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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

       آلـية الدراســات العليا
       قسم العلوم االجتماعية

  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان البحث 
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ه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم قدمت هذ
  االجتماعية

  
  
  

  إعداد
  عامر بن شايع بن محمد البشري

  
  
  

  إشراف األستاذ الدآتور
  

  عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر
  
  

  هـ ١٤٢٥ – ١٤٢٤
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  العلوم االجتماعية  : قـسـم
  

  رعاية وتأهيل  : التخصص

  

  الة    ماجستير    دكتوراهملخص رس

  .دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي  : عنوان الرسالة
         من وجهة نظر المرشدين الطالبيين تطبيقًا على منطقة عسير   

  التعليمية 
  عامر بن شايع بن محمد البشري  : إعداد الطالب

  د عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر . أ   : إشــراف
  :نة مناقشة الرسالة لج
  مشرفًا ومقررًا     د عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر .  أ -١
  مناقشًا      د يوسف بن صالح بريك .  أ -٢
  مناقشاً       عبد العزيز بن عبد اهللا العريني .  د -٣
  

  . م ٢٤/٥/٢٠٠٤هـ     ١٤٢٥ / ٤ / ٥يوم االثنين الموافق  : تاريخ المناقشة
الباحث عند املشكالت املدرسية وجد أن هناك مشكلة جديرة بوقف  : مشكلة البحث

وهي العنف املدرسي ودور املرشد . باالهتمام وهي ظاهرة عاملية خاصة مع الطالب املراهقني 
  .الطاليب يف ذلك 

  :أهمية البحث 
 تكمن أهمية هذه الدراسة في ضرورة تفعيل دور المرشد الطالبي باعتباره -١

  األقرب لنفوس 
  .الطالب      
 إلقاء الضوء على العنف في التنشئة االجتماعية الذي ينعكس سلبًا على -٢

  .المدارس 
  . المساهمة الفعلية الجادة إليجاد أنجح الحلول التي تحد من العنف المدرسي -٣



 ٨

  :أهداف البحث 
  . الكشف عن دور المرشد الطالبي حيال العنف المدرسي -١
  .لسائدة بالمدرسة  الوقوف على مظاهر العنف ا-٢
 التعرف على أسباب العنف المدرسي من الناحية الدينية واالجتماعية األسرية -٣

  .والنفسية ودور البيئة المدرسية في العنف المدرسي من وجهة نظر المرشد الطالبي 
  :تساؤالته / فروض البحث 

  

   ما مظاهر العنف السائدة في المدرسة ؟ -١
ي لدى الطالب من الجوانب الدينية واالجتماعية االسرية          ما أسباب العنف المدرس    -٢

  من وجهة نظر المرشد الطالبي ؟. والنفسية والبيئة المدرسية 
   ما دور املرشد الطاليب يف احلد من العنف املدرسي مقارنة مبستوى العنف السائد باملدرسة ؟-٣

  :منهج البحث 

طريق املسح بالعينة الذي يعتمد على دراسة إستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي عن 

الظاهرة كما هي يف الواقع ويسهم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها دف وصف الظاهرة املدروسة 

  .من حيث طبيعتها وأسباا وخصائصها 
  :أهم النتائج 

ى العنف                -١ د عل ا يؤآ  إن التقليد المتعمد للمارسات الخاطئة والسيئة مع اآلخرين مم
  .لذي قد يبادر الطرق اآلخر بالرد مما يكون له عواقب غير مرضية وا
 الخوف والقلق من المستقبل قد يدفع باإلنسان بالالمباالة مما يجعله -٢

  .يتصرف مع اآلخرين تصرفات غير مرضية 
 التأآيد على مصاحبة أهل الخير والصالح من قبل الوالدين لألبناء البعد عن -٣

  .رفاق السوء 
رة المتابعة من الوالدين أو ولي األمر لألبناء سواء داخل المدرسة أو  ضرو-٤

  .خارجها 
 ضرورة التأكيد على التعاون والتكاتف بني مجيع العاملني باملؤسسة التربوية من أجل سري العملية -٥

  .التعليمية التربوية بكفاءة وفعالية 
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DEFENCE DATE:  
THESIS PROBLEM: the researcher poses the problem of teaching in the school; the 
problem is related to the adult or teenagers students which is the violence in the schools. 
And the role of the director in this problem.  

 
THESIS IMPORTANCE:  

1- Thesis importance implies in the necessary of activating the role of the students' director 
being as the closest person to the students.  

2- To highlight the violence in the social bringing up which is negatively reflected on the 
schools.  

3- The active contribution to find the most successful resolution which could restrict the 
violence in the school.  

 
THESIS OBJECTIVES:  

1- To find out the role of the students' director toward the violence in the school.  
2- To consider the violence aspects in the school. 
3- To recognize the violence reasons from the religious, social , family and psychological side 

and the role of the family environment in the school violence from students point of view.   
 
 
 
 

 



 ١٠

 
THESIS QUESTIONS: 

1- What are the aspects of the violence in the school?  
 

2- What are the reasons of the school violence of the students from the religious, social, family 
and psychological side and the role of the family and the school environment from the 
students' director point of view?  

 
3- What is the role of the students' director in restricting the violence in the school in    

comparison with the violence that happens in the school?   
 
THESIS METHODOLOGY:  
The researcher used the descriptive method by survey which depends on studying the 
phenomena as it is in reality and to describe it accurately and to express it on purpose of 
describing the studied phenomena from its nature , reasons and features.  
 
MAIN RESULTS:  

1- The intended imitation of the mistaken practices to others which asserted the violence which 
may force the other party to react against, which may results in unsatisfied things.  

2- Fear and confusion from the future force the man to be indifferent which in its turn makes 
him behave to others in unsatisfied way.  

3- Asserting by parents to the children to accompany the good people and to avoid the bad 
mates.  

4- The necessary following up by the parents to the children inside or outside the school.  
5- Necessity to confirm the cooperation of the whole workers in the educational organization in 

order to guide the educational process efficiently and effectively.    
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What is the role of obstacles which may face the organizational 
development (Riyadh passport department) to make the administrative and 
effective decisions?  
What is the effect of the proposals which may lead to activate the role of 
organizational development in making discions in Riyadh passport dep.?  
 
Research methodology:  
 
Using the descriptive method to achieve the objectives of the study, which 
have been applied on Riyadh passport dep. where the questionnaire has 
been used to collect the data, and the statistics information has been used 
in the data: repetitions and percentages.  
 
Main results:  
The organizational development in Riyadh passport dep. depends on the 
bases which activate the discions; also it has an intermediate role to guide 
the discions makers.       
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1-  
2-  
3- To reach to a proposals which may lead to activate the organizational 

role in the process of making decisions.  
 
Research Hypothesis / Questions:  
 
The possibility of the bases of the organizational development in Riyadh 
passport   department to lead to administrative decisions?  
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  إهداء
  

إىل والدي ووالديت العزيزين أطال اهللا يف عمرمها ، اللذين سهرا من أجلي منذ صغري 
سيت وتعليمي ودعائهم يل وألخويت ، حيث قال اهللا تعاىل وشجعاين على مواصلة درا

  :فيهما 

 ًغِرياا�ِي صيبا را كَممهمحار بقُلْ رو   
  .أهدي هذا العمل املتواضع 

  
  

  ابنكم 
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  .رواه النعمان بن بشير ) من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا  ( يقول النبي 

لنبوي الكريم يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل مـن           في ضوء هذا التوجيه ا    

/ وأخص بالشكر سعادة األستاذ الـدكتور       . ساهم وساعدني في إتمام هذا البحث       

رئيس قسم المعلومات والحاسب اآللي بجامعـة       . عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر      

مـن النـصح   نايف العربية للعلوم األمنية والمشرف على هذه الرسالة لما قدم لي     

واإلرشاد والتوجيه وذلل لي الصعاب التي واجهتني إلى أن وصل ما هو عليه اآلن              

.  

  كما أتقدم بالشكر إلخواني الذين وقفـوا إلـى جـانبي ودعمـوني فللـه الحمـد                 

  .والمنه 

يوسف بن صالح بريـك     / كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة سعادة األستاذ الدكتور         

يز بن عبد اهللا العريني لقبولهم مناقشتي ، فلكم منـي           عبد العز / وسعادة الدكتور   

  .جميعاً الشكر والتقدير 

  
 الباحث
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א

 ١ إهداء

 ٢ شكر وتقدير 

 ٣ قائمة المحتويات 

  ٧  مدخل الدراسة : الفصل األول 

  ٨  المقدمة 

  ١٢  مشكلة الدراسة 

  ١٣  أهمية الدراسة 

  ١٣  أهداف الدراسة 

  ١٤  سئلة الدراسة أ

  ١٤  منهج الدراسة 

  ١٥  حدود الدارسة 

  ١٥  مفاهيم الدراسة 

    اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني 



 ١٦

  ٢٠  التربية اإلسالمية في مواجهة العنف: المبحث األول 

  ٢٠  مقدمة 
  

 ٢١ بعض أساليب التربية العربية اإلسالمية 

 ٢٢ رد والمجتمع أثر العبادات في تغيير الف

 ٢٢ موقف اإلسالم من العنف األسري في المجال التربوي

  ٢٥  دور اإلسالم في محاربة العنف 

    العنف في وسائل اإلعالم : المبحث الثاني 

  ٢٨  مقدمة 

  ٢٨  اإلعالم والعدوانية 

  ٢٩ دور وسائل اإلعالم في الحد من العنف ضد األطفال 

  ٣٢ العنف في اإلنترنت 

  ٣٢ فال والعنف في برامج التلفزيوناألط

    سيكولوجية العنف: المبحث الثالث 

  ٤٠  مقدمة 

  ٤٧  العدوانية في السلوك 
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  ٥٠ سلوك الطفل ومصدر العدوانية 

  ٥١ التوجيه واإلرشاد الطالبي 

  

 ٥٣ أهمية التوجيه واإلرشاد الطالبي

  ٥٣  أهداف التوجيه واإلرشاد الطالبي 

  ٥٥  رشد الطالبي مهام واختصاصات الم

  ٥٦  نظريات اإلرشاد 

  ٥٩  طرق وأساليب التوجيه واإلرشاد

  ٦٢  الجوانب التنظيمية لعمل المرشد الطالبي

  ٦٤  أعمال المرشد الطالبي

  ٦٥  اإلرشاد الطالبي في مواجهة المشكالت االجتماعية 

  ٦٨  تهذيب األخالق وضبط السلوك 

  ٦٨   األغذية السلوآية تقلل السلوك العدواني

    العنف المدرسي : المبحث الرابع 

  ٧٠  مقدمة 

  ٧١  العنف المدرسي ظاهرة سلوكية 

  ٧٣  أسباب ظاهرة العنف في المدارس 



 ١٨

  ٧٥  أنواع العنف المدرسي

  ٧٨  بعض وسائل الحد من العنف الطالبي

  ٨٠  دور المناهج التعليمية في مواجهة العنف 

    الدراسات السابقة 

  ٨٢  سات تناولت العنف والعدوان درا: القسم األول 

  ٩١ دراسات تناولت دور المرشد الطالبي وما يتعلق بعمله اإلرشادي : القسم الثاني 

    منهجية الدراسة وإجراءاتها : الفصل الثالث 

  ١٠٦  منهج الدراسة 

 ١٠٦ مجتمع الدراسة 

 ١٠٦ عينة الدراسة 

  ١١٥  أداة الدراسة 

  ١١٦  أساليب التحليل اإلحصائي 

  ١١٧  عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها : الفصل الرابع 

  ١٤٩  ملخص لنتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات   : الفصل الخامس

  ١٥٣  المراجع العربية 

  ١٦٠  المراجع األجنبية 



 ١٩

  ١٦٢  مراجع االنترنت 

  ١٧٠  المالحق

  ١٧١  قائمة أسماء المحكمين 
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  الفصل األول
   אא

א •
א •  א
א •  א
א • א  א
א •  א
א •  א
א •  א
א • א  מ
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א א
:א

      السلـوك هو حصيلة لتفـاعل الفـرد مع البيئـة و ما بهـا من مثيــرات             

و يمكـن أن ال     ، تبـاط بالدوافـع و للسلـوك ار  . طبيعية و ثقافيـة و اجتماعيـة    

بل تتداخـل دوافـع كثيرة و متداخـلة مع بعضها لتخرج         ، يصدر من دافع واحـد   

و حـاالت السلـوك لهـا أثـر  فـي          . في جوهرها أنمـاطاً من السلوك المنفـرد     

  ) .م ١٩٩٠طاشكندي ، وآخرون ، ( التأخر الدراسي 

التفاعـل و االحتكــاك  مـع            والمدرسة بما توفر للطفل من وسط يـسـوده         

.  تلعب دوراً مهمـاً في تعلم النظام و كبح الرغبات     ، المدرسين و زمالئه التـالميذ     

فالدور الرئيسي للتعليـم هو تنميـة الشخـصيـة بمـا يتناسـب مـع التطلعـات               

  ) .م ١٩٩٠طاشكندي ، وآخرون ، ( المستقبلية التي تسندها الحصيلة الدراسيـة 

ـ   ، احث أن حـاالت التـأخر الدراسيـة النـاجمة عن سلوك معـين               و يرى الب

حيـث أن   ، تتطلب تعاون األسـرة و المدرسـة في دراسة حــاالت المتـأخرين            

  .حاالت كثيرة من الجنوح الشبابي يرجع  أصلها و مردودها للتأخر الدراسي 

ـ  ،     و العدوان نـوع من أنـواع السلـوك الفـردي المكتسب          ـرد يتخـذه الف

لدوافع شتى ناتجـة إما من األسـرة أو من المـدرسة أو األصــدقاء أو البيئـة               

و قد يتخذ   . التي يعيش فيـها و التي تؤثـر بشكـل مباشـر في سلـوك الفـرد            

العدوان بين التالميذ أشكـاالً شتى تؤدى إلى ارتكـاب المخالفـات ضـد الـنظم و              

 على طاعة المـدرس و رفض تنفيـذ        اللوائـح المدرسيـة مما ينجم عنة الخروج     

أو إثارة الضوضاء أو االعتداء علـى       ، و لكثرة تعطيل الدرس بالمقاطعة      ، أوامره  

. األقران المجـاورين بالضرب أو اإلهانـة أو تحطيم بعض أثاث المدرسة وإتالفها            

و ، هذه الحاالت جميعاً تدل على مؤشرات سيئة للسلوك العدواني لدى بعض التالميذ           

و تلعب التنـشئة االجتماعيـة دوراً       ،  تؤثر تأثيراً سلبياً على مستوى التحصيل      هي

  ) . هـ ١٤٢٠آل رشود ، ( كبيرا يؤثر فى درجة حدته أو الحد منه  
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قد تكـون لخصائص و طبيعــة مرحلـة        ،     و العنـف شكل من أشكال العـدوان     

