجابة على بناء على ما تقدم من نتائج ودعم نظري من خالل بعض الدراسات السابقة

ه عند طالب المرحلة )ما مفهوم العنف المدرسي ومستوياته وأسبابه؟ ومظاهر القائل ( 2)السؤال رقم  
 الثانوية؟( 

)ما أهم اآلثار المترتبة عن العنف المدرسي في المدارس الثانوية في مركز دكرنس القائل ( 4)السؤال رقم 
 على كل من المعلم والزمالء وإدارة المدرسة وأثاث المدرسة؟ (

 :أن نقول بأن دراستنا حققت أيضاوإزاء ذلك فإننا نستطيع  
القائل )التنظير لموضوع العنف بصفة عامة من الزوايا المختلفة، وتبنى قضية جديدة من ( و 2رقم )الهدف 

 إلىنوعها داخل هذه المدارس ولفت األنظار للطلبة الممارسين للعنف ومعالجة األمور التي وصلت بهم 
 جرام(.هذه الدرجة من الممارسات العنيفة وتحصين هؤالء الطلبة من االنحرافات السلوكية وطريق اإل

( والقائل )دراسة مدى تأثر العنف المدرسي في كل من المدارس الثانوية العامة في محافظة 4رقم ) الهدف
مركز دكرنس بالقصور في أداء مؤسسات الضبط االجتماعي التي لها صلة بطالب المدارس الثانوية مثل 

 م(.المعل –المناخ المدرسي  –المؤسسات الدينية -وسائل اإلعالم –األسرة 
 عالقة المحور بالدراسات السابقة:

 النتيجة:من الدراسات التي تتفق معها الدراسة الحالية في هذه 
)فائز عبد هلل مرزوق الصاعدي: دور الضبط االجتماعي في مواجهة االنحرافات الفكرية لدى دراسة 

 الشباب(
رة العنف الطالبي في سندس الشبراوي محمد رزق: األبعاد االجتماعية والمدرسية لظاهودراسة )

 (المدارس الثانوية
فهد بن علي عبد العزيز الطيار: العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدي طالب المرحلة ودراسة )

 (الثانوية
 خططل المدرسة في الموارد موظفي تصورات: المدارس في العنف مكافحة :جيسيكا بينيتودراسة )

 السريع(. الرد
 (.تكساسوالية في حجم المدرسة وحوادث العنف  :رب كول إليزابيثودراسة )



 189|    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض نتائج الدراسة  

 
 عالقة المحور بنظريات الدراسة:

 يمكن أن نلمس الوجود القوي لنظرية التعلم االجتماعي من خالل هذا المحور من خالل: 
يكونوا ال أبعض المواقف ويطالبونهم ب فياآلباء يشجعون أبنائهم على التصرف بعنف مع اآلخرين  .1

الطريقة الوحيدة للحصول على  أنهمواقف أخرى والبعض األخر ينظر للعنف وك فيضحايا للعنف 
 .ما يريدون بل إن بعض اآلباء يشجعون االبن على التصرف بعنف عند الضرورة

 هذا عن ترتبي وما االنتقالي التعلمأو  النمذجة قيطر  عن تمي اجتماعي سلوك العنيف السلوك .2
 السلوكأو  العنف تعلم من الفرد مكني المالحظة خالل من والتعلم. عقابأو  ثواب من السلوك
 .العنف مالحظة خالل من العنيف

المواقف  فيعندما يحصل على ما يريد باستخدام هذا السلوك يكرر استخدام هذا السلوك العنيف  .3
أي فرد من أو إخوته أو األخرى، وإما بمالحظة النماذج العنيفة التي يشاهدها سواء من قبل والديه 

 .فراد المجتمع الذي يعيش فيهأ
 المجتمع أفراد مع فهيتك وصعوبة والمجتمع األسرة طرف من الفرد به بشعر الذي اإلهمال بسبب .4

 التي الجماعات في نجده ما وهذا باإلحباط، شعوره تعوض مجموعة إلى لجأي لتطوره ومواكبته
 .الجماعية السرقاتأو  والخمور، المخدرات تتعاطى
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 احملور الثالث: مؤسسات الضبط االجتماعي:التعليق على 
المعيارية الستجابات أفراد  التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات (53)يوضح الجدول رقم 

 لمؤسسات الضبط االجتماعي:العينة من األحداث حول الفقرات المتمثلة 
 لثالثا يوضح ترتيب عبارات المحور: (53جدول رقم )

 .عبارة لمتوسط الحسابي لكلاحسب درجات 

المتوسط  الفقرات م
االنحراف  الرتبة الحسابي

 المعياري 
 1.052 1 2.82 صور اهتمام الطالب باألنشطة االجتماعية والدينية 40
 939. 2 2.73 العنيفة األفالم هذه مشاهدة مدة 43
 1.035 3 2.67 نظرك وجهة من بالمدرسة العائلي الجو عالقة 38
 828. 4 2.66 أخطأت إذا تجاهك أبواك فعل رد يكون  35
 883. 5 2.57 ناحية من باإلعالم متأثرا المدرسي العنف يكون  46
 1.064 6 2.57 هو معاملتك في أبواك ينتهجه الذي األسلوب 33
 902. 7 2.51 اليوم في العبادة دور إلى الذهاب مرات عدد 39
 858. 8 2.43 أسرتك مع الحوار على تغلب التي األمور 36
 898. 9 2.39  أمارس سلوكيات العنف أكثر في 45
 1.016 10 2.34 العنيفة السلوكيات بعض تقليد أسباب 44
 1.063 11 2.31 الطالب سلوكيات في العبادة دور أثر ضعف أسباب 41
 1.053 12 2.19 بهدف العنيفة األفالم أشاهد 42
 902. 13 2.11 بر معك العنف اكوالد يمارس الغضب عند 37
 927. 14 2.08 مبدأ العالقة هذه يسود 34

 لكل عبارات المحور األول يتضح ما يلي: من خالل الجدول التكراري 
مدي الخلل في أداء مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة العنف ويتضح من الجدول السابق 

 كما يشير لذلك قيمة نس محافظة الدقهلية،في المدارس الثانوية العامة والصناعية بمركز دكر 
حيث توضح  (؛2,45) والبالغة المدرسيالمتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الممثلة لحجم العنف 

العوامل الخارجية لها دور كبير في العنف المدرسي سواء داخل استجابات بعض المبحوثين ان 
ظهر أن أغلب سلوكيات العنف التي يتعرض في محيطها، كما يأو في المدرسة أو الصف الدراسي 

يمارسها الطالب عينة الدراسة هو عنف له جذوره المرتبطة بمشكالت المجتمع الموجودة في أو لها 
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محيطه االجتماعي نتيجة للقصور في أداء مؤسسات الضبط االجتماعي ابتداء من األسرة ومرورا 
 بالمسجد وانتهاء بوسائل االعالم.

رسي بما فيه من مشكالت هو صورة حقيقية للمجتمع بحيث تنعكس المشاكل ان المجتمع المد
 األسرية وظروف التماسك األسري على حالة الطالب العلمية والمعنوية داخل المدرسة.

كذلك فأن غياب البعد الديني في عالقات الطالب وفي البيئة المحيطة يكون ذا أثر سلبي ومباشر 
رين والقائمة على التعامل بالعدل والمساواة، وكذلك حفظ الحقوق على منظومة القيم ونظرته لخخ

وتجنب الحرمات ولتسامح واعالء قيمة الصفح والعفو وغيرها من القيم التي تزكيها الفهم الصحيح 
 للدين.

كذلك فان وسائل االعالم القديمة كالتليفزيون والسينما واألغاني والمسلسالت واألفالم لها دور 
ه العقل الجمعي للمجتمع، لذلك يجب أن تكون نابعة من الهوية المصرية لداعمة لقيم كبير في توجي

التسامح واالستيعاب االجتماعي والبعد تماما عن مفاهيم العنف واألخذ بالثأر والسيطرة وتجارة 
  المخدرات وغيرها.

يبدأ من األسرة  أما وسائل االعالم الحديثة كالنت ووسائل التواصل االجتماعي فإن التعامل معها
والمدرسة والمسجد من خالل بناء شخصية قادرة على االختيار المناسب والصحيح للمواد التي 
تتناسب مع قيمنا وديننا وثقافتنا، حتى يمكن حماية أبنائنا من االنحراف األخالقي الذي ال يقل عن 

 داعمة للعنف.أو تبني ثقافة ممارسة 
محققة مؤسسات الضبط االجتماعي والتي تمثل محور  (14ال)فقرات  جميعوقد كانت هناك 

(، وهي نسبة مرتفعة في نظرة الطالب لتأثير القصور في أداء 2,00) أكبر منبمتوسطات حسابية 
مؤسسات الضبط االجتماعي على العنف في مدارسنا وتحتاج للعمل من أجل بناء الثقة في هذه 

أدركت طبيعة مهمتها التي خلقها المجتمع  إذاتمع المؤسسات وفي قدرتها على احداث تغيير في المج
من أجلها وهي نشر منظومة قيم الوسطية واالستيعاب االجتماعي بما يكفل للمجتمع االستفادة 
المناسبة من طاقات أفراد المجتمع وبالتالي ينعكس على المجتمع المدرسي كجزء من المجتمع العام 

 يتأثر به إيجابا وسلبا.
وانحراف ( %2,08)حسابي  " بمتوسطيسود هذه العالقة مبدأ  "وسط حسابي مت أقلوقد كان 