و قـد   ، لحادثة فى الفرد  المراهقة و البلوغ أثر في ذلك بحكم التغيرات الفسيولوجية ا         

خاصةً لدى ، يحدث العنف نتيجة لبعض عوامل الغيرة و المشاعر السلبية تجاه البعض

و قد يحدث كنوع من أنواع التعبير كتأكيد للذات ولفت األنظـار و تعـويض               ،الفتيات

  . للقصور فى جوانب التنشئـة االجتمـاعية

المعلميـن في تعـامالتهم    و قد ينشأ العنف في المـدارس بسبب تصرفـات بعـض          

تجـاه تـالميذهـم سـواء باالحتقار أو باإلهـانة أمـام الزمالء أو التقليـل مـن             

فتلك األفعال تــولد لـدى التالميـذ                  ، قيمتهم ومكانتهم نظراً الرتكاب بعض األخطاء       

تـؤدى إلى رغبة فـي التنفـيس عـن         ، والتلميذات سلوكيات عـدوانية تجاه الغير    

ـلهم و اضطرابا تهم ممـا ينجـم عن ذلك عنفاً يتخذ أشكاالً تعبيرية مختلفة قد              مشاك

  .تؤدى إلى ارتكاب جريمـة ال تحمـد عقبـاها

      إن ظهـور هـذه السلوكيـات العنفـوانيـة تنتج عن غيـاب دور األســرة           

بناء في عمليـة التنشئـة االجتمـاعية فيما يتعلـق باختيـار و انتقـاء أصدقاء األ          

و االبتعــاد مـن     ، و التأكـد في سلوكهـم و مدى ارتباطهـم بالجــانب الـديني          

عمليات االنفتـاح على الفضائيـات بمشـاهدة األفـالم المثيــرة للعنـف التي لها          

و هنـا يأتي دور اإلرشــاد الطــالبي فـي          ، تأثير سلبـي على تغييـر السلـوك    

و مدى دور الخدمة االجتماعيـة و       ، سـواء  على ال )  البنـات   –البنين  ( المدارس    

قيم سلوك الطـالب و محـاولة  تعديـل المعـوج بـشتى األسالــيب العلمــية               

و ، و جعل األسـرة الحلقـة الهامة المكمـلة لـدور المرشـد الطــالبي          ، التربوية

رفـع مستـوى العالقـة اإليجابيـة بيـن المعلميـن و المعلمـات و طالبهـم حيث 

  .د تكون كفيـلة بالقضـاء على العدوانيـةأنها ق

ينتـج أحيــاناً بـسبب     ، و العنـف المدرسـي كشكـل من أشكـال العدوان      

و الذي يحــدث أثنــاء عمليـة التنـشئة          ، العنف األسرى الواقـع على التلميـذ    

االجتماعية حيث يمارسه األبوان على األبناء فيتــرك لديهــم أثــاراً نفـسيـة              

  . اجتمـاعية سيئة

  



 ٢٣

أو يهمـل  ، أو يحـرم من أشيـاء   ،      فاالبن حينمـا يعـاقب ألتفـه األسبـاب    

فانه يحصل على صـورة متضمنـة للقصـور الـسلوكي        ، عاطفيا أو يـؤنب دوماً   

) األبوين  (و الشعـور بالذنب من قبـل اآلخريـن       ، المخـالف لتعليمـات األسـرة  

لـدى الطفــل نفـسيـاً فانـه       و عندمـا تترسب هذه الصـورة غيـر السويـة        

  .خجوالً، يتصـرف وفقـاً لذلك فيكـون منصاعـاً

فـان صـورة الفــرد عـن      ،    أما إذا كـان عنف األبويـن شديـداً و مبرحـاً       

و قــد يكـون هـذا       ، ذاته تكـون متمـردة تبحث عن مخـرج لتثـأر لنفسهـا         

ـ       ، المخرج هـو المدرسـة   اه زمالئــه          فيتـولد لديـة الـشعـور بـالعنف تجـ

  .أو تجـاه معلميه

    و العنف المدرسي هو جـزء ال يتجـزأ من السلـوك العدواني الـذي يـؤذي              

و مــا يهــم     . األفراد و الممتلكـات سـواء المدرسيـة أو مـا يحيـط بهــا         

البـاحث من هذه المجـاالت هـو العنف المدرسي حيث يـرى البــاحث أنــه             

، لحـاق األذى باآلخريـن سواء جـسمـياً أو نفـسياً          تصرف مشين يؤدى إلـى إ    

نتيجة لردود أفعال مصدرهـا السخريـة أو االستهــزاء باألفــراد و فــرض             

اآلراء بالقـوة دون اإلقنـاع و االقتنـاع و إسمـاع الكلمـات البذيئـة الجـارحة           

  الموسـري ،   ( للمشـاعر و كلها أشكـال مختلفـة تـؤدي لـنفس الظــاهرة              

  ) .م ١٩٩٦



 ٢٤

و العنف المدرسي ظـاهرة عالميـة توجـد حتى فـي الــدول المتقدمـة             

ولم تكن المدارس في المملكة العربية السعودية بعيدة عن هـذه الظـاهرة             . الكبرى

،  مدرســة  ١٥٠ ألف طـالب سعـودي فـي       ١٨٠فقط حيث أجريت دراسة على      

، و التعليــم  اشترك في إعدادها خمسة إدارات تعليميــة فـي وزارة التربيــة             

الدوسـري ،   (و هي الدراسـة التي أجراهـا      ، تنـاولت مشكـالت سلوكية مختلفة   

و قد بينـت هذه الدراســة أن العنـف الـسلوكي العـدوان احتـل             ) هـ  ١٤٢٣

و نتيجــة   % . ٣٥,٢النسبة األعلـى لدى طالب منطقــة الريــاض بنـسبة           

 أصبحـت محوراً رئيسياً في     فقد، لالهتمام العالمي الذي حظيت بـه هذه الظـاهرة      

العديد من المؤتمرات و الحلقـات و النـدوات التي عقدتـها المنظمـات و الهيئات 

و على سبيـل المثـال فقد انعقـدت نـدوة عالمـية في باريس حول           ، التربويـة

 م و قـد شــارك فيهــا         ٧/٣/٢٠٠١-٦العنف في المـدارس في الفترة مـن        

  .تـلف أنحـاء العالـم دولة من مخ٢٦باحثـون من 

حـول )  م   ١٩٩٧هولـندا بمدينة الترخث في فبرايـر      ( كما انعقـدت نـدوة في     

و اعتــرف   ، شـارك فيها دول االتحـاد األوروبــي     " األمن و العنف المدرسي   " 

مجلـس وزراء االتحـاد األوروبي بخطورة انتشـار هـذه الظـاهرة و أبعـادها          

  ) .م ١٩٩٧نارد ، بير( و خـرج بعـدة توصيـات 

ظـاهرة العنـف المدرسي في    (    و فــي الكويـت انعقـدت نـدوة لمنـاقشة       

و توصلت إلى   ، تحـت رعايـة وزيـر التربيـة و التعليم     )  هـ   ١٤٢١ رجب   ٢٥

 عن  دأن غالبيـة العنف المدرسي بالمرحلـة الثانـوية و أوصت بضرورة االبتعـا         

ـ      و طالبـت   ، ال عند التعامـل مع الطــالب     أسلـوب السب أو الضـرب أو االنفع

و التحلي  ، تجنب تأنيب الطـالب المخـالفين أمـام زمالئـهم     ، النـدوة المعلميـن 

  ) .م ١٩٩٦الموسري ، ( بالصبر و الحكمة في التعامل معهم 

و قـد استـرعت الظـاهرة انتبـاه البـاحث حيث رأى أنهـا مشكلة اجتماعيـة            

لـذي دفعـه لتنـاولها مـن مجـرى دور المرشـد         الشـيء ا ، جديـرة بالبحـث 

  .الطالبي في الحد من هذه الظاهرة 

  



 ٢٥

א   −:א
لقـد اهتم المربـون كثيـراً في تطويـر العمليـة التعليمية و االرتقـاء بهـا 

غيـر أنـه مـازالت العديـد مـن المؤسـسات التعليميــة           ، إلى رحـاب أرفـع  

و منهـا مــا     ، ـا ما يتعلـق باألداء الوظيفي    منه، تشكـو مـن مشاكـل عديدة   

و منهـا   ، يتعلق بالكـوادر التعليميـة و تأهيلهـا لتـواكب مستجـدات العـصـر        

مـا يتعلق بالمنـاهج الدراسيـة التي تحتـاج مـن وقت ألخر للتقويـم حـسـب            

و منهـا ما يتعلق بالمشكـالت الطالبيـة سـواء فيمـا بينهــم          ، التقـدم العلمي 

  .بين بعـض من معلميهـمأو 

وجــد أن هنــاك     ،     و بوقـوف البـاحث عنـد تلك المشكـالت المدرسيـة      

و هي ظاهرة عالميــة ليـسـت فـي مـدارس           .  مشكـلة جديـرة باالهتمـام    

حيث أظهرت اإلحصـاءات   ، أال و هي ظاهرة العنف في المدارس      ، السعودية فحسب 

نـف و تعـدد أساليبــه و تطــور          العالميـة الكـم الهائـل مـن مظـاهر الع     

الشيء الذي استرعى انتباه البـاحث بأن هنــاك مـشكـلة جديــرة            ، أدواتـه

بالبحث و التقصي ألجـل إيجاد الحلول لهذه المـشكلة خــاصة و قــد تمتــد                

أثـارها لتشمـل المجتمع بعـد أن تتفـاقم و قد تـدفع المشكـلة بكثيــر مـن              

 الجريمة بعـد أن يجــد الطــالب نفـسـه           الطـالب للجنـوح و طـرق أبواب    

الواحدة تلو األخرى فيهـرب للمجتمـع ليجـد      ... محـاصراً بالعقوبـات المدرسية  

المـرتع الخصيـب حيث يتنـوع العنف ، و يتخذ شكالً منظماً ليـصير عدوانــاً              

فأصـبح المربــون يستـشعـرون      . بل تجاه المجتمع بأسره     . تجـاه اآلخـرين   

ـ  ر بسبـب تطـور وسائـل العنف و مواكبته لمـا هـو مـشـاهد           خطـورة األم

وتم صـياغة مـشكلة     . في العديد من مصادر اإلعالم والمعرفة خاصة الفضائيات         

  -:الدارسة على شكل سؤال على النحو التالي 

ما الدور الذي يجب أن يقوم به المرشد الطالبي للحد مـن أشـكال العنـف                

  المتعددة في المدرسة ؟
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א    −:א

  :  تنبثـق أهميـة هـذه الدراسـة مـن 
كونهـا تنـاولت ظاهرة العنف فـي المــدارس مــن أبعــاد و زوايــا                -١

 .مختلفـة

باعتبــاره األقــرب لنفــوس      ،  ضـرورة تفعيـل دور المـرشد الطالبي     -٢

 . عن كثبةالطـالب في تلمـس مشاكلهم االجتماعي

و الـذي بــدوره     ،  االجتمــاعية  إلقـاء الضـوء على العنـف في التنشئة      -٣

 . ينعكـس سلباً على المدارس ليكون العنف المدرسي

كما تحـاول هذه الدراسـة أن تسهـم مسـاهمـةً  فعليـة جــادة إليجـاد              -٤

و ذلـك   ، أنجح الحلـول المناسبة التي تحـد مـن ظـاهرة العنف المدرسي          

لبدائــل  و محــاولة طــرح ا     ، بتجميع كافة المسببـات المهيــأة لــه      

 .التربويـة التي تساعد على الحـد منـه

  

א א   −:א
  :تهدف هذه الدراسة إلى التالي 

  

 . الكشف عن دور المرشد الطالبي حيال العنف المدرسي .١

الوقوف على مظاهر العنف السائدة في المدرسة من وجهـة نظـر المرشـد               .٢

 . الطالبي

مـن الجوانـب الدينيـة ،       التعرف على أسباب العنف المدرسي لدى الطـالب          .٣

مـن وجهـة نظـر      .االجتماعية األسرية ، والنفسية ، ودور البيئة المدرسية         

 .المرشد الطالبي 

 إيجاد نوع من الصلة بين األسرة و المدرسة لتجنيب الطالب عـدم الـشعور               .٤

 . باألمان النفسي



 ٢٧

א   −:א
  وتتمحور أسئلة الدراسة فيما يلي 

ف السائدة لدى الطالب في المدرسة من وجهة  ما أهم مظاهر العن- ١

  نظر المرشد الطالبي؟

 ما أهم أسباب  العنف المدرسي لدى الطالب في كل مـن الجوانـب               -٢

الدينية ، واالجتماعية األسرية ، والنفسية ، والبيئة المدرسة من وجهة           

  نظر المرشـد الطـالبي ؟
من وجهة نظر .  الطالبي  ما األدوار األكثر أهمية التي يقوم بها المرشد-٣

 المرشد الطالبي ؟

مقارنـة  .  ما دور المرشد الطالبي في الحد مـن العنـف المدرسـي              -٤

  بمستوى العنف السائد بالمدرسة ؟
  

א   −:א
  

استخـدم البـاحث المنهـج الو صفي المسحي وذلك لمناسبته لهـذه الدراسـة ،             

ـ      على وصف الظـواهر وصـفاً        المسحيـة تعتمـد  ةحيـث أن البحـوث الو صفي

دقيقـا من مختلـف الزوايـا، وتسعـى لجمع بيانات من أفراد المجتمع لمحاولـة           

  .تحديـد الحالـة الراهنـة للمجتمـع في متغيـر معيـن أو متغيرات معيـنة

وليتحقـق أهـداف هـذه الدراسـة، سـوف يتـم تصميـم إستبـانه لمعــرفة          

دية الرتـكابـه، من خــالل تــوزيعها علـى         طبيعة العنـف والعـوامل المـؤ   

عيـنة الدراسـة المتمثـلة في المـرشدين الطـالبيين الذين يعملـون بالمرحلـة           

  " .بنيـن"المتوسطة والمرحلة الثانوية 

  



 ٢٨

א   −:א
  :وتضمنت حدود الدراسة ما يلي 

  

   :المجال البشري-أ 
 المرشديــن الطــالبيين ،       يتمثـل المجـال البشـري لهـذه الدراسـة ، في        

بالمـرحلة المتوسطـة  والمرشدين الطالبيين بالمـرحلة الثـانويـة بمدارس أبها     

  .في المدارس الحكومية واألهلية " بـنيـن"
  

  :المجـال المكاني -ب
 طبـقت الـدراسة علـى المرشديــن الطــالبيين بالمــدارس المتــوسطة           