 (.0,927) معياري 
وقد كان أعلى متوسط حسابي الستجابات أفراد العينة حول الفقرة " صور اهتمام الطالب باألنشطة 

 (.1,052( بانحراف معياري )%2,82االجتماعية والدينية " حيث بلغ )
 أثر مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة العنف المدرسي إلى اد العينةأفر إن نظرة ويمكننا القول 

العنف  إلىالذي أدى  الوحيديكن السبب  لم إن المناخ المدرسيوبالتالي نستطيع القول  ،منخفضة
تشبع الطالب بالقيم المشجعة على العنف وعوامل أخرى قد يساعد على  ولكن مع توافر أسباب المدرسي،
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وقيام من ناحية  العنف في الوسط المدرسيوجود عالقة بين من  التراث النظري ؤكده يا وهو م المدرسي
يرتفع هذا أو مؤسسات الضبط االجتماعي ذات الصلة بطالب المرحلة الثانوية بدورها، بحيث ينخفض 

 انخفاض الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في المجتمع.أو األثر بناء على ارتفاع 
 تساؤالت الدراسة:عالقة المحور ب

 :فإننا نستطيع اإلجابة على بناء على ما تقدم من نتائج ودعم نظري من خالل بعض الدراسات السابقة
ما مدى تأثر العنف المدرسي في المدارس الثانوية في مركز دكرنس بأداء القائل ( 3)السؤال رقم  .1

 وسائل اإلعالم(-لدينية المؤسسات ا-المدرسة -مؤسسات الضبط االجتماعي التالية:) األسرة 
ما الصعوبات التي تحد من دور مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة القائل ( 5)السؤال رقم  .2

 العنف المدرسي طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب.
 

 :أن نقول بأن دراستنا حققت أيضاوإزاء ذلك فإننا نستطيع  
المنشود لمؤسسات الضبط االجتماعي للقيام بدورها ( والقائل )الكشف عن الدور 3رقم )الهدف  .1

في مواجهة العنف  هاالصعوبات التي تحد من دور  واكتشافالمنشود في مواجهة العنف المدرسي 
 (.الثانويةمن وجهة نظر طالب المرحلة  المدرسي

القصور في أداء مؤسسات الضبط  المترتبة اآلثار أهم على التعرف( والقائل )5رقم ) الهدف .2
 (.مركز دكرنس في الثانوية المدارس المدرسي في العنف الجتماعي لدورها وأثر ذلك في انتشارا

 عالقة المحور بالدراسات السابقة:
 النتيجة:من الدراسات التي تتفق معها الدراسة الحالية في هذه 

ة الترويحية )هاني على عبد التواب مبارك: تأثير الضوابط االجتماعية في االقبال على االنشطدراسة 
 .سنة( بالفيوم( 18-15لدى المرحلة )
 (.هبة هللا نبيل شعبان عبد الوارث: الضبط االجتماعي والنظام العام داخل الجامعةودراسة )
إبراهيم بن عواض بن راجح الحارثي: الضبط االجتماعي من منظور إسالمي وتطبيقاته في ودراسة )

 (.المدرسة
دام الضبط االجتماعي للتخفيف من مشكالت البلطجة عند المراهقين : آليات استخودراسة )مريم ايشا

 (.في سن المدرسة
فهد بن علي عبد العزيز الطيار: العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدي طالب المرحلة ودراسة )

 (الثانوية
نو( في أثر الضبط االجتماعي على التحاق المراهقين بعصابات )الشيكا دي الكارز:جيسيكا ودراسة )

 (.إطار المدرسة والمجتمع
 (.المدرسي االنضباط في التفاوت في والضبط االجتماعي العرق دور  :ودراسة )بريك برادلي
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 (.ةاليومي ةيالمدرس اتلالنحراف المستويات متعدد االجتماعي الضبط نموذج :ودراسة )ميشيل كامبل
البلطجة المقدمة بالصحف شيري عزيز جرجس ميخائيل: إدراك المراهقين ألحداث ودراسة )

 (.المدارس فياإللكترونية وتأثيرها على سلوكياتهم 
شيري عزيز جرجس ميخائيل: إدراك المراهقين ألحداث البلطجة المقدمة بالصحف ودراسة )

 (.المدارس فياإللكترونية وتأثيرها على سلوكياتهم 
الليبي دراسة ميدانية على تالميذ سعاد خلف هللا عبد الرحمن: العنف المدرسي في المجتمع ودراسة )

 (.التعليم األساسي في مدينة سرت
محمد علي إبراهيم: الشراكة المجتمعية بين المدارس ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة ودراسة )

 (.ظاهرة العنف المدرسي
ضوء  حمدي غنيم محمد سالم: دور االدارة المدرسية في مواجهة ظاهرة الشغب الطالبي فيودراسة )

 (.توجهات الفكر االداري المعاصر
حسين سعد حسين حوته: جماعة األقران والمشكالت المدرسية دراسة حالة إلحدى المدارس ودراسة )

 (.الحكومية بمحافظة بنى سويف، جامعة بنى سويف
 (.اميمة منير جادو: العنف المدرسي بين االسرة والمدرسة واالعالمودراسة )

 
 ت الدراسة:عالقة المحور بنظريا

 يمكن أن نلمس الوجود القوي للتوجه النظري في هذه الدراسة في هذا المحور كما يلي: 
 االتجاه البنائي الوظيفي: .1

ككل  المجتمعفي تحقيق  مؤسسات الضبط االجتماعيكيفية إسهام و  :هدف التفسير الوظيفي للمجتمع
ن دور وسائل االتصال الجمعي في اإلضرار بهذه االستمرارية من خالل الكشف عأو الستمراريته 

 المجتمعات المركبة في تحقيق المجتمع لتوازنه. 
هو النمط الذي تسعى له مؤسسات المجتمع من خالل الضبط االجتماعي لتحقيق االمتثال  نمط االمتثال:

النظام األهداف الثقافية ويمتثلون لها وفي نفس الوقت يتقبلون األساليب التي يحددها مع  األفرادوتكيف 
  االجتماعي بوصفها أساليب مشروعة لتحقيق هذه األهداف.

للقضاء عليه من أجل  هو النمط الذي تسعى مؤسسات المجتمع من خالل الضبط االجتماعياالنسحابية: 
يشارك في االتفاق الجماعي على  وحتى، ولكنه ال يكون جزءا منه، ادماج الفرد في المجتمع مرة أخرى 

 .القيم المجتمعية
خالل إعادة من  هو النمط الذي تسعى مؤسسات المجتمع من خالل الضبط االجتماعي: نمط التمرد

وااللتزام باألساليب  للمجتمعاألهداف الثقافية  مع إلعادة التفاعلالتكيف وحل مشكالتهم  األفرادتكيف 
  النظامية لتحقيقها.
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 :نظرية تطور وسائل الضبط االجتماعي .2

 حيث ترى أن:
االجتماعية، ومن أهم وسائله، القانون، العرف، الدين، الفن،  المؤسساتتماعي تمارسه الضبط االج .1

 الرأي العام والقيم.
عند إال أفضل أساليب الضبط هي الداخلية، أّما الوسائل الخارجية مثل العقاب ال يجب استخدامها  .2

 الضرورة القصوى.
 شكالت.طريقة الردع البسيطة تؤدي وظائفها بفاعلية وسرعة دون م .3
 أفضل أنواع الضبط هو الضبط التلقائي الذي يظهر أثناء اجتماع الناس وتفاعلهم. .4

تميل وهي قيادة المجتمع  المجتمع التي صنعها من أجل تهي عادة مؤسسامراكز إشعاع الضبط،  .5
تمثل طبيعة الوضع االجتماعي في فترة من فترات أو التمركز في فئة تمثل التّيار االجتماعي،  إلى
يشع منه التأثير الفكري في صورة م ث ل وقيم أو اة مجتمع ما، وهذه الفئة تمثل مصدرًا ينطلق حي

 الضبط االجتماعي.