  ةبيين بالمــدارس الثــانوية العــام      الحكـومية بنيـن، و المرشديـن الطـال    

الحكوميـة بنيـن ، والتـي تتبع جميعها لوزارة التربيـة والتعليـم بمنطقة عسير     

  .التعليمية بمدينـة أبها
  

  : المجال الزمني -جـ
أجريت هـذه الدراسـة مـن الناحيـة الميدانية خالل الفصل الدراسـي الثانــي            

  .س المشـار إليهـاهـ في المـدار١٤٢٥ - هـ ١٤٢٤لعام 
  

א א   −:מ
  

  :المرشد الطالبي 



 ٢٩

 والمرشد الطالبـي    -كلمـة مرشـد جـاءت لغويـاً من أرشـد يـرشد إرشـاداً         

ذلك الشخـص الـذي يقـوم بـدور اإلرشـاد والتوجيـه نحـو األمـور التـي           

ـ           سن تتطلـب تـدخله باعتبـاره مربـي اجتمـاعي يقـود الطالب للمـسلك الح

والطـريق القـويم خـاصة إذا أحـس أن هنـاك اعـوجـاجـاً أو قصوراً مـن            

بعض الطـالب في مسـلك يستـدعي تـدخله، كمـا انه يعتبر الـذراع اليمنـي             

لكـافة المعلميـن ألنـه األدرى بمشـاكل الكثيـر مـن الطالب لـذا البـد مـن             

كـافة العقبـات التي   تعـاونه مـع الهيئـة التـدريسيـة حتى يستطيـع تذليـل        

  ) .األسيل ، القاموس العربي الوسيط .( تتعـلق بـدوره كمـرشد

و المرشـد الطـالبي منـوط بـه القيـام بأساليب اإلرشـاد الفـردي والجمعـي             

 كـذلك يجـب أن يستخـدم أســاليب التعزيـز اإليجـابي           –والعقالني والديـني   

  .والسلـبي 
  

  :العنف-
تهديـد يتضمـن استخـدام القـوة بهـدف إلحاق األذى هـو كـل فعـل أو     " 

الخريف ،  " (والضـرر بالنفـس أو اآلخـرين أو تـدمير أو تخـريب ممتلكـاتهم          

  )هـ١٤١٤وآخرون 

  :ويعرف الباحث العنف إجرائياً بأنه 

نـوع مـن أنـواع السلـوك العـدواني، ويعتبـر سلـوك مكتـسـب يــرجع           

  لـدراسة أو األصدقـاء أو البيئـة التي يعيش فيها        لعـدة عـوامل، قـد تكـون ا    

الفـرد أو من تلك المجتمعـات المرجعيـة كالنـادي أو الحـارة، وقد يكون بسبب 

وسـائل اإلعـالم وتـأثيرها بتجميلهـا للعنف، فيمـا تبثه من بـرامج باعتبـاره            

ة ألخـذ   محمـوداً ويستطيـع اإلنسـان أن يمـارسه للتعبيـر عن رأيه أو كوسيل         

  .حقوقـه المسلـوبة

  
  

  : العنف المدرسي
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هـو ذلك السلـوك العـدواني الـذي يحدث من بعـض الطالب سـواً تجـاه              -

 حتى تجـاه المدير    والبعض منهم أو تجـاه بعض معلميهـم فـي المدرسـة أ        

ويتخـذ العنـف    .نفسـه أو تجـاه األدوات والمعـدات المدرسيـة أو المبـاني        

تـلفة منهـا ما يتعلـق بـاألفراد ، ويكـون العنـف هنا    المدرسي أشكـاالً مخ  

إما باستخـدام الضـرب بـاأليدي أو بـاآلالت أو بـاستخدام األلفاظ النابية ،           

   تجـاه األدوات والمعـدات والمبـاني ويكـون باسـتخدام         نومنهـا ما يكـو  

التخريـب سـواء بالحـرق أو الكسـر أو المسـح أو الـشطـب أو الكتابـة             

  ) .هـ ١٤٢٤القرني ، ( لمسيئـة ا
  



 ٣١

  :الدور  -

سلوك متوقع من الفرد فـي      " مصطلح الدور مأخوذ أصالً من المسرح وهو         -     

  ).م ١٩٨٣جامعة الدول العربية، " (الجماعة تحدده الثقافة السائدة 

مجموعة الواجبات المترتبة على الفرد الشاغل لوظيفـة معينـة،          : " والدور هو    -

"  اعد الدور في تنظيم توقعات األفراد اآلخرين في الشخص المـذكور            وعلى هدا يس  

  ).م ١٩٨٣جامعة الدول العربية، (

مجموعة أنماط سلوكية تكون وحدة ذات معنـى، وتبـدو مالئمـة            : " والدور هو  -

، أو يشغل مركزاً محدداً عرفيا      )طبيب( لشخص يشغل مكانة معينة في المجتمع مثل      

  .أو توحد مع قيمة معينة في المجتمـع         ) وسيط( مثل   في عالقات شخصية متبادلة   

  ) .م ١٩٧٨ميخائيل ، وآخرون ،  ( 

بأنه السلوك الفاعل في عالقة الفرد مع آخرين إذا ما نظرنا إلى            :  ويعرف الدور    -

  .    هذا السلوك في سياق أهميته الوظيفية للنسق االجتماعي 

مكانه معينه في الحيـاة، وترجـع       هو ما يقوم به فرد ما نتيجة لشغله         :  والدور   -

أهميته إلى أنه يحدد   بدرجة ما الكيفية التي يمكن أن يتصرف بهـا إنـسان فـي                   

  ) عرقوس ، وآخرون ، بدون "    ( موقف معين 

عبارة عن مجموعة المعايير التي تـتحكم فـي         : ويعرف الباحث الدور إجرائياً بأنه      

فقات التي يكونها اآلخـرون بالنـسبة       سلوك المرشد الطالبي وهي تتحدد نتيجة للتد      

 بالضرورة فقط كيف يؤدي المرشد الطالبـي دوره،         يللمرشد الطالبي، والتي ال تعن    

  .وإنما كيف يجب أن يعامل الطالب وفقاً لما يتطلبه دوره في هدا الموقف المعين

  :الحــد -
تُـه  َّهو الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء ، ومن كل شئ حد          : لغوياً) ُّالحد  ( 

ومنك بأسك ، ومن الشراب سورتُه ، والدفع والمنع كالحدد وتأديب المِذِنب بمـا       

وقـد  . ةُ  َّق كالحد َّيمنعه وغيره من الذنِب وما يعتري اإلنسان من الغضب والنز         

، وتمييز الشئ عن الشيئ ، وداري حِديـدةُ داره ومحاداتهـا            ُُحددت عليه أُ حد   

  .حدها كحدها
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. تْ تحد ِحـدةً     َّفحد. دها وحـددها مسحها بحجر أو مبرد       السكين وأح َّ وحد -

وحد عليه ِبحد حدداً ، وحدد واحتد واستحد غضب وحاده غاضـبه وعـاداه              

 . وخالفه 

 . والمحدود المحروم والممنوع من الخير كالحد بالضم وعن الشَّر  -

-  دوالمح ة ، والحادتاركة الزينة للِعد .داً وِحداداً و أحدت حدح دوتَح تْ تَِحد . 

 )الفيروز آبادى ، القاموس المحيط                      (
 

  : ويعرف الباحث الحد إجرائياً بأنه 
المحاولة والحيلولة دون وقوعه أو هو محاولة التخفيف بقدر المـستطاع مـن             

  .استخدامه
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  الفصـل الثانـي
  

  

אא א א א
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  اإلطار النظري : أوالً 
  

א : المبحث األول א א   .א
:  

   يعد الـدور األهـم والرئيـسي للتربيـة هـو دورهـا فـي تنميـة القـوى البـشرية                     

الدولــة والمجتمــع بالــذات كمطلــب قــومي ملــح باعتبارهــا األداة القويــة فــي يــد 

و يـأتي هـذا الـدور للتربيـة بعـد أن            .من أجـل خلـق وإعـداد مـواطنين صـالحين          

أدركت مجتمعات عـدة الحقيقـة القائلـة بـان قـوة األمـم والـشعوب ال تقـاس مـن                     

حيث الكـم بعـدد سـكانها أو بتراثهـا المـالي بقـدر مـا تقـاس مـن حيـث النـوع                        

كمــا أدركــت . تهــا القوميــةبمــا تملكــه مــن الكفــاءات البــشرية التــي تــشكل ثرو

ــر     ــي وحج ــا الحقيق ــو رأس ماله ــوق ه ــسان المتف ــأن اإلن ــات ب ــذه المجتمع ه

 ) .م١٩٨٧عسكر ، (الزاوية في صرحها الذاتي 

ولقــد كــان ..     ومنــذ بــدء الخليقــة ال يــزال اإلنــسان صــانع الحــضارة والتقــدم

ــاء  ــة والعلم ــال التربي ــرين ورج ــشاغل للفالســفة والمفك ــشغل ال ــزال ال ــي وال ي  ف

ــلوكه      ــاء س ــصيته وبن ــة شخ ــشئته وتنمي ــة تن ــن كيفي ــث ع ــسكر ، (البح ع

  ).م١٩٨٧

لذلك كانـت التربيـة عبـر العـصور فنـاً قـديماً وعمليـة اجتماعيـة تتـأثر بالزمـان                     

والمكــان حيــث اختلفــت أهــدافها مــن عــصر إلــى عــصر وبقيــة غايتهــا تكــوين 

أن شخــصية الفــرد وحــب الــوطن وخلــق مجتمــع حقيقــي قــوي واســتناداً إلــى  



 ٣٥

ــاعي،    ــه االجتم ــه ونظام ــه وقوميت ــسان وقوت ــلوك اإلن ــناعة س ــي ص ــة ه التربي

ــو     ــا ه ــة إنم ــصيته الحالي ــي بشخ ــسان العرب ــأن اإلن ــم ب ــستطيع الحك ــا ن فإنن

ــل     ــة داخ ــشئة االجتماعي ــة التن ــي عملي ــسائدة ف ــة ال ــاط التربوي ــاس لألنم انعك

ــي  ــا العربـ ــدون  http://www.almualem.net/tarbya3.html(.مجتمعنـ ــيد ، بـ )  الرشـ

.  

        

  

  

  

 ويضيف الباحث أن التربية هي عملية تنشئة وتفاعل اجتماعي متكامل لهـا مـؤثرات مكانيـة و                 

زمانية، وتختلف أنماط التربية وأشكالها في البيئات العربية باختالف المجتمعات وحـسب عاداتهـا        

ها وفيما يكتسب األفراد نوعاً من التربية وعليه فان العنف الذي يسود مجتمعـات              وتقاليدها وأعراف 

  .بعينها مرده تلك التربية التي سادت فيها
א :א

  

ــور    ــع تط ــورت م ــالمية وتط ــة اإلس ــة العربي ــاليب التربي ــددت أس ــت وتع  تنوع

انــت وال زالــت هــذه المجتمــع العربــي اإلســالمي وتطــور مؤســساته التربويــة وك

المؤسسات تسعى إلـى ترسـيخ القـيم الفاضـلة فـي نفـس الطفـل المـسلم لتجنبـه                    

االنــزالق فــي مهــاوي االنحــراف ومــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن مــدلوالت ســيئة 

علــى مــستوى الفــرد والمجتمــع فهــي تربيــة تبعــد الطفــل عــن أقــران الــسوء  

  . وعاطفياً واجتماعياًوتوفر لـه بيئة سوية تجعل منه فرداً متزناً سلوكياً

وفي مجال القدوة الحسنة فقد أمرنا الدين اإلسالمي إلى اإلقتداء بالرسول الكريم محمد صلى 

   : اهللا عليه وسلم بقولـه تعالى 

و كذلك فقد نهانا ). ٢١سورة األحزاب، اآلية (    

من الناس وشبه الجليس الصالح ببائع المسك،  ئالرسول الكريم عن مخالطة ومجالسة السي
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وجليس السوء بنافخ الكير وفي هذا المثل دعوة إلى اختيار القدوة الحسنة التي يكون في 

  .تقليدها خير الفرد ومنفعته والتمسك بالسلوك القويم

إن التربيــة اإلســالمية تقــف ضــد العنــف كأســلوب فــي تنــشئة الطفــل، وتتنــاول 

طفــل العقليــة، والوجدانيــة، والجــسمية، وتؤكــد علــى جميــع جوانــب شخــصية ال

ــل     ــشئة الطف ــي تن ــا ف ــا أهميته ــة له ــة تربوي ــسة اجتماعي ــرة كمؤس دور األس

  .وحمايته من االنحراف

ــم   ــشريفة أه ــة ال ــسنة النبوي ــريم وال ــران الك ــي الق ــة اإلســالمية ف ــد التربي و تع

ــ  ق مــصدرين فــي التنــشئة االجتماعيــة للطفــل لمــا وردت فيهمــا مــن أحكــام بح

  .معاملة الطفل بلطف ورعاية

)http://www.amanjordan.org/confrences/vaciaw39.htm – ، هـ ١٤٢٤ هيشان. (  

 

  

 

א א א א   :א
 حدود احتماله وطاقته حتى ال يجد      العبادات جميعها جعلها اهللا في قدرة المرء وفي

    : مشقة تعجزه عن أدائها قال تعالى 

 -سورة البقرة (   اآلية...    

    : وقال) ٢٨٦اآلية 

    

   

     

والعبادات كلها ليست أعماال آلية تؤدى لمجرد ). ٧٨ اآلية -سورة الحج (  اآلية... 