 

 نظرية التعلم االجتماعي من خالل هذا المحور من خالل:  .3
تفترض أن األشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة التى يتعلمون بها أنماط السلوك األخرى، وأن  .1

 الثقافة ككل.  فيأو الثقافة الفرعية  فيهذه تتم داخل األسرة سواء عملية التعلم 
 هذا عن ترتبي وما االنتقالي التعلمأو  النمذجة قيطر  عن تمي اجتماعي سلوك العنيف السلوك .2

 . عقابأو  ثواب من السلوك

 .عنفال مالحظة خالل من العنيف السلوكأو  العنف تعلم من الفرد مكني المالحظة خالل من التعلم .3
ذلك كأي سلوك أخر يقوم به الفرد االنسانى،  فيإن السلوك العنيف )العدواني( سلوك متعلم مثله  .4

فالضرب وغيره من أشكال السلوك العنيف )العدواني( قد يترتب على التقليد والمحاكاة، محاكاة 
 ال.محاكاة أحد الوالدين الذي يكثر من ضرب ابنه عند الغضب على سبيل المثأو األصدقاء 

فعندما  حياته، فيالعنيفة )العدوانية( يكتسبها الفرد بالخبرة المباشرة التي يمر بها الفرد  جالنماذ .5
 المواقف األخرى. فييحصل على ما يريد باستخدام هذا السلوك يكرر استخدام هذا السلوك العنيف 

ظة النماذج العنيفة التي بمالح أيضاالعنيفة )العدوانية( يكتسبها الفرد بالخبرة المباشرة  جالنماذ  .6
بمشاهدة أو أي فرد من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، أو إخوته أو يشاهدها سواء من قبل والديه 

 النماذج العنيفة المعروضة على شاشات التليفزيون والسينما، 
الفرص أن التليفزيون زاد كثيرا من نطاق النماذج العنيفة المتاحة للفرد، فلكل من الصغار والكبار  .7

الكثيرة لتعلم المجموعة الكاملة من السلوك العنيف والسلوك اإلجرامي التي تأتيهم حتى منازلهم 
 وغرف نومهم.                                    
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 :الدراسة نتائجاهم 
أن نسبة الطالب الممارسين للعنف في المدارس الثانوية العامة والصناعة نسبة كشفت الدراسة  .1

للثانوي الصناعي( وهذه النسبة تخالف توقعات الباحث  41,52للثانوي العام،  % 58,8متفاوتة )
حيث كنت أميل دوما لالعتقاد بأن العنف في المدارس الفنية يزيد عن العنف في المدارس 
الثانوية العامة، وهذا يوكد التوجه العام للدراسة بأن العنف هو سلوك ناشئ عن الخلل في أداء 

 تمع متضامنة لوظيفة التربية والتعليم.مؤسسات المج
أن طالب الصف الثاني الثانوي )عام وصناعي( هم أكثر الممارسين للعنف ظهر من الدراسة  .2

اجتماعي( ولذلك يجب االهتمام بطالب األول الثانوي -بسبب ضعف الضغط الواقع عليهم )نفسي
 والعمل على بناء بيئة صحية لهم غير مشجعة على العنف.

القرية فقد أو حد كبير باإلقامة سواء في المدينة  إلىغير مرتبط أن العنف ن واقع الدراسة متبين  .3
أصبح لكل مجتمع أنماط معينة من العنف وجميعها في النهاية ضارة بالبناء القيمي والتماسك 

 االجتماعي للمجتمع.
ة من حيث الترتيب ونوع العنف يرتبط ارتباطا وثيقا بمكانة األبناء داخل االسر  أنكشفت الدراسة   .4

أو وجود قيم مشجعة على العنف، بتزكية مكانة االبن األكبر  إلىالمعاملة مما يؤدي في النهاية 
 تدليل االبن الوحيد.

المستوى التعليمي لخباء قد يكون سببا مباشرا في تشبع األبناء بقيم أن ظهر من الدراسة  .5
بسبب افتقاد اآلباء للمعرفة بقواعد التربية  وأخالقيات وأنواع من السلوك المشجع على العنف

 أخرى.أو السليمة وغرس القيم التي تمنع تشبع األبناء بقيم العنف بصورة 
نوع العمل والوظيفة والتي ترتبط بكل من المستوى التعليمي والدخل في النهاية أن كشفت الدراسة  .6

كتساب األبناء قيم مشجعة على يؤدي لمعايشة األبناء لظروف اجتماعية وأسرية ومادية تؤدي ال
 العنف.

ساعد حيث ت ،العوامل المرتبطة بالمناخ المدرسيمن أهم المرافق ب االهتمامأن كشفت الدراسة  .7
  .الطالب على صرف أوقات الفراغ في أعمال مفيدة

لعنف داخل الفصل وذلك اممارسة لالطالب قد يدفع الملل من الحصص من واقع الدراسة أن تبين  .8
ظم الطالب يهدف من الحضور فقط عدم الفصل وذلك بسبب اعتماد غالبية الطالب ألن مع

 .خاصة في التعليم العام على الدروس الخصوصية
 العنف ممارسةلالطالب قد يدفع القدوة الحسنة في المدرسة  إلىافتقاد الطالب أن ظهر من الدراسة  .9

 .داخل المدرسة
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الغضب واالحتجاج  إلى من أكثر ما يؤدياخل الفصل المعلم الطالب د إهانةأن ظهر من الدراسة  .10
في مرحلة المراهقة المتوسطة  أنهوذلك ألن الطالب في هذه المرحلة يبدأ في الشعور بذاته حيث 

 وهي التي يبحث فيها الشاب عن رجولته من خالل مجموعة من التصرفات الغير متزنة
عدم االهتمام بالدرس ألن  إلىل يؤدي تمييز المعلم بين الطالب داخل الفصأن كشفت الدراسة  .11

الطالب يدرك أن التقييم في النهاية لن يخضع لمعايير موضوعية، فيصيبه الالمباالة وعدم االهتمام 
 .بالدرس ويتولد لديه معاني القصر والظلم وعدم المساواة 

داخل  أكثر أسباب ممارسة للعنف بكل أشكاله )اللفظي، الرمزي، الجسدي(أن ظهر من الدراسة  .12
المدرسة هو سوء التوجيه من المعلمين وإدارة المدرسة مما يجعل الطالب عرضة للضغوط والتأثر 

 .بالشللية وجماعات المراهقين داخل المدرسة
رؤية الطالب عينة الدراسة لألساس الذي تمنح عليه الدرجات من طرف أن كشفت الدراسة  .13

لمعيار كان مفاجأة بالنسبة للعينة الدراسة التي المعلمين داخل الفصل هو االجتهاد العلمي وذلك ا
تختل عندها معايير التقييم بشكل واضح، كما أن الطالب المجتهد على أي حال يحتفظ بمكنته عند 

 .زمالئه وعند معلميه
حتى يستطيع شرح وذلك من الحصة الطالب لطرد يلجأ المعلم عند الخطأ أن ظهر من الدراسة  .14

الهروب أو وذلك إلمكانية التدخين  دى أن غالبية الطالب تفضل الطر الحصة لباقي الطالب، عل
 .وغيره

أن الطالب في هذه المرحلة يهتم  إلىقلق الطالب من احتقار المعلم ترجع أن كشفت الدراسة  .15
كانت المدرسة مشتركة، حتى ال يصبح عرضة  إذابالشكل العام وبصورته أمام رفاقه وخاصة 

 .للسخرية من زمالئه
المعلم يدخل  إلىوهي ترجع نحو الالمباالة سلوك المعلم يميل ترى نسبة كبيرة أن ن الدراسة ظهر م .16

الحصة مهموما بأمور عديدة أهما عدم حدوث مشكلة مع الطالب تؤثر على دروسه الخصوصية، 
 .تجره لمشكالت تضيع الكثير من وقته الذي هو رأس مالهأو 

أو معالجة األخطاء سواء بالمعالجة الشخصية داخل الفصل يلجأ ل المعلممن واقع الدراسة أن تبين  .17
حريص على مصلحتهم بعيدا عن  أنهبصورته الشخصية بين الطالب و  ه، وذلك الهتمامهخارج

 .إدارة المدرسة وأولياء األمور
المعلم قد يكون سببا في انتشار السلوكيات العنيفة داخل الفصل بسبب ضعف أن كشفت الدراسة  .18

م االختيار دوذلك يرجع في البداية لع ،ضعف المستوى العلمي للمعلمأو الفصل السيطرة على 
 .المناسب لمن يقوم بالتدريس خاصة لطالب المرحلة الثانوية
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مدارس هي الممارسات الشائعة للعنف من الأكثر أنماط العنف المنتشر داخل أن ظهر من الدراسة  .19
وهي  والوعيد،، السب، الشتم، التهديد اللفظي يلي ذلك الصياح، اللكمات والركل والصفع والخدش

 .نسب تدل أن العنف هو عنف طارئ وغير مدبر
العنف المدرسي هو امتداد للمشاكل االجتماعية خارج المؤسسة خاصة من واقع الدراسة أن تبين  .20

وهما متغيران مرتبطان مع بعضهما البعض  للطالب، والحالة االقتصاديةمشكالت جماعة الرفاق 
لطبيعة المرحلة السنية التي تقوم على النصرة على أي حال والتضامن في أي مشكلة حتى  نظرا

ولو كان ذلك على حساب الحقيقة، كما أن الظروف االقتصادية قد تقود للخضوع لجماعات الرفاق 
والتشكيالت العصابية الموجودة داخل المدارس نظرا ألن هذه التشكيالت تتضامن ماديا بين 

 .أفرادها
أفضل وسيلة للحد من شغب الطالب هي الفصل من المدرسة لمدة معينة مع أن كشفت الدراسة  .21

التحفظ من الباحث على هذه النتيجة التي تترك الطالب عرضة لكل عوامل االنحراف خارج 
 .المدرسة

 على نطاق واسع داخل المدارسسلوكيات العنف  األماكن التي تمارس فيهأن ظهر من الدراسة  .22
 .من قبل إدارة المدرسة واالشرافيها مياة، وذلك بسبب ضعف الرقابة علة الدور هي 

وجه نحو الزمالء، وذلك بسبب وذلك تمدرس الأكثر صور العنف في من واقع الدراسة أن تبين  .23
أو جماعات الشلل والعشائر التي تنشأ من طول الصحبة و بسبب حاالت التنافس بين الطالب 

 .لى النصرة على أي حال والتضامن في أي مشكلةالقرى الواحدة التي تقوم ع
 األبناء عالقاتيظهر في مستوى  التفكك األسري الذي تعاني منه هذه األسرأن كشفت الدراسة  .24

يجعله يمارس العنف مع ب تعيش تحت ضغط عصبي ونفسي كبير الالطوهو يجعل  بالوالدين،
 زمالئه للتنفيس عن مشكالته.

ؤكد التفكك األسري الذي تعاني ت األبناء،الوالدين عندما يخطأ من الة الالمباأن ظهر من الدراسة  .25
فعدم اهتمام اآلباء بأخطاء أبنائهم دليل جازم على أن اآلباء في  ،منه هذه األسر بطريقة واضحة

 .واألبناء يعيش كل منهما في واد آخر ،واد
وذلك ألن  ،الصحبة والرفاق مشكالتيغلب عليه حوار الطالب مع أسرهم من واقع الدراسة أن تبين  .26

 يه فيدافع عنهم ويتبع خطاهمدالطالب في سن المراهقة يظن أن اصدقاءه أقرب اليه من وال
أن المدرسة هي مكان التنفيس عن االنفعاالت شريحة كبيرة من الطالب  تعدأن كشفت الدراسة  .27

مالئه بغية تفريغ انفعاالته العنف مع ز  إلىالمجتمع فيلجأ أو التي ال يستطيعون اظهارها في المنزل 
 السوي.نتيجة الجو األسري المشحون وغير 

غياب البعد الديني لمن يمارسون العنف المدرسي، بسبب غياب الوازع الديني أن ظهر من الدراسة  .28
 ن.الذي يحفظ الحقوق ويرعى حرمات اآلخري
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يجب  أنهة والدينية على تصور الطالب عينة الدراسة لألنشطة االجتماعيمن واقع الدراسة أن تبين  .29
االتجاهات السلبية من هؤالء الطالب نحو المجتمع  تدل على ،التعامل معها بالتجاهل والالمباالة

التجاهل والالمباالة لكل ما يصدر عن هذا  إلىمؤثرين لذلك يلجئون أو م غير فاعلين أنهو 
 .المجتمع

اب ضعف أثر دور العبادة في سلوكيات أسبمن اهتمام الطالب بالدراسة من واقع الدراسة أن تبين  .30
حالة التنافس الحاد بينهم، حيث تلتهم الدروس الخصوصية وقتهم وحياتهم كله من  ، بسببالطالب

 .أجل الحصول على درجات نهاية العام خاصة بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية العامة
مصدر للثقافة والتعلم ونماذج للقدوة  ثالثة أرباع العينة ترى أن األفالم العنيفةأن ظهر من الدراسة  .31

مما ينذر بخطر كبير في تشبع هؤالء الطالب في سن المرهقة بقيم وعادات وتقاليد بعيدا عن قيمنا 
وعاداتنا وتقاليدنا، مما يوجد حالة من االغتراب الثقافي يتبعه السخط على المجتمع ككل والكفر 

 والرجعيةبكل قيمه وتقاليده باعتبارها مرادفة للتخلف 
 ، مثلتقليد عينة الدراسة بعض السلوكيات الموجودة في أفالم العنفمن واقع الدراسة أن تبين  .32

ا تقويض قيم العدالة والحرية وتؤسس للخروج على أنهأفعال من ش ،اجبار اآلخرينأو فرض الرأي 
وتكافؤ الفرص في ما يتعارض كليا مع المساواة  القانون باعتبار أن من يملك القوة يملك الحق، وهو

 .مهمةظل القانون، وهو ما يشكل خطرا داهما على الثقافة والبناء الفكري لهذه المرحلة العمرية ال
في المدرسة وذلك للتعدد الخيارات واألماكن تمارس السلوكيات العنيفة من واقع الدراسة أن تبين  .33

من أو ابة من إدارة المدرسة التي يمكن أن يمارس فيها العنف دون تحمل آثاره، وذلك لضعف الرق
 .في دورات المياةأو بين الحصص أو مدرس الفصل 

ضرورة االهتمام باإلعالم االلكتروني جيدا لما به من أخطار كبيرة على قيمنا أن ظهر من الدراسة  .34
  ،أماكن العنف والتحريض عليهأو الدخول للمواقع اإلباحية وذلك بسبب سهولة وتراثنا 

كانت  التي يمكن أن تؤدي للعنف داخل المدرسة المشكالت خارج المدرسةأبرز أن كشفت الدراسة  .35
 يلي:كما 

الفقر والمشكالت المرتبطة به يلقي بظالله حتما على سائر  حيث أنالحالة االقتصادية:  -أ
 مؤسسات المجتمع، وهو بالتأكيد أحد أهم العناصر المشجعة على العنف داخل الوسط المدرسي.

ك لما للدين في نفوس الشرقيين عامة من مكانة كبيرة، ثم هو عند المصريين ضعف التدين: وذل -ب
يضعف  األفرادجميعا بجميع دياناتهم يضعون الدين في منزلة سامية، وضعف الوازع الديني عند 

الوازع الذاتي في مواجهة االنحراف والتطرف، ولذلك فإن ضعف تواجد الداعين للوسطية بين 
 جتمع ويكون مبررا لكل من أراد أن يفتي ويتكلم فيما يعلم وما ال يعلم.علماء الدين يضر بالم

وسائل االعالم والتواصل االجتماعي: وذلك لما يجره من مشكالت مرتبطة بمرحلة المراهقة  -ت
 خاصة العالقات بين الجنسين وذلك في المدارس المشتركة بوجه عام.
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ضبط االجتماعي تؤكد على أهمية قيام هذه نظرة الطالب لمؤسسات المن واقع الدراسة أن تبين   .36
 المؤسسات بدورها من الجوانب التالية:

 الماديةاالجتهاد في تلبية احتياجات أبنائهم -األبناء كيفية اختيار الرفقة الصالحة )تعليم: األسرة-
مع أبنائهم فترة طويلة لتعليمهم  الجلوس-األقراناألبناء السلوك القويم في التعامل مع  تعليم

 (.التواصل الدائم مع المدرسة لمتابعة المستوى العلمي لألبناء-التعامل مع األخرين

 التعامل الجيد من المعلمين وإدارة -باألنشطة الترفيهية وحصص األنشطة )االهتمام: المدرسة
الرقابة -تقليل عدد الحصص في اليوم الدراسي-تقليل المناهج وتبسيطها-المدرسة مع الطالب

العقاب الحازم للطالب المشاغبين -ارة المدرسة في الساحات وعند الحماماتالجيدة من إد
الرقابة على المعلمين للشرح في الحصص للقضاء على الدروس -وابعادهم عن المدرسة

 (الخصوصية
 عن الحديث في  دور العبادةابعاد -العلماء الذين يفهمون الدين الصحيح )اختيار: دور العبادة

الفهم الصحيح للدين بعيدا عن العنف  إلىتنبيه الناس -تي تفرق الناساألمور السياسية ال
 واإلرهاب(

 الحديث عن الفرق بين -ليال 12اغالق التليفزيون الساعة ): وسائل االعالم والتواصل االجتماعي
األفالم واألغاني -منع األفالم العنيفة والتي تحرض على العنف-العنف والدفاع عن النفس

 (.دث عن التسامح والحب بين الناسوالمسلسالت تتح
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 الدراسة توصيات
بناء على ما توصلت اليه الدراسة الحالية من ضرورة وجود دور لمؤسسات الضبط االجتماعي 

 في مواجهة العنف المدرسي، فيمكن التوصية بما يلي:
ل وسائل االعالم المسموعة والمرئية القيام بعمل المزيد من البرامج التوعوية الفاعلة لألسرة من خال .1

 والمقروءة.
 االهتمام بالتربية الدينية والتنشئة السلمية لألبناء. .2
االهتمام بتوعية أولياء األمور بخطورة االعالم على تنمية الدوافع العدوانية لدى الطالب، وحثهم  .3

 للطالب. على فرض رقابة على األفالم على وه التحديد والتي تغذي النزعة العدوانية
األسرة ألي تغيرات في سلوك أبنائها وتصرفاتهم وأن تحاول الوقوف على أسبابها،  متابعة .4

 ومعالجتها بالتوجيه والنصح واإلرشاد.
تقوية الوازع الديني واألخالقي لألبناء بغرس القيم وتأصيل الوعي وتربية الضمير وتنمية األخالق  .5

 ة مع المراقبة والمتابعة الجيدة لسلوكهم.والقدوة الصالحة والتمسك بالتقوى والفضيل
االهتمام بقضايا الطالب ودراستها دراسة شاملة وتقديم المساعدة للطالب الذين يعانون من هذه  .6

 المشكالت.
االهتمام بتأهيل المعلمين وادارات المدارس بالتعامل مع مشكالت العنف من خالل برامج  .7

 متخصصة.
ومواهبهم وأفكارهم والتي قد تسهم في استثمار  الطالبتنمي قدرات  االهتمام بالبرامج المدرسية التي .8

 أوقاتهم التي تقلل من ممارسة بعض أنماط العنف المدرسي.
توفير أماكن مناسبة لممارسة الطالب لكافة األنشطة الرياضية والثقافية داخل المدرسة نفسها وفي  .9

 أثناء اليوم المدرسي

ي القائم على التفكير واإلبداع الذي يسمح لعقل الطالب بتأمل تعويد الطالب على التعليم الحوار  .10
األمور ورؤية الحقيقة من أكثر من زاوية بما يمكنه من االبتعاد عن أن يصبح فريسة سهلة لألفكار 

 المتطرفة والداعية للعنف والتخريب. 
حوار مع ، من خالل المن العنفتتحمل المدرسة مسؤولية جسيمة في تحصين الطالب ووقايتهم  .11

 التعليمية،الطالب، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم بكافة الوسائل وفي مختلف األنشطة 
 لديهم.وترسيخ ثقافة التسامح 

أسلوب الحوار  إلىضرورة التركيز على تطوير أسلوب المناهج، وتجاوز األسلوب التلقيني  .12
يسهم في تكريس القيم األخالقية والمشاركة من خالل لعب األدوار، وجعل الموقف التعليمي 
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وتطعيم المناهج التعليمية بإطار متكامل من القيم والمثل  الحسنة،واالجتماعية، وتقديم األسوة 
 والمعتقدات واألخالقيات التي تخدم المجتمع في تحقيق األمن الفكري والتسامح االجتماعي.