القيام بها في أوقاتها على الصورة المرسومة لها، و إنما هي عبادة تطهر اإلنسان وتزكيه 

وتقيمه على الطريق المستقيم وذلك ال يكون إالَّ إذا خالطت مشاعر المؤمن والمست شفاف 

ه وألبسته لباس الخشوع بين يدي اهللا،  فان لم يتحقق هذا الثمر الطيب، ردت على قلب

صاحبه الخسران، ولهذا توعد اهللا المستخفين بالعبادة وعدهم من الكافرين كما يقول 



 ٣٧

     : سبحانه

 ⌧   

⌧   

     

     

  ) .م ١٩٩٠التربية ،  ) ( ٥٤سورة التوبة، اآلية  (   ⌧
  

  

א א א א מ   :א
  

 معاشـاً بحكـم أعرافنـا            تتحكم في مجتمعاتنا بعض األساليب التي أصبحت واقعاً حياتيـاً         

وتقاليدنا من خالل الواقع األسري وأسلوب التعامل بين الرجل و المـرأة ، أو بـين األبـوين                       

فنالحظ مثالً تحكم أسلوب العنف الذي تطبـع بـه          .. و األبناء ، ويطبع العالقة بينهما بطابعة        

اءه تبريرا منطقياً حين نمارسه     المجتمع العائلي فغدا يمثل عرفاً حتى غدا طبيعياً ، نحاول إعط          

بدعوى كونه نهجاً  تربوياً  يعمل على تطبيع المرأة وأسلوبها بما يتناسب مع تطلعاتنا للبيـت              

الزوجي ، أو تطبيع األبناء بطابع حياتي معين لتحقيق حالة االستقرار داخل إطار األسرة مـن                

أسـاليب حياتيـة اجتماعيـة أو      خالل االلتزام بمنهج تعاملي مطلوب ، والتناهي عن ممارسة          

  .فردية مخصوصة 

 لتنضبط عملياً بشكل    – تجاه زوجها    – من اجل فرض واقع انضباط المرأة        – مثالً   -    فنلجأ

حاسم في تحقيق رغباته ومختلف حاجاته ومطالبه ، إلى التعامل معها بأسلوب العنف المتمثل              

من وسائل الـضغط التـي يملكهـا        بالسب والشتم و األعراض والطرد والضرب وما إلى ذلك          

كما نلجأ لمثل هذا األسلوب  في التعامل مع األبناء في مثـل هـذه الحـاالت  ، بـل          . الرجل  

أصبحنا نلحظ تحكم هذا األسلوب في واقع هذه   العالقة لدى بعض من يدعي االلتزام باإلسالم                 

 ) .م ١٩٩٨عبد الفتاح ، ( كمنهج وخط ، وهذا يعطي الموضوع بعداً سلبياً أخر 
يعلق ويتساءل الباحث ما هو نصيب هذا األسلوب من الواقعيـة والمنهجيـة ؟ أو مـا هـو                   

األسلوب الذي يفرضه الواقع التربوي المطلوب اعتماده لتحقيق سالمة الحياة المنزلية، وضبط 

ه النهج الحياتي العائلي؟ بل ما هي طريقة اإلسالم التربوية لتحقيق الهدف الحياتي الذي تفرض             

 المصلحة العائلية ؟
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    لو حاولنا استكشاف المنهج اإلسالمي في هذا الواقع لرأينا أن اإلسالم حين قـوم الواقـع                 

 :العائلي وشرع له  ، نظر إليه من جانبين 
 . إنسانية كل واحد من أفراد األسرة دون استثناء – ١
 البيت لمن يعول ، أو فـي         أخالقية التعامل بين هؤالء األفراد ، سواء في إطار نظرة رب           -٢

إطار نظرة هؤالء نحوه ، وطريقة تعاملهم معه ، فحاول أن يرسم خطوطاً للتعامـل تراعـي                 

  .إنسانية اإلنسان فيهم و أخالقية العالقة التي تقوم بينهم عاطفياً وسلوكياً ، من جهة أخرى 

فراد اآلخرين داخل     لقد شجع اإلسالم كل واحد من األفراد أن يشعر بالمسؤولية تجاه األ

اإلطار المنزلي ، من خالل إمكاناته  وطاقاته ،  يمارس الرعاية  التي افترضها اإلسالم على 

كلم راع وكلكم مسئول عن ( كل مسلم تجاه غيره من المسلمين  ، كما جاء عن رسول اهللا 

مسئول عن فاألمير الذي ولي على الناس راع  وهو ) ١(صحيح البخاري ، مجلد..)( رعيته 

رعيته  ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، المرأة راعية على بيت بعلها وولده 

 –وهي مسئولة عنهم  في الوقت ذاته رسم اإلسالم حدوداً للتعامل وإطاراًً للتعايش بالمعروف 

  : وال سيما في العالقة الزوجية قال تعالى 

، إن هذا  ) ١٩اآلية –النساء (   اآلية...  ☺

يعطي صورة العالقة التي رسمها اهللا سبحانه  ويريد لها أن تتحرك داخل البيت ، وتحدد منهج 

الرجل الذي يمسك  بحق القوامة على المرأة والوالية على األبناء ، في مجال التحرك لحفظ 

دة عن كل افتراءات على حق هؤالء في المتوازنة البعي) األخالقية(الواقع ضمن إطار الرعاية

العيش بحرية وكرامة وسالمة ، في ذات الوقت الذي يبادلونه فيه ، ذلك برعاية حقه واحترام 

شاكر ، ( وجوده وقراراته التي يحدد من خاللها إطار التحرك لها التجمع اإلنساني الصغير 

  ) .م ١٩٩٨
ريع اإلسالمي في اإلطار العام على المرأة           وفي الجانب الشرعي التكليفي ، ال يفرض التش       

تجاه الرجل سوى ضرورة التجاوب معه في مجال الخصوصيات الزوجية المحددة  ، وحفـظ               

أما فيمـا   . أمانة الواقع المادي الحياتي ، والتزام الضوابط في مجال مغادرة المنزل الزوجي             

ائها لها، وااللتزام بكل األوامر     من أمثال الخدمات التي جرت طريقة العرف على أد        .. عدا ذلك   

 فهو مما ال يفرضه علينا التشريع  ، بـل يتركـه أمـره               – مهما كانت    –الصادرة عن الزوج    

لمشيئتها بالذات ، و إلرادتها الحرة دون أن يسمح بفرض ذلك قسراً عليها لتمثل دور الخادمة   



 ٣٩

تتحول إلي حياة حب وتـضحية      وما ذلك إال ألن اإلسالم أراد للحياة الزوجية أن          . المستأجرة  

  .وحين يشعر الزوج بأهمية تلك التضحيات فإنه يبادلها باللطف والشكر والمحبة

وانطالقاً من هذا فإن بعض الممارسات القائمة لدى بعض الناس في مجتمعاتنـا يتنـافى               

فال مجال عندها للتعامـل     .. كثيراً مع السلوك اإلنساني والشرعي الذي يفترض بنا التزامه        

مع الزوجة بأسلوب العنف الذي يمارس بطريقة الشتم والتحـدي وصـوالً إلـى أسـلوب        

. الضرب  ، الذي يتحركون به كواقع طبيعي عادي ال مجال لتوجيه اللوم عليـه و إنكـاره      

  ) .هـ ١٤٢٤القاضي ، ( ومن الطبيعي هذا األسلوب يمثل ظلماً يرفضه اإلسالم 

أن يمارس ، ينبغي أن يتحرك في أجواء الحكمة     إن األسلوب التربوي الذي الَّبد 

 : والموعظة الحسنة باستخدام الكلمة الطيبة التي جعلها القران في قوله تعالى 

  ⌧   ⌧ 

☺ ⌧  ⌧ 

   

  ☺  

    

    

   

 اآلية –سورة إبراهيم  (  ⌧ 

ليتم إلغاء السلبيات بهذه الطريقة ، ال بطريقة القوة والعنف الذي ربما يتاح ) ٢٥-٢٤

ل تنعكس سلباً على كل واقع للطرف اآلخر استخدامه فتتحول الحياة إلى صراع ومشاك

الحياة العائلية، إذ من الطبيعي انعكاس الصراعات الزوجية الحادة المعلنة على واقع 

بل قد تخلق العقد الكبيرة ،  األبناء ، فتحدد من خاللها طريقة تفكيرهم وأسلوبهم الحياتي 

حراف ، وهذه داخل تكوينهم النفسي ، وذلك بطبعهم بطابع مشوه يقود إلى الضياع واالن

وسيلة أخرى من سلبيات النزاع التي تقوم بين الزوجين تدفع بنا للتروي قبل الوصول إلى 

  .هذه السلبيات



 ٤٠

    وفي إطار األبناء، فقد حملنا اإلسالم مسؤولية هامة في هذا المجال، وهي رعاية واقع              

ء  ثابتـاً متينـاً ال       أطفالنا إلخراجهم للحياة عناصر سليمة صالحة، تخدم الحياة وتبنيها بنا         

وهذا يدعونا إلى التفكير بجدية في طريقة التعامل معهم         . يتزلزل أمام أي عاصفة وطارئ      

منذ بداية تحركهم في هذه   الحياة فنتعهدهم بالرعاية الكافية لتحويلهم إلى عناصر تبنـي                

  .الحياة وتتقدم بها نحو األفضل باألسلوب الذي أراده اهللا سبحانه

يمكن الوصول بالطفل إلى تربية هادفة، وال يصح اعتماد أسلوب الضرب والشتم                بهذا  

أو أسلوب يتنافى مع المـنهج      ، والعنف كأسلوب من أساليب منع الطفل عن عادات معينة        

 )  البالغ ، بدون- htm.81utowyn/sane/woman/com.balagh.www://http(الذي يراد اعتماده 

إن حاالت العنف العائلي كثيرة ومتنوعة وتحدث باستمرار و بين أعـضاء عـائالت                

تنتمي لمختلف فئات المجتمع ، و أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر حادثة عنف عـائلي ،                  

ي قـوي   أن  زوجاً اعتدى على زوجته أو على أبنائه ، فاألمر المتوقع هو وجـود معتـد                

وتضحية ضعيفة ، لكن العنف العائلي وخصوصاً في المجتمع العربي أكثر من اعتداء زوج              

على زوجته ، فمحيط العائلة أوسع من محيط األسرة ، ويتسع ليشمل بقية األقارب أخوة و         

كما . وغيرهم  .. أخوات ، أ و أعماما وعمات ، أو أخواالً و خاالت ، أو أبناء العم والخال                 

  .ضحية ليست دائما الزوجة واألبناء أن ال
  

א מ :א
  

مشتقة من كلمة السالم ويشكل السالم األركان الهامة في العقيدة " اإلسالم"    كلمة 

ويؤكد اإلسالم .  مرة١٤٠في القرآن الكريم أكثر من " السالم"وقد ذكرت كلمة . اإلسالمية

  : " القران في جزء من آية حيث قال تعالى على نبذ العنف والقتل وقد أورد 
    

     
     

  ☺ ⌧  
 ☺  

 ⌧  
 اآلية –سورة المائدة (   اآلية…  ☺ 

" ، وورد في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم حول السلوك الصحيح للمسلم فقال)  ٣٢



 ٤١

و قد أشار  ). ٣( صحيح البخاري، مجلد " ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

  ) .هـ١٤٢٤عليم، رسالة التربية والت(القرآن لهذا الموضوع في مراحل الوقاية الثالث 

يبـدأ أسـلوب اإلسـالم فـي الوقايـة مـن العنـف قبـل المـيالد                  : الوقاية من العنـف   

حيــث يوصــي الــزوج باختيــار شــريكة حياتــه مــن مجتمــع جيــد مــسالم فيقــول 

ســنن الــشهاب ، ".( تخيــروا لــنطفكم فــإن العــرق دســاس : " الحــديث الــشريف 

  ).١(مجلد

ــول   ــي الرس ــا يوص ــارب ف كم ــب زواج األق ــشريف   بتجن ــديث ال ــول الح يق

ــضمروا" ــوا ال ت ــن الخطــاب "(اغترب ــر ب ــر عــن عم ــدين ).أث ــد ســلوك الوال وتقلي

أثناء الصالة واالسـتماع إلـيهم وهـم يقـرءون القـران واإلجابـة عمـا مـن يوجـه                    

وتـؤدي هـذه الخطـوات      . إليهم من أسئلة أثنـاء هـذه الفتـرة الحرجـة مـن العمـر              

ــدوا   ــن الع ــالي م ــصحي الخ ــسريع ال ــضج ال ــى الن ــسم إل ــذي يت ــف وال ن والعن

ــراف      ــدة أط ــسؤولية ع ــة م ــة األولي ــذه الوقاي ــة وه ــب والطاع ــسالم والح بال

ــران واألصــدقاء   ــادي والجي ــا المدرســة والن ــان أوال يليه ــدين واألســرة يأتي فالوال

ــة   ــل منطق ــي ك ــاء ف ــادة أو الزعم ــزمالء ووســائل اإلعــالم والق ــش ، ( وال دروي

  ) .بدون 

 أو ةن األسباب المرضية سواء كانت نفسية أو اجتماعي    قد ينشىء العنف من الكثير م

 : ويؤكد القران هذا االتجاه حيث يقول تعالى .  ذلكر أو غيةعضوية أو اقتصادي
    

   
   

☺    
  ).١٠٤ اآلية –سورة آل عمران (    ☺

ـ                 ذلـك مـن األمـراض       ر    وقد تـستمر حـاالت العنـف بـسبب خطـأ العـالج أو غي

وهذه الحـاالت تحتـاج إلـى التأهيـل والعـالج فـي مراكـز خاصـة تـستعمل أحـدث                     

  .األجهزة واألساليب التي بينها األسلوب الديني

نة ال يجب تجاوزها كما أن هناك أنواعاً خاصة من العقوبة،     لقد وضع اإلسالم حدوداً معي

تطبق على من يتجاوز هذه الحدود وذلك لتحقيق التوازن في المجتمع و دون احتمال األخذ 



 ٤٢

ولكن بالرغم من كل هذه االحتياجات، فان اإلسالم يشجع الناس على التسامح والعفو . بالثأر

 ⌧ ⌧ ☺....  : حيث يقول تعالى 
      

إن ) ٤٠سورة الشورى اآلية (    ☺ 

اإلسالم عندما يوفر قاعدة عريضة لمقاومة العنف فانه يكون بذلك قد حفظ حقوق األفراد 

بدون أبو العزائم ، ( وأكد على التزاماتهم ويكون بذلك قد ساعد على إيجاد مجتمع متوازن 

. (  
  

  

  

  

  



 ٤٣

מ:  المبحث الثاني  א   .א
:   

مـن خـالل    ) سلباً و إيجابا ً   (            تؤدي وسائل اإلعالم دوراًهاماً بتأثيرها على األطفال        

مساهمتها بمضامينها الموجهة لهم و التي تساهم في بناء شخصية الطفل و توسيع مداركـه و                

ماعية بفتحها آفاق العالم أمام الطفل كما تساهم في تعميق القـدرة األدبيـة              زيادة عالقاته االجت  

لديه و ترهف حسه و تذوقه السليم و تنمي ثروته اللغوية و بذلك فهي تؤدي دوراً  مهماً  في                    

التنشئة إضافة إلى ما تقوم به قنوات التنشئة اآلخرى في المجتمع و لكل وسيلة مـن وسـائل                  

  . تلغي وسيلة إعالمية دور وسيلة إعالمية أخرى اإلعالم دورها و ال 

و تكتسي وسائل االتصال الحديثة دوراً هاماً في وقتنا الحاضر كونها أصبحت اللغة المـشتركة               

في كافة أنحاء العالم تجعل جميع الناس على اتصال و مهتمين ببعضهم الـبعض فـي القريـة                  

  . الكونية الصغيرة 
  

א א מ    :א
  

لمعرفة مدى تأثير االعـالم فـي تغذيـة         " المعرفة"وقد توصل االستطالع الذي اجرته مجلة           

  :السلوك العدواني فيما يتعلق باراء الطالب إلى ما يلي 

من الطـالب إنـه     % ٢حين سئل الطالب عن مدى انتشار العنف الطالبي في المدارس اجاب            (

بـان  % ٦٨ة الخطار العنف اجـاب      شاهدوا اعمال عنف ، وفي سؤال عن مدى ايضاح المدرس         

بان المدرسة التبين لهم اخطار العنـف وال        % ٣٢المدرسة تبين لهم مساوئ العنف فيما اجاب        

كمـا وجـد االسـتطالع ان       .. تناقشهم في هذا الموضوع وتكتفي بالعقاب دون دراسة المشكلة        

من % ١٦كان  منهم يتمتعون ببرامج العنف، فيما      % ٧٤منهم ينجزبون لبرامج العنف،     % ٤٦

منهم إنهم يرغبون في ممارسة العنـف        % ٨الطالب اليعرفون لماذا يكره الناس العنف، وذكر        

، وقد بلغت نسبة عرض افالم العنف في        )بعد مشاهدتهم الحد االفالم التي تتضمن مشاهد عنيفة         

اد من اوقات البث التلفزيوني، بينما تراجع عـرض المـو         % ٧٥عموم الدول الغربية ما يقارب      

  .في تلك الدول% ٢٥العلمية إلى 



 ٤٤

وقد %.٦٠    اما عن الدول العربية فيكفي ان نعرف أن برامجها المستوردة تصل إلى اكثر من        

كمـا  (أكدت احصائيات اليونسكو ان شبكات التلفزيون العربية تستورد ما بين ثلث اجمالي البث            

 اما في لبنان فتصل نـسبة       )كما في تونس والجزائر   (ونصف هذا االجمالي    ) في سوريا ومصر  

  .من مجموع البرامج الثقافية% ٩٦من اجمالي البث و % ٥٨البرامج االجنبية إلى 
 )http : //www.bayynet.org.lb/www/arabic/ousra/solouk.htm – البيان ، بدون . (  

א א א מ :א
فهـي مـن    .  أدواراً مهمة في قضية العنف ضد األطفال          تلعب وسائل اإلعالم المختلفة     

 تستطيع أن تسهم    – من جهة آخرى     –جهة تقوم بتأجيج هذه الظاهرة وتعميقها، كما أنها         

  .في الحد منها، وتشذيبها وإنهاء خطرها عن األطفال وعن المجتمع

رك فوسـائل اإلعـالم التـي تـد       . وهذا يؤكد القول الشائع بأن اإلعالم سالح ذو حـدين         

أما تلك التي تتحـرك بـدوافع       . مسؤوليتها تجاه مجتمعاتها، تستطيع أن تكون أداة إصالح       

تجارية أو نفعية فإنها تتحول إلى معول هدم وتخريب ألركان المجتمع ومن أهمها الطفـل               

ولعل أهم دور سلبي تقوم به وسائل اإلعالم في هذا الصدد هـو             . الذي يعد لبنة المستقبل   

لون مع العنف على أنه حدث عادي ونزع الرهبة من استعمال العنف ضد             جعل الناس يتعام  

  .اآلخرين

    فمشاهد التلفاز مثالً الذي يرى في البرامج أو فقرات األفالم المختلفة جرعـات زائـدة               

فالرجل يـضرب المـرأة،     . ومتكررة من العنف يصبح عديم اإلحساس بخطر هذه الظاهرة        

أما خارج البيـت فالـدماء      . هذا داخل البيت  . ب الطفل المرأة تضرب الرجل، والرجل يضر    

تتطاير وقطع اللحم تتناثر في الشوارع وأصوات المسدسات والرشاشات تكـاد ال تنقطـع              

كما أن جثث الضحايا تتكوم بالعشرات في كل مـشهد          . طوال فترة عرض المادة اإلعالمية    

  .من مشاهد الفيلم
 )http://www.amangordan.org/confernces/vaciaw32.htm - الشريف ، بدون .(  

     ويرى الباحث إن أسوأ ما تحدثه وسائل اإلعالم في هذا الصدد هو إضعاف أو إزالـة                

، الحساسية تجاه العنف، وهو االمر الذي يؤدي إلى تحجر العواطف مقابل هـذه الظـاهرة              

فـال عـادةً    وعندما تتحجر العواطف وتزال الحساسية ضد العنف في المجتمعات، فان األط          

  .يكونون أول الضحايا ألنهم كائنات بريئة هشة ال تملك القدرة على الدفاع عن نفسها



 ٤٥

وإذا كنا نتحدث   .      والمشكلة أن وسائل اإلعالم قد تنوعت وتشعبت في السنوات األخيرة         

األن عن وسائل جديدة مثل االنترنت والفيديو وألعاب الكمبيوتر وحتى الهاتف الخلوي الذي 

ح وسيلة إعالمية خطيرة وأصبحت الرسائل االلكترونية المتبادلة خالله مـن أسـرع             أصب

  . وسائل اإلعالم شيوعاً ألنها تتخطى كل الحواجز

    أما الطامة الكبرى، فهي أن الدول فقدت السيادة على حدودها فيما يتعلـق بالرسـائل               

لقاه الناس عبر وسائل اإلعالم،     و لم تعد الدولة تملك القدرة على التحكم فيما يت         . اإلعالمية

فإذا قامت بترتيب بيتها اإلعالمي الداخلي واتخذت اإلجراءات الالزمة لضبط التعامـل مـع          

قضية العنف عبر وسائل إعالمها، فان المواطن يستطيع أن يتلقى بطريقته الخاصة، مئات             

التلفزيونيـة  فهو يستطيع أن يشاهد العديـد مـن القنـوات           . الرسائل اإلعالمية الخارجية  

كما انه يستطيع أن يطلـع علـى        . الفضائية وأعداد تكاد ال تحصى من المحطات اإلذاعية       

مواقع االنترنت المختلفة التي تنطوي على الكثير مما هو نافع ولكن فيها ايضاً ما هو ضار 

  .ومدمر
 )http://www.lslam-online.net/arabic/aowalia/adam-49parent-asp -ون  فرجاني ، بد (  

    لقد ازداد األثر السلبي لوسائل اإلعالم في تأجيج العنف ضد األطفال في ظل العولمـة               

التي أزالت الحواجز بين الدول، وأصبحت تهدد الهويات الوطنية وتوشك أن تجعل منظومة             

  .نمطاً قيمياً ينسحب على العالم كله) و األمريكية تحديداً( القيم الغربية 

ت التلفزة العالمية عابرة للحدود، وربطت شبكة المعلومات العالميـة             وقد أصبحت شبكا  

  .االنترنت الكرة األرضية كلها برباط واحد بما يجعل ذلك ظلماً لدول العالم الثالث

فهذه الدول ال تستطيع أن تنافس في ظل هدا التدفق اإلعالمي الهائل الذي يـسير باتجـاه                 

و ال تـستطيع األخيـرة أن توقـف أو          ، دول النامية واحد أي من الدول المتقدمة باتجاه ال      

  . تحجب ما ال يناسبها من المضامين اإلعالمية
 )http://www.lahaonline.com/print,htm - عبد الرحمن ، بدون . (  

و إن غـدا أبطـال   ،     لقد أصبح األطفال في كل مكان أسرى لنفس البرامج التلفزيونية     

أبطاالً محليـين ألطفـال     ) هم عن منظومة القيم الغربية      الذين يعبر معظم  ( هذه البرامج   

و هذا ليس بغريب ألن ست شركات عالمية تسيطر على سـوق البـرامج              . العالم الثالث 

و ) أمريكيـة (و والت ديزنـي     ) أمريكية(تايم وارنر   : الموجهة لألطفال في العالم و هي     
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فـأين  ، )يابانية(و سوني   ) نيةألما(و بيرتلزمان   ) أمريكية(و نيوزكوب   ) أمريكية(فياكوم  

  نصيب العالم الثالث من هذا ؟

   و هل من المبالغة القول أن تشكيل عقول أطفالنا قد سلب منا و أصبح من مـسئولية                 

اآلخرين ؟ و هل من الغريب في ضوء الطغيان اإلعالمي الذي ال يمثل لصالحنا أن نشاهد                

. ضون له من اآلخـرين بـشكل عـادي        أطفالنا و هم يمارسون العنف بال هوادة أو يتعر        

فالكبار مبهورون بأفالم الكاوبوي و الجريمة و الكاراتيه التي تتفنن في نزع الحـساسية              

و األطفال يشاهدون برامج من صياغة مجتمعات ال عالقـة لهـا بهـويتهم              ، ضد العنف 

( ءة  الوطنية و كثيراً ما يتسلل العنف إليهم عبر برامج كرتونية تبدو فـي غايـة البـرا                

  ) .بيطار ، بدون 

     و كثيراً  ما يقدم العنف عبر وسائل اإلعالم دون أن ينال مرتكبوه أي عقاب مما يعزز                 

و تختفي من صـور العنـف       ، القناعة لدى األطفال بأن العنف هو شكل من أشكال البطولة         

 يترددون  مما يجعل األطفال ال   ، المقدم عبر وسائل اآلثار الجسدية و النفسية طويلة المدى        

في اللجوء إلى العنف ألنه غير مؤذٍ  كما أن من النتائج الخطيرة المترتبة علـى تـصوير                  

فحتـى  ، تشجيع استعمال األسلحة النارية   ، العنف في وسائل االعالم ، تنقله وسائل اإلعالم       

األطفال الذين ال تزيد أعمارهم عن ثالث سنوات يحاكون إطالق النار على أقرانهم و على               

م أكبر منهم سناً  مما يفسر سبب انتشار ظاهرة استعمال السالح و ارتفاع معـدالت                من ه 

أما عالج . الجريمة في كثير من المجتمعات المدرجة بإطالق النار على مدرسيهم و أقرانهم

اآلثار السلبية للعنف ضد األطفال في وسائل اإلعالم فال يمكن حسمه ضمن األطر المحلية              

 أن العالم كله قد تنبه إلى خطر هذه الظاهرة و أثرها السلبي علـى               و لحسن الحظ  ، وحدها

و بدأت العديد من الدول تتخذ الخطـوات العمليـة لمعالجـة هـذه              ، األطفال و المجتمعات  

  .الظاهرة

) htm.32vaciaw/vaciaw/ncesconfere/org.amanjordan.www://http - الشريف ، بدون . (  

تمتد التوصيات الهادفة للحد من مضار مشاهدة األطفال للتليفزيون إلى ضرورة تعليم األهل             

طبيعـة البـرامج    ، و األطفال ذاتهـم     ، و الفئات العاملة في رعاية األطفال الصغار كافة         

" يسمى التعليم عـن وسـائل اإلعـالم           مما  ، التلفزيونية و كيفية فهمها و التعامل معها        

Media education . " إذ أن جميـع  – خاصة عند األطفال -بحيث يستقر في األذهان 
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األمر الذي يساعد على تقليـل      ، "حقيقية"و ليست   " مصنوعة"محتويات البرامج اإلعالمية    

  .ضرر وسائل اإلعالم على المشاهدين خاصة األطفال

) asp.parent/49-adam/dowalia/arabic-iol/net.online-islam.www://http - فرجاني ، بدون . (  
  

  

א :א
  

ما يزال األطفـال    ،     على الرغم من سهولة التعامل مع االنترنت و ازدياد نسبة المستخدمين          

ون سن الثانية عشرة بعيدون عن استخدامها لعدة أسباب منها عامل اللغة الذي يلعـب دوراً                د

  . أساسياً في تفهم األطفال لكيفية العمل مع االنترنت أو أنهم سيقيدون بالمواقع العربية اآلمنة

 و إنما ، من الصعب الوصول مباشرة إلى أية مواقع عنف         ،    عند دخول األطفال إلى االنترنت    

المدخل األساسي لألوالد هو األلعاب بشكل عام ومن خالل هذه المواقع يتم اختيار األلعاب حسب               

و قد تكون األلعاب عنيفة و قد تكون هادفة         ، ال من رقيب ال من محاسب       ، ما يرغب به األوالد     

 و قد تكون موجهة بحيث تلعب دوراً  نفسياً  يشد األطفال إليهـا لتمريـر األفكـار                 ، و سلسة   

  . المرغوبة 

عملية غير واردة ) on line(كما نود التوضيح بأن عملية الدخول إلى مواقع االنترنت و اللعب 

  .الخاصة باأللعاب CDsنسبياً نظراً  لتكلفة االنترنت و انخفاض أسعار الـ 

  هناك أيضا المواقع الخاصة بالشخصيات التلفزيونية الكرتونية و التـي تـشد األطفـال مثـل                

  ).Puzzle(و غيرها حيث تحوي عدة أنواع من األلعاب بعضها مثل الـ " كيمون البو" 

إنما يشكل االنترنت ، مما تقدم نجد أن االنترنت ال يشكل عامالً  أساسياً  حالياً  في عرض العنف               

  خطراً  من النواحي األدبية للمـستخدمين حيـث أن غالبيـة هـذه المواقـع تكـون مبطنـه                    

تشكل خطرا على قـيم وأدبيـات       ، ها تكون من صنع الهواة مما يجعلها      و غير واضحة و غالبيت    

  . المجتمع 
)htm.33vaciaw/vaciaw/conferences/org.amanjordan.www://http - ، هـ ١٤٢٤ هيشان. ( 
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، و لكونها هكذا فقد باتت رعايتهم و االهتمام بهم        .. و عماد مستقبلها  ،     األطفال ثروة كل أمة   

كلها من أولى واجبـات     ، منذ بدأ خلقهم في أرحام أمهاتهم و حتى والدتهم و من ثم احتضانهم            



 ٤٨

تهم صحياً  و    و المدارس و الدوائر و الجمعيات و المنظمات المحلية المعنية بتنشئ          ، فهمهم أوال 

  . اجتماعياً  و ثقافياً  و تربوياً  ثانياً 

فنحن نظن أيـضاً      ، و نظن أننا نفهم كل ما فيه      . لما كان لنا نحن الكبار عالمنا الذي نعيش فيه        

و لهم مـشكالتهم    ، لكننا ننسى دائماً  أن لألطفال عالمهم      .. و نفهم مشكالتهم  ، أننا نفهم أطفالنا  

نحن نظن أن حياة األطفال كلها سعادة و مـرح  .. م و مناحي شقائهم  التي تقف في وجه سعادته    

و نتمنى أن تعود بنا الحياة لمرحلة الطفولة حتى ننعم بما ينعم بـه              ، و نضرب المثل بسعادتهم     

  ) .هـ ١٤٢٤برنارد حرباقه ، ( األطفال من سعادة 

كنها عهد يقابـل فيهـا      فالطفولة ليست كلها صفاء و شمساً  مشرقة و ل         .. إن الحقيقة غير ذلك   

الفرد مواقف جديدة تتطلب منه أن يتصرف فيها و قد يصحب ذلك شعور بالقلق و الحيرة كمـا                  

  . يشعر الكبار عند مقابلتهم للمشكالت الخاصة بهم 

قد ينجح الطفل في التغلب على الصعوبات التي تواجهه و يكون نجاحه هذا عامل يزيد من قوته                 

إال أن بعـض هـذه الـصعوبات تمثـل          .. ألكثر صعوبة في المستقبل   في التغلب على المواقف ا    

المشكالت و األزمات التي تجابه الطفل تتخطى حدود االستطاعة و القدرة العادية تهز شعوره و               

و يظهر هـذا    ، تجدد كيانه النفسي و تؤدي إلى تغيير شامل في حياته و حياة أسرته و مجتمعه              

و ، الهروب من المدرسة و عـدم طاعـة الوالـدين           غير واضح في سلوك مرفوض يتمثل في        

التدخين و السرقة و الجرائم المخلة باألخالق و اآلداب العامة و جرائم القتل و اإليذاء الجسمي                

و حمل السالح و التخريب و الشغب و التزوير و التشرد والتسول ومخالفة القوانين              ) كالعراك(

ض تعد ضرباً  من ضروب العنف الذي يتعرض له          و لعل هذه الممارسات من السلوك المرفو      .. 