جراءات والتدابير الالزمة لالستفادة من في برامج مختلفة يتم فيها اتخاذ اإل الطالباستيعاب  ضرورة .13
والخير، كالمساهمة في  أوقات الفراغ الطويلة التي تكون لديهم، وذلك بما يعود عليهم بالفائدة

 األعمال التطوعية، والمشاركة في األنشطة المجتمعية.
لخدمات لن محورا كو تفي المحافظة على تماسك األسرة والجماعة، وأن  مؤسسات العبادةدور  تفعيل .14

 التوجيهي المهم في المجتمع. استعيد دورهتالثقافية والتربوية الهادفة، وال سيما لفئات الشباب، حتى 
بقيم االعتدال ومواجهة  الطالبومعطيات التكنولوجيا المعاصرة لتوعية  الفضائية،القنوات  استثمار .15

 .العنف بجميع صوره وتصديرالحمالت اإلعالمية المعادية التي تستهدف اإلساءة والتضليل 
صيغة تساعد على توجيه األبناء ضد  إلىتعاون الجهات اإلعالمية والتربوية للوصول  ضرورة .16

 الموجود في الواقع االفتراضي.أو بالعنف المرئي التأثر 
ووسائل اإلعالم  ودور العبادةمفاهيم الرقابة الذاتية لدى األبناء من خالل األسرة والمدرسة  نشر .17

 لف المؤسسات االجتماعية.المحلي ومخت
األساليب التقليدية في التوعية واعتماد األساليب المعتمدة على الحوار والمناقشة مما يدعم  تجنب .18

 من المشاركة الحقيقية ألفراد المجتمع بصورة فاعلة.
تشترك فيها  العنف المدرسيمتكاملة واضحة المعالم للتعامل مع مشكلة  استراتيجيةضرورة إيجاد  .19

 غير مباشرة بالطالب.أو المؤسسات التي لها عالقة مباشرة جميع 
العنف غرس قيم التسامح وثقافة الحوار في المناهج الدراسية لما له من أثر في الوقاية من  .20

 .المدرسي والمجتمعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خامتة
 يدانية.التعليق على النتائج المستنبطة من الدراسة الم تمهذا الفصل هو صلب الدراسة حيث 

 من الميدانية للدراسة منهجية خطوات استعراض من الفصل هذا في ذكره سبق ما خالل ومن
 خاللها من تم التي المراحل إلى الباحث تطرق  حيث ،(زماني بشري، مكاني،) ومجاالت فرعية تساؤالت
 . البيانات جمع وأداة  إتباعه تم الذي المنهج وتحديد البحث،

 لبيان عليه السير سيتم التي الخطوات يعرض حيث الميدانية الدراسة تإجراءا الفصل هذا تناول
 الوصفي المنهج وتحديد الدراسة، مجتمع عن والحديث الميدانية، الدراسة أهداف بتحديد بداية الخطوات
 .البشري  الزماني – المكاني الثالث الدراسة ومجاالت الميدانية، للدراسة كمنهج التحليلي

 بمركز الثانوية المدارس جميع وهي معها، التعامل سيتم التي والمدارس لدراسةا عينة تحديد وتم
 .ذكور طالب بها والتي دكرنس

 إلى الرجوع تم بحث الدراسة، في الموجودة االستبيان أداة  تصميم خطوات عن الحديث تم وكذلك
 طرف من قدمت التي التعديالت بعد محاورها وتحديد الدراسة، بموضوع الصلة ذات المراجع بعض

 . عليها المحكمين
 العينة حجم تحديد من بدأ المستخدمة اإلحصائية واألساليب التطبيق إجراءات عن الحديث تم كما

 المركزية والنزعة التشتت بأساليب ومرورا
اإلحصائي بعرض استجابات الطالب والنسبة المئوية SPSS   برنامجبوقد تم االستعانة بالبرنامج 

 ت وما تدل عليه االستجابات الخاصة بكل سؤال من أسئلة االستبيان.لهذه االستجابا
 حسب التقسيم الوارد في االستبيان كما يلي: محاور الدراسة وتم استعراض

 .محور البيانات الشخصية 
 .محور لرؤية الطالب للمناخ المدرسي 
 .محور العنف المدرسي 
 .محور مؤسسات الضبط االجتماعي 

قة في الدراسة بالتعليق على كل محور على حدة من خالل المتوسط عرض للمحاور الساب وتم
 الحسابي واالنحراف المعياري.

  .ثم تم تلخيص النتائج الخاصة بالدراسة بصفة عامة 
 استخالص مجموعة من التوصيات التي تصلح للتطبيق في الواقع الميداني. وفي النهاية تم
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 انني املستخدمة يف الدراسةالقو
 1حتديد حجم العينة:

 من جمتمع إحصائي غري معلوم
                          Z2 

 ف( – 1ف )× رر ررحجم العينة )ن( =    

2خ                         
 م

 حيث:
Z جميع أحوال األبحاث تأخذ أحد رقمين هما: في: القيمة المعيارية عند مستوى ثقة معين وهى 
Z  =1,96  95مستوى ثقة أو  0,05عند مستوى داللة% 
Z  =2,58  95مستوى ثقة أو  0,01عند مستوى داللة% 

 جميع أحوال األبحاث يأخذ أحد قيمتين هما: في أيضا: الخطأ المعياري المسموح به وهو مخ 
 %95عند مستوى ثقة  0,05=  مخ 
 %95عند مستوى ثقة  0,01=  مخ 

ين مفردات المجتمع اإلحصائي وقرد اصرطلح العلمراء علرى وضرعها بقيمرة ثابترة ف: هي درجة االختالف ب
 دائمًا. 0,5أي أن قيم ف = 

 من جمتمع إحصائي معلوم
الرذين يتكرون مرنهم ذلرك  األفررادعند حساب حجم العينة من مجتمع إحصائي معلوم بمعنى أننا نعرف عدد 

 المجتمع فإننا نتبع الخطوات التالية:
 لعينة على أساس أن حجم المجتمع اإلحصائي غير معلوم من المعادلة التالية:)أ( نحسب حجم ا

                                 Z2 

 ف( – 1ف )×  ررررررررررررررر( =    ر1حجم العينة )ن

2خ                                 
 م

 حيث:
Z ألبحاث تأخذ أحد رقمين هما:جميع أحوال ا في: القيمة المعيارية عند مستوى ثقة معين وهى 
Z  =1,96  95مستوى ثقة أو  0,05عند مستوى داللة% 
Z  =2,58  95مستوى ثقة أو  0,01عند مستوى داللة% 

 جميع أحوال األبحاث يأخذ أحد قيمتين هما: في أيضا: الخطأ المعياري المسموح به وهو مخ 
 %95عند مستوى ثقة  0,05=  مخ 

                                                           
 .73م، ص2007مهدى محمد القصاص: القياس االجتماعي )مبادئ اإلحصاء(، شركة عامر للطباعة والنشر،  1
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 %95ة عند مستوى ثق 0,01=  مخ 
ف: هي درجة االختالف بين مفردات المجتمع اإلحصائي وقرد اصرطلح العلمراء علرى وضرعها بقيمرة ثابترة 

 دائمًا. 0,5أي أن قيم ف = 
 )ب( نقوم بعد ذلك بتصحيح حجم العينة وذلك باستخدام معادلة تصحيح حجم العينة كالتالي: 

 1ن                                    

 رررررر=       ررررررحجم العينة    
 1 – 1ن                                

 رررررر+    رر 1                         
 ن                                       

 حيث:
 حيث ن: حجم المجتمع اإلحصائي.

 الخطوة )أ(.: حجم العينة من مجتمع غبر معلوم كما سيتم حسابها في 1ن
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 استبانة
 طالب التعليم الثانوي إىلمقدمة 

 –ة بهدف معرفة آرائهم يف مدى فعالية مؤسسات الضبط االجتماعي )األسر
 وسائل االعالم( يف مواجهة العنف املدرسي –دور العبادة  –املدرسة 

      عزيزي الطالب/ 
 تحية طيبة وبعد:

لوحظ في اآلونة األخيرة تنامي ظاهرة العنف بين طالب المدارس وخصوصا  
فري المرحلرة الثانويررة، ويحراول الباحررث تسرليط الضروء علررى هرذه الظرراهرة مرن خررالل 

رؤية الطالب لمدى فعاليـة مؤسسـات الضـبط " نهاذي يعده وعنو بحث الماجستير ال
 " االجتماعي في مواجهة العنف المدرسي

لهررررذا العمررررل قررررام الباحررررث بتصررررميم هررررذه االسررررتبانة بهرررردف معرفررررة ال اواسررررتكم
 األسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ومقترحات التغلب عليها 

(  بانة، ثم وضع عالمة )الرجاء التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات االست  
 على الخانة التي تمثل وجهة نظرك. 