  .األطفال فيقومون به
 )http://www.annabaa,org/nba54/ekhtarna.htm - ، هـ ١٤٢١ النبأ. (  

     وقد شبه أحدهم التلفزيون في إحدى األساطير بمارد له قوة خرافية و طاقات فوق مستوى               

فاجتمع حكماء القرية   . و تحطيماً  و تخريباً        نزل إلى قرية فعمل فيها هدماً         ، التصور البشري   

و انتهى بهم الرأي إلى الشيء الوحيد الـذي ينقـذهم مـن             ، ليتشاوروا في هذا المارد الجبار    

و نجحوا  ، و انتهزوا بالفعل فرصة نوم المارد     .. شروره و هو أن يقوموا بتركيب عقل في رأسه        

كان المارد بقدراته الهائلة قـد أخـذ علـى          فلما أصبح الصباح    . في أن يركبوا عقالً  في رأسه      

 و التي تلفـت انتباهنـا إلـى         –إن هذه األسطورة    . عاتقه مساعدة كل أهل القرية في أعمالهم      



 ٤٩

 تعبر عن القدرات الهائلة للتلفزيون في التـأثير         –ضرورة التخطيط بالنسبة للنشاط التلفزيوني      

ــرد   ــى الفـــــــــــــــــــــ   علـــــــــــــــــــــ

  .والمجتمع

، وسيلة اتصال ثقافية و إعالمية فضالً  عما ذكر في األسـطورة           و مما يدعم أهمية التلفزيون ك     

و الذي  ، االستبيان الذي أجراه أحد المهتمين عن دور التلفزيون و أثره في حياة الطفل العراقي             

من األطفال الذين شملهم االستبيان يفضلون مشاهدة التلفزيون في أوقات          %) ٣٦(جاء فيه أن    

منهم الـذهاب إلـى     %) ١٣,٣(و يفضل   ، منهم سماع الراديو  %) ٦,٤٤(بينما يفضل   .. الفراغ

منهم يفـضلون الـذهاب إلـى       %) ١١,٦(يفضلون الذهاب إلى المسرح و      %) ٥٨(و  . السينما

مـنهم يفـضلون اللعـب فـي        %) ١,٧٢. (يفضلون ممارسة الرياضة    %)  ١٧,٦(المنتزه و   

لى نسبة من األطفال الذين     و هكذا نالحظ أن أع    .. منهم أكثر من وسيلة   %) ٨(و يفضل   . الشارع

 متاحة و سـهلة االسـتخدام   و          ةشملهم االستبيان يفضلون مشاهدة التلفزيون لكونه و وسيل       

  .تحتوي على الصورة و الصوت معاً  
 )http://www.anangordan.org/sar12.htm - ساري ، بدون . (  

معلمين و أوليـاء    ،  الطب    لقد أثار ظهور التلفزيون متاعب شغلت علماء النفس و التربية و          

و ال يمكنهم   ، قد أصبح الناس في وله ٍ     ، و لكنه برغم متاعبه   .. لقد شغل الجميع  .. أمور األطفال 

و في دراسة تتميز بشيء من الطرافة أجرتهـا إحـدى المؤسـسات العلميـة               . االستغناء عنه 

م يتمكنـوا مـن     و لكنهم ل  ، األلمانية طرحت فيها لمن يرغب أن يتوقف عن مشاهدة التلفزيون         

و هذا ما يؤكد عدم إمكانية االستغناء عن        .. قضاء المدة المتفق عليها فعادوا جميعاً  لمشاهدته       

الحاجة إلى التلفزيون أثارت الجـدل حـول        . بالنسبة للصغار و الكبار معاً      .هذا الجهاز الساحر  

التلفزيون بسرعة فاقـت    و قد ازداد هذا الجدل بانتشار       .. اآلثار التي يمكن أن يحدثها التلفزيون     

كل وسائل االتصال اآلخرى الذي قاد إلى تصعيد الجدل بين المؤيدين له و المعارضين الرتباطه               

  : باألطفال و هو جدل يدور حول جملة أسئلة منها

  

هل يعمل التلفزيون على تنمية العادات السلبية ضد األطفال و االنعـزال عـن المجتمـع و                             *

  أم أنه عامل ايجابي في هذه المسائل المطروحة؟، صيةانقسام الشخ
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و أنه المدرسة   ، هل يعمل التلفزيون على تشجيع العنف و االنحراف و الجريمة لدى األطفال           *

إلعداد األطفال لالنحراف على حد تعبير أحد األطباء النفسانيين أم أنه له دور الـواعظ الـذي     

 لجريمة و يجنبهم بالتالي مغبة التورط فيها ؟ يري األطفال عاقبة العنف و االنحراف و ا

وهل التلفزيون يؤدي إلى إفساد الذوق عند األطفال و أن الناس يبيعون أرواحهم من أجـل                * 

 أم العكس هو الصحيح ؟ .. متعة ضئيلة يدفعون ثمنها غالياً  فيما بعد 

و يؤدي إلـى    ، يعهاوهل التلفزيون يساعد على تعميق المعلومات المدرسية لألطفال و توس         * 

  أم أنه يشغلهم عن مطالعة دروسهم ؟ .. زيادة تحصيلهم الدراسي

 )http://www.amangordan.org/conterences/vaciawio.html- الحديدي ، وآخرون ، بدون . (  

  

تتعلق األولـى بتحديـد     ، هذا الموضوع في نقطتين   والعنف و العدوان في برامج التلفزيون في        

و تتعلـق  . أو تفاعالً بين الوراثة و البيئة، فيما إذا كان وراثي المنشأ مكتسباً و  ، مفهوم العنف 

  : هو كذل، الثانية باإلجابة على سؤال شغل الباحثين التربويين و أولياء أمور األطفال

  هل يتعلم األطفال العنف و العدوان في التلفزيون و إلى أي مدى و تحت أي ظرف؟ 
  

  :  في تفسير العنف و العدوانهناك ثالث نظريات أساسية

  .نظرية الغريزة/  األولى -

 .نظرية الدافع و اإلحباط/  الثانية -

 . نظرية التعلم/  الثالثة -     

 و ما يهمنا هنا النظرية الثالثة التي تؤكد على أن لسبل التنشئة تأثير فـي ظهـور الـسلوك                    -

هل يتعلم األطفـال العنـف      : لسابق و هو  و هذا ما ينقلنا إلى التساؤل ا      .. العدواني بين األطفال  

  العدواني في برامج التلفزيون ؟ 



 ٥١

  :  و لإلجابة على هذا السؤال توجد نظريتان

  : نظرية التفريغ / األولى 

        تقوم هذه النظرية على فرضية مؤداها أن ألفالم الرعب و العنف القدرة علـى تفريـغ                

  .االمر هكذا فال توجد مشكلة تستحق البحثو إذا كان .. العدوان و العنف من المشاهد

  : نظرية النمذجة / الثانية 

أن اإلنسان عندما يتعلم عن طريق المشاهدة فإنه ينتج سلوكه على           ،        تؤدي هذه النظرية    

إذ كلمـا ازدادت    ، و أن اإلنسان يقلد اإلنسان الذي يشبهه أو األقرب إليه           .. أساس ما يشاهده    

و لهذه النظرية أسـس     ، ازدادت نسبة تقمص النموذج     ) المقلد( مع المشاهد    اإلجابة النموذجية 

إذ يستنتج من يبحر في تجارب القائلين بها أن روعة مشاهدة العنف و العدوان في               . تقوم فيها   

و أن األطفال يتعلمـون     ، البرامج التلفزيونية تعمل على استثارة الشعور العدواني عند المشاهد        

يحاولون تطبيـق مـا     ، و أنهم عندما يواجهون ظرفاً  مناسبا فيما بعد        .. ونهمن خالل ما يشاهد   

  . شاهدوه على الشاشة

إن الدالئل التجريبية و الكثير من الدورات االنثروبولوجية تـشير إلـى أن مـشاهدة النمـاذج                 

ـ    .. العدوانية سواء كانت حية أم رمزية ينتج عنها زيادة في العدوان عند األطفال               م و أنه ما ل

تثبت الدراسات بأدلة علمية أن مشاهدة العنف في التلفزيون ال تؤدي إلى تشجيع السلوك الفعلي          

فإننا نكون مدركين للخطر المحتمل الذي تلعبـه هـذه الوسـيلة الترفيهيـة              ، للعنف و العدوان  

  .التلفزيون.. اإلعالمية الثقافية
http:/www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw34.htm) – البيطار ، بدون . (  

 

   و يصف الباحث من واقع المجتمع السعودي و من خالل ما يحظى به فـي ظـل الـشريعة                   

، السمحاء أن مظاهر العنف و إن أصبحت تجتاح المؤسسات التربوية بصورة لم تعهد من قبـل               

أو فرنـسا و  إال أنها ال تشكل خطراً بالمستوى الذي طُِرح من قبل بالنسبة للعنف فـي أمريكـا        

  . غيرها من البالد األجنبية

   و قد لفت نظر الباحث ما طرحه الباحث سيد جواد عبد المحسن في بحثه عـن األطفـال و                   

     .العنف في برامج التلفزيون و الذي تقدم ذكره 
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 كتاباً  تحت عنوان العنـف       م ٢٠٠٣   كما نشرت المطبوعات الجامعية الفرنسية باريس       

 صفحة من   ١٧٣ تأليف باالندين كريمل و آخرون و يقع هذا الكتاب في            في التلفزيون من  

  . القطع الصغير

  هذا الكتاب تقريره تم إنجازه بطلب من وزير الثقافة الفرنسي و ساهم فيـه عـدد مـن                  

من إداريين و محاميين    ، و من المعنيين  " التلفزيون"االختصاصين في ميدان اإلعالم المرئي      

المالحظة األولى التي يتم التأكيد عليها و االنطالق منهـا فـي            . دانو غيرهم في هذا المي    

في مختلف قطاعات المجتمـع     " و الجنح "البحث تتمثل في االعتراف بتعاظم ظاهرة العنف        

قد " جان جاك أياغون  "و في مواجهة مثل هذا الواقع كان وزير الثقافة الفرنسي           .. الفرنسي

إن " التقرير حول العنف في التلفزيون علـى القـول           أكد في رسالته للجنة المكلفة بإعداد     

و رفض كـل أشـكال التميـز و         ، حماية األكثر هشاشة و النضال ضد جميع أشكال العنف        

لذلك ينبغي علينا جماعياً  و فـي ظـل ثقافـة            . البغض أمور في صلب ميثاقنا االجتماعي     

واصـلة مـن مـشاهد      إعادة النظر فيما يتم تقديمه بصورة شبه مت       ، تهيمن عليها الصورة  

لكن شيوع العنف في المجتمعـات      " عنيفة أو عدوانية لها تأثيرها على عقل األكثر شباباً          

إنما الجديد  ، يمثل ظاهرة ليست جديدة في الواقع       ، الديموقراطية أي الغربية و االستهالكية    

ـ "بصورة بطيئة جداً  و منذ فترة ليست بالبعيدة ذلـك أن مفهـوم               " وعيها  " هو   ة الحري

كان هو المهيمن على العقول  و يكفي مجـرد مـشاهدة مـا تقدمـه القنـوات                  " الفردية

التلفزيونية العديدة كل يوم من مشاهد عنف و جريمة كي يدرك المرء مدى خطورة مثـل                

  . هذا األمر خاصة بالنسبة لألطفال المراهقين 

اآلثـار  "رية حـول      إن واضعي هذا الكتاب و التقرير بدأوا بطرح بعض التساؤالت الجوه          

لتعاظم جريمـة   " اآلثار الفنية   " و" اآلثار السياسية   " و" اآلثار السيكولوجية "و  " االجتماعية

؟ و تساؤل جوهري آخـر      " نشرات األخبار " العنف في البرامج التلفزيونية بما في ذلك في       

   .و موقف السلطات الرسمية من مثـل هـذه الظـاهرة          ، حول طبيعة اإلجراءات القانونية   
 )http://awomens news.org/article.cfm?aid=/20/& contect=archivue – ، كونيــف تــابر 

  ) .م ٢٠٠٣

هذا ما تدل عليـه بوضـوح       ،     و تبدو آثار العنف التلفزيوني أوالً على صعيد المدرسة        

اإلحصائيات الرسمية المقدمة من هيئات مختصة مع اإلشارة بنفس الوقت إلى وجود نوع             
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زم بين فقر المؤسسات المدرسية و زيادة العنف و كذلك التأكيد على زيادة أعمال              من التال 

و قد دلت النتائج التي تم التوصل إليها        ، العنف حيال المدرسين و موظفي التربية الوطنية      

في عدد من الدراسات الميدانية بأن الوقت الكبير الذي يقضيه األطفال و المراهقون أمـام               

و قد دلت دراسـة قامـت بهـا         . يعزز القناعة بميولهم أكثر نحو العنف     الشاشة الصغيرة   

 سنة بأن هـؤالء     ١٢ فتى عمرهم حوالي     ٥٠٠٠ بلداً  و لدى      ٢٣  في    م١٩٨٨اليونسكو  

مـن   % ٥٠ أمام التلفزيون أي بزيـادة       – كمعدل وسطي    –يمضون يومياً  ثالث ساعات      

ضمن نفس اإلطار بأن ممارسة     و قد أكدت دراسات آخرى      . الوقت المكرس ألي نشاط آخر    

و تشير إحدى الدراسات بأنـه      ،  العنف لدى األطفال قد ازدادت كثيرا بعد ظهور التلفزيون        

ــة  ــدن الكندي ــدى الم ــى إح ــون إل ــول التلفزي ــد دخ ــسدي ، بع ــف الج ــد العن   تزاي

و في محصلة عدة دراسات كانـت النتيجـة هـي           ، بعد عامين % ١٦لدى األطفال بنسبة    

و لو بنـسبة    ، مرتبطة، كانت برامج البث التلفزيوني العنيفة    ، ميع الحاالت في ج : " التالية

  .) التهامي ، بدون ( " قليلة مع أعمال عدوانية على المدى القريب أو البعيد 

عندما يتعرض شخص ما لمشاهد     :      و بالنسبة آلثار العنف التلفزيوني جاء في التحليل       

هي من نفس الطبيعة لو كان هذا       ، كولوجية المباشرة فإن اآلثار السي  ، العنف في التلفزيون  

الشخص نفسه قد تعرض لموقف عنف في الواقع و هذا ما تدل عليـه مؤشـرات إيقـاع                  

إن العديد من األطباء المختصين يؤكدون مثل هذا الواقع و قد           ، ضربات القلب و ضغط الدم    

و أنـه   ، سبب التلفزيـون  ثبت منذ الستينات الماضية بأن هناك براهين على زيادة العنف ب          

، تأثير زيادة اإلصابات بمرض السرطان بسبب التدخين      " يمكن مقارنة مثل هذا التأثير بـ       

  ".و خاصةً  سرطان الرئة 
 ) http://www.alihsan.org.ae/rami/violence%20 page/causess.html – دباب ، بدون . (  

 إهمال الطفـل و واقـع األحيـاء و       "أثبتت الدراسات أيضاً  بأن      ،       و من جهة آخرى   

البؤس و مستوى تعليم األهل إنما هي متناغمة مع الزمن الذي يتم تمضيته أمام التلفزيون               

إذ أن المحيط األسري األكثر جهالً  إنما هو األكثر اسـتلهاماً  للوقـت أمـام شاشـات                   ". 

 مـشاهدة التلفـزة،     التلفزيون لكن العنف ال يشكل وحده النتيجة المترتبة على اإلفراط في          

وإنما هناك ايضاً تنافي مشاعر القلق والغضب والخوف والخجل وذلك علـى أسـاس إن               

التهديد يأتي دائماً من اآلخر وأول ما يبعثه هذا اآلخر في النفس، هـو الخـوف ويـزداد                  
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" صياغة " التأثير على األطفال بسبب فقدان التواصل مع األهل هذا في الوقت الذي تتم فيه     

ية الطفل من خالل العالقات التي يقيمها مع الوسط المحيط به ابتداء من أمه ووصوالً               ذهن

  .هو كائن ثقافي في عمقه، واللغة تلعب دوراً أساسياً في تكوينه" فالطفل" إلى الدوائر 

      وبالتالي الشك بأن البقاء طويالً أمام شاشات التلفزيون يلحق أذى كبيراً بأولئك الذين             

  .) بيطار ، بدون (  بمثل هذه الممارسات يقومون

       ضمن هدا السياق يتم التأكيد على أن مصدر القلق حيال العنف التلفزيـوني يـزداد               

  ببث مـشاهد العنـف ومـشاهد         - عدم المنع الكامل   -أكثر فأكثر بسبب اإلباحة الكاملة      

الكبيرة على القيم والمبادئ الخالعة ايضاً ومثل هدا الواقع البد وان تكون له آثاره السلبية  

واألخالق االجتماعية القائمة ، إنه عنف مجاني لكن مع هذا كله لم يتم التحرك سريعاً في                

مقاومة ظاهرة العنف لدى المراهقين واألطفال خاصة علـى مـستوى المدرسـة وعلـى               

 مستوى المجتمع ايضاً و كان بالتالي  البد من انتظار زمن طويل حتى يتم اتخـاذ بعـض                 

الخطوات اإلجرائية لمحاولة محاصرة العنف الذي يتعرض له المعلمين و األسـاتذة فـي              

المدارس بعد أن كانت المدرسة منزوعة السالح أمام موجة العنف المتنامية وفـي مجـال             

آخر غير مجال المدرسة يتم التأكيد في التحليالت المقدمة ، بأن مشاهدة لألفـالم البذيئـة                

إن إلغاء الحدود بـين     "  القيام بممارسات بذيئة وقد جاء في النص         يمكن أن يؤدي به إلى    

الخيال والواقع وجعل جميع المشاهد العنيفة واألفعال الممنوعة أموراً عادية بـل وحتـى              

  " .جعلها بمثابة ممارسات لها معاييرها إنما هذا يعني دعوة المشاهد للمشاركة بها 
 (http://www.albayan.co.ae/albayan /book/2003/issue261/foriegnlib/4.htm)   ( كريجل ، ٢٠٠٣م ) .   

 

   ويعلق الباحث على هذا النص بأن هذه الدعوة قصد بها تلك الرؤى الفلسفية التي تدعو               

نسان التي تدعو ايضاً من تمكين اإلنسان إلشـباع غرائـزه           لإلباحية منطلقة من حقوق اإل    

علماً بان الـشريعة  الـسمحاء جعلـت         ، بالصورة التي يريد أن يكبح بها جماح شهوته         

  .لإلنسان حدوداً شرعية يجب أال يتعداها بالتجاوز على حقوق اآلخرين 
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   .א:  المبحث الثالث 
:  

ه الروح السادية الكابتة في الفرد وانعكاس مـن انعكاسـات األنـا و              العنف هو أحد أوج   

وإنه كغيره من أشكال السلوك هـو نتـاج مـأزق           . األنانيه لديه حتى وإن كان في حالة الدفاع       

عالئقي بحيث يصيب التدمير ذات الشخص في نفس الوقت الذي ينصب فيه على اآلخر إلبادته،               

ول في عالقة مع اآلخر، ويعرفه عدد من علماء السلوك بأنه           فتشكل العدوانية طريقة معينة للدخ    

نمط من أنماط السلوك الذي ينبع عن حالة إحباط مصحوب بعالمات التوتر ويحتوي على نية               " 

آرنولد جولد ، وآخرون    " (  عن كائن حي     لسيئة إللحاق ضرر مادي ومعنوي بكائن حي أو بدي        

 ) .، بدون 

ام القوة الفيزيائية وهو ذالك الفيروس الحامل للقـسوة         والعنف هو سلوك مقترن باستخد      

لم يكن العنف في يوم من األيام ولن يكون فطريا، بل كان دوماً قـدراً أحمقـا                 .والمانع للمودة   

فلم يكن االنسان عنيفاً يوم ولدته أمه، بل إن عنف الطبيعة وعسر            . مكتسباً في النفس البشرية   

الذي يفرز العنف في خاليا الدماغ حتى حملته صـبغياته الـو            الحياة والتربية وعنف اآلباء هو      

  ) .م ١٩٨٧العيسوي ، (  فكاد أن يكون موروثا ةراثي

     وليس لنا في الحقيقة إال التمييز والتفريق بين عنف الطبيعة فـي زالزلهـا وبراكينهـا و                 

يوان بتعذيبـه   وعنف االنسان للح  ..  و رصاصه  هزمهريرها، والعنف الحكومي بإرهابه و هراوات     

وسلخ جلده وقتله، وعنف االنسان ألخيه االنسان الذي يشمل ضمناً عنف األب ضـد أبنـاءه،                

وعنف الرجل ضد المرأة، وعنف االنسان لنفسه،  وكلها تدخل في مضمار العنـف االجتمـاعي                

والعنف اللفظي  ، وعلى أساس نوعي آخر يتم تصنيف العنف إلى ثالثة أنواع هي العنف النفسي            

  )  ، بدون http://www.amanjordan.org/khabangi.html(لعنف الجسمي وا
  

   إن العنف هو لغة التخاطب األخيرة الممكنة مع الواقع ومع اآلخرين حين يحس المرء بالعجز        

عة لديـه بالفـشل فـي إقنـاعهم         عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي وحين ترسخ القنا        

 مركبة لهـا جوانبهـا الـسياسية واالقتـصادية          ةوالعنف هو ظاهر  . باالعتراف بكيانه وقيمته  

. واالجتماعية والنفسية وهو ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات البـشرية بـدرجات متفاوتـة             

ـ         ى والـضرر    باسـتخدامها إللحـاق األذ     دوالعنف هو االستخدام غير الشرعي للقوة أو التهدي
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 و التقييد وهو سلوك نقيض      ف أو القسر أو التكلي    هباآلخرين، وقد يقترن العنف بالقوة أو اإلكرا      

للرفق وقد يقال عنه إنه صورة من صور القوة المبذولة على نحو غير قانوني بهدف إخـضاع                 

  ).م ١٩٨٢بدوي ، ( طرف إلرادة طرف آخر

 ابتغـاء   يئل وأساليب القسر المـادي أو البـدن           أن العنف هو االستعمال غير القانوني لوسا      

  ) .م١٩٧٤رضا ،  ( ةتحقيق أهداف شخصية أو جماعي

و العنف ظاهرة موضوعية مقلقة وتتصف بأنها سلوك شاذ ومخالف لمـشيئة المجتمـع                

وأهوائه، فهناك مجموعة استعدادات وميول تظهر في الفرد،  كمـا أن هنـاك مجموعـة مـن                  

و هذه الوظائف هي المسئولة عن      .مكن بها معادلة آثار هذه االستعدادات     الوظائف العقلية التي ي   

فتارة يتعلق بالرحمة واحتـرام اآلخـرين،       . .تحديد نوع السلوك الذي يتم اختياره من قبل الفرد        

 م الرغبة إلـى الجـنس أو جـرائ        ةوتارة يخضع إلى نزعة التخريب والهدم والشهوانية، أو شد        

وتتحكم المشاعر األخالقية كذلك في تحديـد       . ة أموالهم تارة أخرى   االعتداء على اآلخرين وسرق   

نوع تلك االستعدادات وقد اختلف علماء االجتماع في تحديد سمات الشخصية بناء على منشأها              

 من أنماط التعامـل يـدخل األول ضـمن          ن أو الخلقي، إذ يعتمد هذا المنهج على نمطي        يالو راث 

  .ا يدخل النمط الثاني ضمن عالقة االنسان مع االنسانعالقة االنسان مع الطبيعة، بينم

   فهناك عنصران داخل النفس البشرية تكون غلبة أحدهما على اآلخر تحديداً لسلوك اإلنسان أالَّ              

وهذان العنصران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحصول الفرد على حاجاته         . وهما عنصرا الخير و الشر    

والملبس و المسكن، وهذه   الحاجات مادية بالطبع، الن هنـاك            األساسية مثل المأكل و المشرب      

وأن الخلل الذي يصيب تلبيـة هـذه        . حاجات روحية ومبدئية يسعى اإلنسان إلى الحصول عليها       

 في سلوك االنسان، فيبرز لنا الفقر المـادي والروحـي،           لالحاجات في مجملها ، يؤدي إلى الخل      

  .إلى بروز ظواهر اجتماعية ضارة بالمجتمعالذي يصيب المجتمعات بما يؤدي حتماً 
)http://www.amanjordan.org/studies/sid=31.html بدون ، (  

     ومن وجهة نظر الباحث في هذا الصدد أن عنصر الشر حينما يتغلب على النفس البشرية إنه                

ذا ارتبط ذلك بوقف يجد االنسان نفسه في عجز عن التغييـر بالـصورة              قد يجنح للعنف خاصة إ    

  .السوية

 ق قيد التحقيل     وفيما يختص بعنف اإلنسان ألخيه اإلنسان الذي سبق اإلشارة إليه، فإنه ما يزا         

والدراسة وسيبقى ويظل موجوداً مادام التعقل والجنون موجودين وسـيظل مرهونـاً بالـصراع              
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 الـنفس اإلنـسانية إال إذا أمكـن         يقل والجنون ولن يكتب لهذا العنف أن يهدأ ف        المتواجد بين الع  

 ولكن يمكن انحساره كماً وكيفاً إلى درجاته        ةالتالعب هندسياً بجينات اإلنسان و صبغياتها الو راثي       

أما عنف االنسان لنفسه هو اآلخر لم ينته بعد من تجارب العلماء والمحققين وهـو فـي                 . الدنيا

 ضمور الغريزة العدوانية ضد الغير في هـذا         لبعيد عن الصفة العدوانية ضد الغير أو لنق       حقيقته  

وعلى أية حال فإننا نجد العنف في وجه من وجوهه معصية هللا ولرسوله وعدم              . النوع من العنف  

االلتزام بأوامره ونواهيه وسننه وهو وسيلة إلرضاء الشيطان وسخط الـرحمن، وفـي أسـلوبه               

 ، القبـانجي ،     http://www.amanjordan.org/khabangi.htm.(عليها المجتمع والقـانون   جريمة يعاقب   

  )بدون 
  

ومن التعاريف السابقة للعنف والتي اتصفت ببعض الجوانب الخاصـة كالقـانون والـسياسة              

نف قد يوجه من الشخص لنفسه وليس بالضرورة مـن          واالقتصاد، نستطيع التعميم بالقول بان الع     

الشخص لطرف آخر كما أن العنف قد يكون مصاحباً بقوة خفية غير ظـاهرة المعـالم كالكهربـاء                  

والسم وبهذا نذهب إلى أكثر وأعمق مما ذهبت إليه بعض تلك المصادف التعريفية كما يحلو للبعض                

لعنيف بخالف العنف الشخصي النـاتج عـن   تسميتها بعنف المصلحة الذي يخدم مصلحة الشخص ا      

والعنف )  ، القبانجي ، بدون      http://www.amanjordan.org/khabangi.html(عقوبة الذات وتأنيب الضمير     

ـ                ي فـي   صورة من صور القصور الذهني حيال موقف، والعنف وجه آخر من أوجه الـنقص التقن

األسلوب واإلبداع في حل ومواجهة معضلة وقد يصل العنف لمراحل االنهيار العقلي والجنون، كما              

 من صور تأنيب الـضمير علـى جـرم أو           ةقد يكون وسيلة من وسائل العقوبة والتأديب أو صور        

 مرتكبة ولن يتعدى في كل أحواله القصور الذهني والفكري لدى االنسان وهو في حالة مـن      ةخطيئ

 فـي التوزيـع     محاالته اضطراباً في افرازات الفرد الهرمونية في جسم الفرد وعدم تناسب أو انتظا            

و أيـاً مـا     .  اختيار نوعيتها  ءالهرموني داخل الجسم الذي ينتج أحياناً عن سوء في التغذية أو سو           

ماعياً ولكن ما    العلة الفسيولوجية أو البيئية، فالعنف مرفوض حضارياً وأخالقياً وسلوكياً واجت          نتكو