علما برأن كرل مرا تسرجلونه مرن بيانرات لره صرفة السررية التامرة ولرن يخررج عرن 
 نطاق البحث العلمي، ولكم وافر شكري.   

 شاكًرا لكم حسن اهتمامكم وكريم مساعدتكم.
 وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،

 الباحث            
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 نات الشخصية:البيا
 ..................................................................................................االسم)اختياري(:   (1
   : الصف الدراسي (2

 
 

 نوع المدرسة الثانوية: (3
  صناعي 2  عام 1

 :محل اإلقامة (4
 

 الترتيب بين األبناء:  (5
 
 

 المستوى التعليمي لألب:  (6
  ثانوي  3  أمي 1
  جامعي 4  ابتدائي 2

 المستوى التعليمي لألم: (7
  ثانوي  3  أمي 1
  جامعي 4  ابتدائي 2

 عمل الوالد:  (8
 
 

 عمل األم:  (9
 
 

 دخل األسرة يتراوح ما بين: (10
جنيه 1000أقل من  1 جنيه 2000-4000 3     
جنيه 1000-2000 2 جنيه 4000أكثر من  4     

 
 

  األول 1
  الثاني 2
  الثالث 3

  مدينة دكرنس 2  قرية  1

  الوسط 3  وحيد 1
  الثالث 4  األول 2

  ال يعمل 3  موظف حكومي 1
  عامل 4  خاص 2

  ال يعمل 3  موظف حكومي 1
  عامل 4  خاص 2
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 احملور األول: رؤية الطالب للمجتمع املدرسي:
 

  زيادة الكثافة بالفصول الدراسية  1
  قلة المرافق بالمدارس مع عدم مالئمة المبنى المدرسي  2
  تراخى اإلدارة المدرسية في تطبيق القوانين على الطلبة  3
  ضعف دور األخصائي االجتماعي والنفسي 4

 :إلىممارسة الطالب للعنف في بعض الحصص راجع  (12
  س الخصوصيةالدرو  3  طريقة عرض المعلم 1
  المعلم غير مرغوب 4  الحصة مملة 2

 :إلىراجع ال اممارسة الطالب للعنف في المدرسة اجم (13
   القدوة الحسنة إلىافتقاد الطالب  3  الشعور بعدم استفادتهم من المناهج الدراسية 1
  القوانين تعمل لصالحهم  4  قلة شعور بعض الطالب باالنتماء للمدرسة  2

 صص الغير مرغوبة يثير الطالب الفوضى بهدف:الح أثناء (14
  إظهار عدم الرغبة في التعلم 3  شغل المعلم عن الشرح 1

  دفع المعلم للهروب من الحصة 4  تمرير وقت الحصة 2
 أهانك معلمك داخل الفصل تتصرف بـ: إذا (15

  ولي األمر إلىالشكوى  3  اثارة الشغب والفوضى 1
  الشكوى لدى إدارة المدرسة 4  اظهار الغضب واالحتجاج 2

 :إلىالتمييز والتهميش بين الطالب داخل الفصل يؤدي  (16
  الكره والحقد للمعلم 3  الهروب من الحصة 1
  سلوكيات عدوانية 4  عدم االهتمام بالدرس 2

 :إلىممارسة للعنف بكل أشكاله )اللفظي، الرمزي، الجسدي( راجع  (17
  إدارة المدرسةسوء التوجيه من  3  ظروف المدرسة. 1
  نقص النشاطات الترفيه 4  الشعور بالضيق وعدم االرتياح 2

 معنوي(:–لفظي -جسدي (اعتداء ضحية يمكن أن تكون  (18
  مرة في األسبوع 3  مرات عديدة في اليوم 1
  لم أتعرض أبدا 4  مرة في اليوم 2
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 األساس الذي يمنح المعلمون الدرجات عليه للطالب داخل الفصل هو: (19
  الدروس الخصوصية 3  التعارف والعالقات الشخصية 1
  المادي واالجتماعي 4  االجتهاد 2

 عند الخطأ هو: الطالبحاد التسلط تجاه أو رد فعل المعلم المتسلط  (20
  االزدراء 3  الضرب 1
  الشتم  4  الطرد من الحصة  2

 األمور التي تقلقك من معلمك هي: (21
  التمييز 3  الشتم 1
  التهميش 4  راالحتقا 2

 هو:ال اسلوك المعلم داخل الفصل اجم (22
  متسلط 3  متسامح 1
  حاد التسلط 4  غير مبالي 2

 يقوم المعلم بمعالجة األخطاء الصادرة من طرف الطالب داخل الفصل: (23
  عن طريق العقاب 3  عن طريق الحوار 1
  عن طريق الطرد 4  عن طريق الالمباالة 2

 ا في ذلك:الجهة التي يستعين به (24
  المعالجة الشخصية بالفصل 3  اإلدارة المدرسية 1
  المعالجة الشخصية خارج الفصل 4  أولياء األمور 2

 يكون المعلم سببا في انتشار بعض السلوكيات العنيفة داخل الفصل بسبب: (25
  ضعف مستواه العلمي 3  عدم المساواة بين الطالب 1
  الصحية للمعلمالظروف  4  ضعف السيطرة على الفصل 2

 

 احملور الثاني: العنف املدرسي
 أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك: (26

  استخدام أدوات خطيرة: سكين، حجر، أشياء أخرى خطيرة... 1
  لكمات، ركل، صفع، عض، خدش، وما شابه ذلك 2
  سرقة ممتلكات خاصة مع تقطيع المالبس، السلب، الخطف 3
  ديد لفظي ووعيدصياح، سب، شتم، ته 4
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 العنف المدرسي هو امتداد للمشاكل االجتماعية خارج المؤسسة بسبب: (27
  وسائل االعالم والتواصل االجتماعي 1
  جماعة الرفاق 2
  الحالة االقتصادية للطالب 3
  التفكك العائلي 4

 في حال نعم: في نظرك أهم هذه المشاكل هي: (28
..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 أنماط سلوكيات العنف الشائعة في مدرستك من طرف:  (29
  طالب من الصف 3  المعلمين  1
  طالب من المدرسة 4  طالب من نفس الفصل 2

 ب من وجهة نظرك:أفضل وسيلة للحد من شغب الطال (30
  مدرسة أخ إلىنقل  3  الفصل لمدة معينة  1
  الردع بالضرب 4  التغريم لثمن األداة التي أتلفها  2

 تقع أنماط سلوكيات العنف في مدرستك أكثر في: (31
  في الملعب 3  داخل الفصل 1
  أمام المدرسة 4  في دورة المياه 2

 مدرستك: رتب صور العنف المدرسي األكثر انتشارا في (32
  عنف موجه نحو أثاث المدرسة 3  عنف موجه نحو المعلم 1
  عنف موجه نحو إدارة المدرسة 4  عنف موجه نحو الزمالء 2

 احملور الثالث: مؤسسات الضبط االجتماعي:
 األسلوب الذي ينتهجه أبواك في معاملتك هو: (33

  الندية والتكافؤ  3  التدليل والتجاهل 1
  البغض والصراع 4  مالتقدير واالحترا 2

 يسود هذه العالقة مبدأ: (34
  التناحر والصراع 3  الحوار والمسئولية 1
  القهر واالستبداد 4  المساواة والصرامة 2
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 مشكلة الدراسة:

 على المجتمعاتِ  لكل ةً مالزم ةً وسم اإلنساني المجتمع مقومات أهم من االجتماعي   الضبط   عد  ي  
 معاييرَ  دون  اجتماعيٌ  تنظيمٌ  يوجد فال والثقافي، واالجتماعي االقتصادي وتقدمها تحضرها درجةِ  اختالف

 قوالب ضمن والممنوعَ  والمسموحَ  والنواهي واألوامرَ  االجتماعيةَ  األدوارَ  تحدد   اإلنساني للسلوك بطةٍ ضا
 . اجتماعية قيمٍ  أو معتقداتٍ  أو قوانينَ  أو اجتماعيةٍ  عاداتٍ  أو سلوكيةٍ 
 قِ التناس لتحقيق االجتماعيةِ  االنحرافات من الواقي والدرع   الضمان  " هو بهذا االجتماعي الضبط  و 

 ."والجماعات األفراد بين االجتماعي والتوافقِ 
 والمؤسسات النظمِ  استقرار في مهًما دوًرا تؤدي اجتماعيةٍ  ضرورة إلى االجتماعي الضبط   تحول ولهذا

 أن ذلك ،للمجتمع الوظيفي والهيكل البنائي، الشكل حفظ في ووظيفتها فاعليتها واستمرار االجتماعيةِ 
 . وتأثيرها االجتماعي الضبط وسائل فاعليةلمدى  طبيعيٍ  نتاجٍ  سوى  ليس االجتماعيَ  النظامَ 

 وتتساند   تتعاون   حيث المجتمع في الخاصة   أهميتها االجتماعيِ  الضبطِ  مؤسسات من مؤسسة ولكل
 .االجتماعي البنيانِ  ومساندة دعم أجل من االجتماعيةِ  المؤسسات كل

 على رئيسيٍ  بشكل يركز المعاصرةِ  المجتمعات في االجتماعي الضبط لمؤسسات الحديثَ  الدورَ  إن
 أصبح بل ؛فقط للفرد المجردةِ  والمعرفةِ  الثقافةِ  توفير على دورها يقتصر   يعد لم حيث التربويٍ  الجانب

 روح وبثِ  األنظمةِ  احترام على النشءِ  تربية في تتمثل   التي القيمِ  تعزيزِ  حيث   من مميزا التربوي   دورها
 . المجتمع ضبط في يسهم مما لديهم ماءِ واالنت المسؤوليةِ 

 في تزرعه   ما خالل من واهتماماتهِ  وقيمهِ  سلوكهِ  وتشكيلِ  الفرد تنشئة في هاًما دوًرا األسرة   وتلعب
 وذلك الرفيعةِ  السلوكيةِ  واآلدابِ  والشرِ  الخيرِ  معاييرَ  فيه تحدد   ،سلوكيةٍ  وأنماطٍ  قيمٍ  من أبنائها نفوس

 واضحة آثاًرا تترك والتسلطِ  بالقسوةِ  يتم ما ومنها والتسامح باللين يتصف   ما منها ددةٍ متع أساليبَ  باستخدام
 .  شخصياتهم وأبعادِ  سلوكهم على

 إلى يأتي ال الطالبَ  أن حيث بالطالب، المحيطةِ  البيئة في منتشرا نجده   الخلل هذا إلى نظرنا وإذا
 إرادته. ضبمح سلوكيا ومنحرفٍ  عدوانيٍ  إلى اأيض يتحول ولم فراغ، في يتحرك وال فراغ من المدرسة
 الطالب بين العنف   سواءً  المجتمع، على خطيرا تحديا تمثل المدارس في العنفِ  ظاهرة   أصبحت وقد

 اإلعالم   وأهمها الجهات، كل تكاتفِ  من فالبد الظاهرةِ  هذه على وللقضاء الطالب، مع المدرسين عنف   أو
 .وطبقاته فئاتهِ  مختلفب الجمهور على تأثير من له بما

 عناصر بين الطالب وأصبح وظائفها، ببعض القيام على قادرة غير الثانوية المدرسة وقد أصبحت
 أكثر وأصبحوا والمعرفية، المعلوماتية والنظم الحديثة والتكنولوجيا الرائجة الفضائيات ظل في والشد الجذب
 غير سلوكيات من مدارسنا تعاني كما سوي،ال غير والسلوك المخالفات، ارتكاب أو لالنحراف عرضة
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 كانت إذا خصوصا التعليمي نظامنا ظل في وجودها عدم المفترض من الطالب بعض بها يقوم مقبولة
 مظاهر أن كما لها، الممنوحة والصالحيات السلطات تمارس وإداريها معلميها في ممثله المدرسة

 إلى لتتحول خارجها إلى تمتد بل المدارس أسوار حدود عند تقف ال المدرسية العنف مشكالت وتداعيات
 .ككل المجتمع تهدد عامة اجتماعية مشكالت
 لتصبح أسوارها تجاوز عليها تحتم مسؤولية االجتماعي الضبط مؤسسات كل على فان كله هذا من

 افيةالثق األدوار تفعيل خالل من واحتياجاته المجتمع بواقع صلة ذات ممتدة وتعليمية تربوية مؤسسات
 . بها تقوم التي والتربوية
 المعتقدات غرس على قادرة الحديث المجتمع في االجتماعي الضبط مؤسسات أصبحت وقد

 والعطاء األخذ على القائمة االجتماعية العالقات ودعم االجتماعي، التفاعل وتعزيز والقيم، واالتجاهات
 . المجتمع في الناشئة على بارالك يمارسها التي التأثيرات خالل: من والتسامح، واإليثار

 وتعديل منها االيجابي ولتدعيم المجتمع، داخل وثقافية أدبية مكانة من المؤسسات لهذه لما وذلك
 اإليجابي والتغير النمو في دوًرا االجتماعي الضبط لمؤسسات أن حيث فيه، المرغوب غير أو السلبي
 وأساليب التفاعل أنماط من فيها بما المدرسية الخبرات ألن الطالب، لدى الضبط ومركز الذات لمفهوم
 .الفرد شخصية تكوين في المهمة العوامل من وتصورات أفكار من تحمله وبما الضبط

 واإلبداع التفكير على تساعده طرق  الفرد إعطاء االجتماعي الضبط مؤسسات أدوار أهم من وأن
 الجديدة االجتماعي التنظيم أساليب عليه فرضتها التي المسؤوليات تحمل على قادًرا يصبح بحيث

 . المتجددة والمهارات المتغيرة والتكنولوجيا
 االجتماعي الضبط مؤسسات أهمية إدراك يمكن السابقة الدراسات وتحليل ورصد متابعة خالل ومن

 رؤية استطالع نحاول وسوف المدرسي، العنف وخاصة المجتمع، مشكالت مواجهة في بدورها القيام في
 .ومستقبال حاليا لدورها المؤسسات هذه أداء لفعالية الطالب

 : الدراسة هذه تحاول وعليه
 مركز في االجتماعي الضبط مؤسسات ممارسة فعالية مدى معرفة في الطالب رؤية على الوقوف

 نظر وجهة من الثانوية المدارس طالب عند المدرسي العنف مواجهة في منها المطلوب لدورها دكرنس
 (.مأنفسه الطالب

 احملفز لعمل هذه الدراسة:
من خالل ممارستي للعمِل المهنِي كأخصائي اجتماعي في المدارس الثانوية عاينت  والحظت  

 مشكالِت العنِف المدرسِي بجميع صورها وأشكالها.
حيث تتعامل اإلدارِة المدرسيِة مع مشكالِت العنف باعتبارها مشكلًة تنظيميًة وأمنيًة تستدعي العقاَب 

 تعزير من ناحية.وال
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: يتعام ل "األخصائي االجتماعي" مع مشكالت العنف على أنها مشكالٍت تربويٍة ومن ناحية أخرى  
 تستدعي الحواَر والمناقشة.

وفي ظِل هذا االختالِف الواضِح برزِت الحاجة  الشديدة  لتوضيح حقيقِة المشكلِة وإمكانيِة مساهمِة 
ة في المجتمع لإلسهاِم بجهدها في مساعدِة المؤسساِت التربويِة على مؤسساِت الضبِط االجتماعِي الموجود

 القيام بدورها في تربية أبنائنا وتأديِة رسالتها نحو الطالب والوطن.
 :وتساؤالتها أهداف الدراسة

في تحقيق  هادور و مؤسسات الضبط االجتماعي التي لها صلة بطالب المرحلة الثانوية  دراسة أهمية .8
ما  :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدف، عي من وجهة نظر طالب المرحلة الثانويةالضبط االجتما

دور مؤسسات الضبط االجتماعي في تحقيق الضبط االجتماعي من وجهة نظر طالب المرحلة 
 الثانوية؟

 هذه داخل نوعها من جديدة قضية وتبنى المختلفة، الزوايا من عامة بصفة العنف لموضوع التنظير .9
 الدرجة هذه إلى بهم وصلت التي األمور ومعالجة للعنف الممارسين للطلبة األنظار فتول المدارس

ما مفهوم العنف المدرسي ومستوياته  :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفالعنيفة،  الممارسات من
 طالب المرحلة الثانوية.وأسبابه؟ ومظاهره عند 

لقيام بدورها المنشود في مواجهة العنف الكشف عن الدور المنشود لمؤسسات الضبط االجتماعي ل .10
من وجهة نظر  في مواجهة العنف المدرسي هاالصعوبات التي تحد من دور  واكتشافالمدرسي 

ما الصعوبات التي تحد من دور  :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفالثانوية، طالب المرحلة 
 الطالب. مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة العنف المدرسي من وجهة نظر

بالقصور في أداء مؤسسات الضبط  الثانوية المدارس من كل المدرسي في العنف تأثر مدى دراسة .11
 مدى : ماوكان التساؤل الخاص بهذا الهدفاالجتماعي التي لها صلة بطالب المدارس الثانوية، 

 مؤسسات الضبط االجتماعي. بأداء الثانوية المدارس المدرسي في العنف تأثر
القصور في أداء مؤسسات الضبط االجتماعي لدورها وأثر ذلك في  المترتبة اآلثار أهم ىعل التعرف .12

: وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفمركز دكرنس،  في الثانوية المدارس المدرسي في العنف انتشار
 في الثانوية المدارس في عن القصور في دور مؤسسات الضبط االجتماعي المترتبة اآلثار أهم ما

   المدرسة؟ وأثاث المدرسة وإدارة والزمالء المعلم من كل دكرنس على مركز
 في العنف من تعاني والتي المتقدمة الدول تبذلها التي الجهود من االستفادة مدى على التعرف .13

 المجتمع ظروف ظل المدرسي في العنف ظاهرة استثمار مؤسسات الضبط االجتماعي في مواجهة
 الدول تبذلها التي الجهود من االستفادة يمكن : كيفص بهذا الهدفوكان التساؤل الخاالمصري، 

 من المدرسي والحد العنف ظاهرة لمواجهة من خالل تفعيل مؤسسات الضبط االجتماعي المتقدمة
 المصري؟ المجتمع ظروف ظل في السلبية تأثيراتها
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بط االجتماعي المدرسي من خالل تفعيل مؤسسات الض العنف لظاهرة للتصدي مقترح تصور وضع .14
للدور المنشود المقترح ما التصور  :وكان التساؤل الخاص بهذا الهدفالخادمة للعملية التربوية، 

لمؤسسات الضبط االجتماعي للقيام بدورها المنشود في مواجهة العنف المدرسي من وجهة نظر 
 الثانوية.طالب المرحلة 
 إجراءات الدراسة:

 :أداة الدراسة 
 ام استبيان يوجه للطلبة للتعرف على أراءهم في مشكلة الدراسة.اختار الباحث استخد

  :العينة 
 دقهلية.-عينة من طالب المدارس الثانوية بمركز دكرنس  367وتم تطبيق الدراسة على 

 :وتقصر الدراسة على الحدود التالية 
 الحدود المكانية: جميع المدارس الثانوية الحكومية للبنين بمركز دكرنس.-1
 م. 2017-2016د الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراسي الحدو -2
 الحدود البشرية: طالب المرحلة الثانوية الحكومية للبنين بمركز دكرنس.-3

 أهم النتائج:
نظرة الطالب لمؤسسات الضبط االجتماعي تؤكد على أهمية قيام هذه من واقع الدراسة أن تبين 

 ب التالية:المؤسسات بدورها من الجوان

 األسرة: أوال: على مستوى 

 األقرانمع  التعاملِ و  الصالحةَ  الرفقةَ  اختيارِ  األبناء كيفيةَ  تعليم 
 التواصل الدائم مع المدرسة لمتابعة المستوى العلمي لألبناء. 

 المدرسة: ثانيا: على مستوى 

 باألنشطة الترفيهية وحصص األنشطة االهتمام. 
 غبين وابعادهم عن المدرسةالعقاب الحازم للطالب المشا. 

 : ثالثا: على مستوى دور العبادة

 الذين يفهمون الدين الصحيح المسئولين عنها من أصحاب الوسطية اختيار 
  التي تفرق الناس الخالفيةعن الحديث في األمور  دور العبادةابعاد. 

 وسائل االعالم والتواصل االجتماعي: رابعا: على مستوى 

  وأهدف محددة لهذه الوسائل تخدم المجتمع والوطن.تحديد أدوار واضحة 
 تتحدث عن التسامح والحب بين الناس والتي ألفالم واألغاني والمسلسالتالترويج ل. 
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Summary of the study 
Problem of the study: 

Is one of the most important social elements of human society and feature 

inherent to all societies to a different degree and attended by their economic, 

social and cultural development, no social organization without standards 

regulate human behavior determines social roles and do's and Don'ts and 

allowed and forbidden under behavioral templates or social habits, laws, beliefs 

or social values. 

And exactly this is the social insurance and social distractions shield to 

achieve consistency and harmony between individuals and groups. 

For this exact social transformation need social play an important role in 

the stability of social systems and institutions and continuing its effectiveness 

and its function in keeping structural shape and structure of society, so that 

social order is only a natural outcome of the effectiveness of the means of social 

control and influence. 

Each institution of social control of particular importance in society where 

all social institutions and compared it to support social architecture. 

The modern role of social institutions in contemporary societies focuses 

mainly on the educational side where no longer only provide abstract culture and 

knowledge of the individual only; special educational role in promoting values 

that are raising young people to respect the regulations and spirit of 

responsibility and belonging they have thereby set society. 

Family plays an important role in bringing up an individual formation 

behaviour and values and interests through what you sow in the hearts of her 

children the values and behavioural patterns, identifying criteria for good and 

evil and etiquette and using multiple methods including characterized by 

gentleness and tolerance, including cruelty and bullying clear effects on their 

behavior and keep their characters. 

And if we look at this bug found widespread in the environment 

surrounding the student, so that the student does not come to school from a 

vacuum doesn't move in a vacuum, and also did not turn aggressive and deviant 

behaviour by his own free will. 

And the phenomenon of school violence has become a serious challenge to 

society, whether violence between students or teachers with students, to 

eliminate this phenomenon must be concerted efforts on all sides, most notably 

the media with its effect on the audience of the various groups and levels. 

The high school has become unable to perform certain functions, and 

students between attraction and tension under satellite TV and modern 

technology and information and knowledge systems, they become more prone to 

delinquency or irregularities, uneven behavior, our schools also suffer from 

unacceptable behaviour by some students are supposed not to exist in the 

shadow of our education system, especially if the represented in school teachers 

and adariha exercise power and authority vested in them, and that the 
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manifestations and implications of school violence problems do not stop at the 

borders of the school walls. But stretch out into a general social problems 

threatening the society as a whole. 

Of all the institutions of social control over all responsibility to override its 

walls to become an extended learning and educational institutions relevant to the 

reality and needs of the community through cultural and educational roles. 

The exact social institutions have become in modern society able to instill 

beliefs, attitudes and values, and enhance social interaction and support of social 

relations based on reciprocity, altruism, tolerance,: through adult by influences 

emerging in society. 

Of these institutions of cultural and moral standing in the community, and 

to strengthen the positive and negative or unwanted modification, since the exact 

social institutions a role in growth and positive change to self concept and the 

exact status of students, school experiences, including patterns of interaction and 

exact methods and their ideas and perceptions are important factors in shaping 

the individual. 

And one of the most important roles of the institutions of social control 

give the individual ways of helping him thinking and creativity so that it 

becomes able to assume the responsibilities imposed by the new methods of 

social organization and changing technology and skills. 

And by tracking and monitoring and analysis of previous studies can be 

realizing the importance of social institutions to do their part in addressing the 

problems of society and, in particular, school violence, and we will try to 

explore the vision of students to the effective functioning of these institutions to 

the current and future role. 

And try this: 

Stand to see students learn how effective social institutions exercise in 

dikirnis Center requested role in addressing school violence when high school 

students from the perspective of the students themselves.) 

The catalyst for the work of this study: 

Through my practice of professional work as a social worker in secondary 

schools inspected and noticed problems with school violence in all its forms. 

Terms of dealing with the problems of school violence management as an 

organizational problem and security require punishment and punishment. 

On the other hand: "social worker" deals with problems of violence as 

educational problems calling for dialogue and discussion. 

Given this clear difference emerged the need to clarify the fact that the 

problem and the potential contribution of social institutions in society to 

contribute its effort in assisting educational institutions to play their role in the 

upbringing and perform its mission towards students and home. 
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Objectives of the study and questions: 
1. study the importance of institutions of social control that are relevant to 

high school students and their social control from the viewpoint of high 

school students, and was asking for this purpose: what is the role of the 

institutions of social control in achieving social control from the 

viewpoint of high school students? 

2. the issue of violence in General from various angles, and adopt new 

case within these schools, students drew practitioners of violence and 

deal with the things that got them into this degree of violent practices, 

the question for this goal: what a concept, levels, causes school 

violence? And a demonstration by high school students. 

3. detect the desired role of the institutions of social control to do its part 

in addressing school violence and discover the difficulties that limit 

their role in addressing school violence from the viewpoint of high 

school students, and was asking for this goal: the difficulties that limit 

the role of the institutions of social control in the face of school violence 

from the perspective of students. 

4. study the vulnerability of school violence in all secondary schools with 

inadequate social institutions performance related to high school 

students, and was asking for this goal: the vulnerability of school 

violence in high schools to perform exact social institutions. 

5. identify the most important consequences of inadequate performance of 

the institutions of social control role and impact on school violence in 

high schools in dikirnis Center, had asked for this goal: what are the 

most important consequences of inadequate social institutions at high 

schools in dikirnis Center on both the teacher and the school 

administration, colleagues and school furniture? 

6. recognize the usefulness of the efforts of developed countries and 

experiencing violence in institutions of social control in the face of the 

phenomenon of school violence under conditions of Egyptian society, 

and was asking for this goal: how to benefit from the efforts of the 

developed countries through institutions of social control to counter the 

phenomenon of school violence and reducing negative effects under 

conditions of Egyptian society? 

 

7 .visualize a proposal for addressing the phenomenon of school violence 

through activation of institutions of social control servers for the educational 

process, and had asked for this goal: the proposed scenario for the desired role 

of the institutions of social control to do its part in addressing school violence 

from the viewpoint of high school students. 
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Study procedures: 
 •Study tool: 

The researcher chooses to use the questionnaire for students to learn their 

opinions on the problem of the study. 

 •Sample: 

The study was applied to 367 sample of high school students in dikirnis 

Center-dakahlia. 

 •Limit the study to the following limits: 

1. spatial boundaries: all government secondary schools for boys in 

dikirnis Center. 

2. the temporal boundaries: this study has been applied during the 

school year 2016-2017. 

3. human limits: high school students dikirnis Center boys State. 

 

The most important results: 
The study showed the students look at the reality of institutions of social 

control emphasizes the importance of these institutions in turn from the 

following aspects: 

First: at the family level: 

1. Teach kids how to choose righteous friends and dealing with peers 

2. Constant communication with school to pursue the scientific level 

of the children. 

Second: at the school level: 

1. Interest in leisure activities and lots of activities. 

2. Firm punishment for unruly students and keeping them away from 

school. 

III: at the worship level: 

1. Choose responsible mean owners who understand the true religion 

2. Dimensions of worship about talk in the contentious things divide 

people. 

IV: at the level of the media and social networking: 

1. Identify clear roles and objectives specific to these methods serve 

the community and the nation. 

2. Promotion of movies, songs and TV shows that talk about tolerance 

and love among people. 
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