 ) .هـ ١٤١٣الخراشي ، ( اقتنع مجتمع أو فرد بالعنف إالَّ وكانت لـه جذور 

إن العنف دليل من دالئل النفس غير المطمئنة وصورة من الخوف من الطـرف اآلخـر مهمـا                  

تعددت أشكال ذلك الخوف، وانعكاس للقلق وعدم الصبر والتوازن، ووجه مـن وجـوه ضـيق                

 رأسه بالجـدارأويقطع    حقد يلم العنف بصاحبه فتراه يضرب نفسه أو ينط        الصدر وقلة الحيلة و   
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 لها أساس مـن الـصحة    نشعر رأسه ألماً أو انتقاماً من فكرة أو وسوسه في الدماغ قد ال يكو             

وهو أي العنف في مثل هذه   المراحل، يكون مؤشراً لضعف الشخصية ونقصان في               . والمنطق

  ) .الدي ، بدون الخ( رباطة الجأش وتوازن السلوك 

    والعنف في وجه من وجوهه، حلوى مسمومة للصغار واألطفال ومدرسة سلبية للشباب في             

سنين المراهقة وخداع لعقولهم في خط الحياة والمستقبل وتضليل لمسار الفكر االنـساني فـي               

نـف  عقولهم، وتطبيع نفوسهم على القسوة الكامنة في العنف والتي قد تتحول في النفس إلى ع              

من نوع آخر ال تحده حدود غير الحقد والكراهية مثل حاالت القتل الجماعي والتمثيل الجسماني                    

  ) . م ١٩٩٣المغازي ، ( 

    إن القسوة والفظاظة الكامنة في العنف قد تتحول من صفة االكتساب إلى صـفة الوراثـة،                

رعا إال اظطراباً وحسرة في النفس      فاالغتصاب والقسوة الجنسية مثالً لن يخلفا إال كمداً ولن يز         

المتلقية والجنين المولود، وبذلك تخلف معادلة الكآبة وتستمر ال تنتهي بانتهاء الحياة بل تتوالد              

 وهكذا خلف األجداد العنف في أرحام نسائهم، وأورثناه نحن فـي            ٠من جديد في أصالب قادمة      

اليين الحيوانات المنوية وهكـذا تجـد       أوالدنا وهلم جرا وان كان كامناً في صبغة من أصباغ م          

ـ                 وال  فالعنف متلبساً في بعضنا تلبس الشيطان ومتقمصاً فينا تقمص الذئب لجدة ليلـى ال يتوق

إن لتربية األسرة وسلوكية األبوين، أثراً بالغاً على تحديد الشخصية          . ينتهي بل يخلف عنف آخر    

ب واالنجرار خلف سلوكياتة والتطبع بها من       العنيفة العدوانية إذ يتوخى األطفال الذكور تقليد األ       

دون مراعاة للقيم التي قد ال يعرفها بعكس اإلناث اللواتي يتوخين تقليد سلوكيات أمهاتهن مـن                

 وبديهي أن هذا االنجرار يـصاحبه مباركـة مـن           ٠ ايضاً ادون مراعاة للقيم التي قد ال يعرفنه      

 والضرب العائلي فينتقـل بـصوره ال إراديـة           التغاضي عنهما أما المهاترات        لاألبوين أو لنق  

وبالمحاكاة إلى األطفال ليصبح سلوكية األبناء بالروح العدوانية والتهجمية المصاحبة للعنـف،            

وعليه ينصح علماء االجتماع بعدم استعراض أي من تلك الحاالت أمام األطفال ولـتكن بمعـزل           

  )لقبانجي ، بدون  ا (http:/www.amanjordan.org/khabangi.htm)عنهــم

   ويضيف الباحث أن عوامل السخرية واالستهزاء الناتجة عن القهر االجتمـاعي يأخـذ             

أحياناً أشكاالً متعددة تفسر بعدم المساواة الشخصية والنبذ االجتمـاعي واغتـصاب حقـوق              

 اآلخرين وسلبها في غياب العدالة الناتجة عن بعض المواقف اإلدارية والتربوية والقانونيـة            

وكلها عناصر مولدة للعنف والعدوان الفردي واالجتماعي، فالقهر اإلداري مثالً يدفع الموظف            
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 بالسباب لمـن يرأسـه وكلهـا    رالتخاذ سلوك غير سوي باغالق الباب بعنف وقوة أو االنفجا 

 .  أشكال مولده للعنف في الفرد

فل آلخر ومن مجتمـع         على الرغم من اختالف تأثير الحرمان األمومي حتى األبوي من ط          

آلخر، عالوة على التمييز والتفريق بين األطفال بعضهم البعض وعلى الرغم من أن الكثير من               

 بصورة سلوكية سوية بعدئذ إالَّ أن الحرمان األمـومي واألبـوي            ناألطفال المحرومين ينشأو  

غير الهـادئ   بكافة جوانبه المادية والمعنوية يعتبر من أهم حوافز ومولدات العنف والسلوك            

وذلك نظراً لما يتركه هذا الحرمان من آثار عميقـة فـي المجـاالت الذهنيـة واالجتماعيـة                  

العيـسوي ،   ( والعضوية أحيانا، وحتى على كيماويات االفرازات الهرمونية في جسم الفـرد            

  ) .م ١٩٨٥

       وتتجلى مظاهر الحرمان األمومي واألبوي كظاهرة منتشرة في دراسـة بيـرز وابـويرز             

 مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة بـين        ا مراهقاً سبق وان دخلو    ٣٨على عينة من    ) ١٩٥٠(

األسبوع الثالث والسنة الثالثة من عمرهم حيث لوحظت تلك النتائج بصورة في أعمارهم بين              

 شخصا منهم إلى اضطرابات وطبيعة      ٢١السنة السادسة عشرة والثامنة عشر ة حيث تعرض         

نما عانى أربعة فتيان من العينة ذاتها من التخلف العقلـي وعـاق             عدوانية وشراسة حادة بي   

  .اثنان منهم العصاب ولم ينج إالَّ سبعة مراهقين حيث كان سلوكهم مقبوال

وتتجلى انعكاسات الحرمان األمومي بصورة واضحة على التوأم وكذلك األطفـال المولـودين             

 إن الصدمات النفـسية المبكـرة       وليس هذا فقط، بل   . بصورة متعاقبة وبفاصل زمني متقارب    

واإلعداد غير السليم لوضع المراهقين والنشاط الجسمي، وعدم القدرة على تحقيق الرغبات،            

كل ذلك يزيد االنفعالية الناتجة عن عدم االنتظام في االفرازات الهرمونية في خاليـا الجـسم                

شير هنا إلى أن العنف هو      وال ننسى أن ن   . والذي يؤدي بدوره إلى السلوكية العدوانية والعنف      

صورة األنا واألنانية في الفرد وان العالقة بينهما مضطردة فكلما زادت األنا كان العنف هناك               

فالتهمة الشخصية كالتكفير والزندقة والتهجم وإهانة الشخصية كلهـا عوامـل تزكـي األنـا               

  ) .عبد العال ، وآخرون ( العدوانية عند الفرد وتزيد من حساسيتها 

   وعلى الرغم من كثرة البحوث التي تشير إلى سلبية تأثير وسائل االعالم كافة واعتبارها                

أهم  وسائل انتشار العنف المكتسب لدى األطفال والمراهقين شأنها في ذلـك شـأن األفـالم                 

الجنسية المثيرة للمراهقين، إالَّ أن تلك الوسائل اإلعالمية ومن يقف ورائها مـن الناشـرين               
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ين مازالت تتخذ من مادة العنف والجريمة والقتل وحـوادث االعتـداء والتفجيـرات            والمخطط

مادة دسمة ألخبارها وإعالمها، حتى بلغت نسبة هذه   األحـداث            ..  وقتل األطفال  تواالغتياال

في مجمـل المـادة     % ٢٥من المادة اإلخبارية في الوقت الذي تبلغ فيه المادة العلمية           % ٧٥

حرصاً علـى األجيـال     !!  تتغير النسبة ويتغير أسلوب العرض اإلخباري        اإلخبارية، وحبذا لو  

  ) .القوصي ، بدون ( القادمة ولنسجل بذلك سبقاً صحفياً وإعالمياً وسيكولوجيا على الغرب 

    إن الشيء الملفت للنظر والجدير باإلشارة هو أن التنشئة االجتماعية وحتى األسرية للفرد             

ـ          مبنية على تركيز رفع در      عجات الحقد والكراهية واالنتقام ضد األسرة المعارضـة أو المجتم

المعارض في الطرف اآلخر متناسين العوارض الجانبية لهذا التركيز حيث أن الحقد والكراهية             

واالنتقام قد تتأصل في النفس والمجتمع وتعود على بعضه بالوبال وبذلك ينطبق المثل القائـل               

ن بذلك أيضاً، أن الكذب وعدم العدالة من أسـرع الـصفات            على نفسها جنت براقش ومتناسي    

  ) .م ١٩٧٥عبد العزيز ( السلبية التي تتأصل في النفس البشرية ومن أهم مقومات العنف 

 العالمية من أهم محفزات ومكونات العنف سواء        ت    اُعتبر االستفزاز في الكثير من الدراسا     

حيوانات، إذ أن تأثيره غير العادي على تغييـر         كان ذلك لألطفال والشيوخ والحوامل وحتى ال      

افرازات الغدد الجسمية للطرف اآلخر، كفيل بخلق االضطراب النفسي والفكـري المـصاحب             

للعنف والعدوانية حيث تجد الكثير من أولئك الذين يدفعهم االستفزاز لالعتداء وتحطيم األثـاث              

افذواغالق الباب بقوة وغضب كـرد      والسيارات وكل شئ امامهم أو ركل الكرسي وتحطيم النو        

وهاتـان الخـصلتان االسـتفزاز والتنـشئة        . فعل عنيف لإلحباط وعدم الرضا والقهر أحياناً        

كانتا السبب لدى الكثير في رفع الروح العدوانية والعنف المدرسي          ) القدح(االجتماعية المنزلية 

تخلق الروح العدوانيـة    ... لسبابفالتنشئة االجتماعية المنزلية المبنية على الردع و الذم و ا         

بينما يساعد االستفزاز على تأجيج تلك الروح العدوانية لدى الطفل وهو           : المكبوتة لدى الطفل  

ما يؤدي إلى أكثر تلك الصراعات المدرسية قبل بداية الدوام وعند انتهاء الدوام وخـروجهم               

من تلـك الـصراعات     % ٨٥بة  إذ تشير الدراسات التربوية المدرسية إلى أن نس       . إلى المنازل 

 المنزليـة إذ أن     ةالطالبية العدوانية ترجع إلى كل من االستفزاز والسخرية والتربية أو التنشئ          

ــسليمة   % ٧٥ ــر ال ــرية غي ــشاكل األس ــائالت ذات الم ــن ذوي الع ــؤالء م ــن ه   . م
)http://www.amanjordan.org/khabangi.htm القبانجي ، بدون ، . (  
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ويعلق الباحث في هذا المنحنى الخاص بالصراعات الطالبية وما ينجم من عدوان حيال ذلك أن 

االستفزاز حينما يالزم استخدامه من قبل األسرة يظل الجانب النفسي مكبوتـاً بـسبب القـيم                

ولكن الطفل بعد أن تتـشبع      ... انالتربوية التي تحول بينه وبين األبوين من مواجهتهم بالعدو        

نفسه بهذا االستفزاز األسري ، يجد نفسه متهيئة للعدوان المدرسي حيـث األقـران وقـرب                

فينقلب ذلك االنكسار الذي يالزمه عند االستفزاز األسري إلى عدوان سافر           ... المرحلة السنية   

  . بعد خروجهماداخل محيط المدرسة أو خارجه

ــه  مــن المهــم أن نتعــرف أوال ــسلوك العــدواني،  فمــا تظن  علــى معنــى كلمــة ال

إحــدى األمهــات ســلوكاً عــدوانياً قــد ال تعتبــره أخــرى كــذلك، بــل قــد تنظــر أم 

ثالثة إلى الـسلوك ذاتـه علـى أسـاس أنـه دليـل علـى حيويـة الطفـل، إن معنـى                       

ومعظـم  .. سلوك عدواني يختلـف مـن أسـرة إلـى أخـرى ومـن إنـسان إلـى آخـر               

والطـب والتربيـة يـسألون هـل العـدوان دافـع فطـري فـي                الدارسين لعلم الـنفس     

ــسان    ــل إن ــي ك ــق ف ــع هــي أن اهللا خل ــا الواق ــي يقوله ــة الت ــسان ؟ و اإلجاب اإلن

ــدافع عــن نفــسه ضــد عــدوان   الطاقــة ليكــون عــدوانياً أمــام الخطــر وحتــى ي

ــا ــرين، وهن ــدوان   كاآلخ ــع الع ــو داف ــنفس ه ــم ال ــي عل ــستعمل ف ــطالح ي  اص

ــا ــي، ومعن ــةهالطبيع ــو الطاق ــوان   ه ــي أل ــادي ف ــسان الع ــستنفذها اإلن ــي ي  الت

ــل أو المدرســة أو الرياضــة  ــي العم ــومي ســواء ف ــشاط الي ــرى أن . الن ــذا ن وهك

دافع العدوان الطبيعي ليس أمـرا شـاذاً بـل هـو دافـع يـومي للحيـاة، هـذا إن لـم                       

يتحول إلى تدمير للـنفس أو تـدمير لآلخـرين فكـل طفـل يولـد وفـي فطرتـه ميـل                      

بعـاً يمكـن لكـل مـن التربيـة والتجربـة أن تغيـر مـن درجـة                   طبيعي للعـدوان، وط   

ــة   ــاء مراحــل العمــر المختلف ــدوان أثن ــل نحــو الع ــدوي ، ( هــذا المي ) م ١٩٨٢ب

 .  

ــي فــي   ــاني يرغــب فــي العــض كأســلوب أول ــل فــي عامــه األول أو الث إن الطف

الهجـوم والــدفاع عــن نفــسه وكمــا أنـه يحــاول أن يــضرب الخــصم بــأي شــيء   

ــ ــل أو يوقع ــهثقي ــر   عل ــذا العم ــي ه ــشر ف ــو األســلوب المنت ــذا ه ى األرض ، ه

ــنفس  ــدفاع عــن ال ــسدس و  . لل ــاط الم ــسرع بالتق ــضابط ي ــب دور ال ــل يلع فالطف

ــة،    ــد المدين ــسرقة أو تهدي ــاول ال ــذي يح ــشرير ال ــى اللــص ال ــار عل إطــالق الن
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ــق     ــا أن نطل ــصوص ويمكنن ــارد الل ــة ليط ــة ناري ــيارة أو دراج ــود س ــارة يق وت

ــن األل  ــوع م ــدا الن ــى ه ــة عل ــاب كلم ــن(ع ــن  ) زر األم ــل م ــي الطف ــه يحم ألن

ولكـن ميـل الطفـل إلـى العـدوان يـأتي فـي معظـم األحـوال                  . اإلحساس بالعـدوان  

ــأفراد    ــه ب ــدود عالقات ــي ح ـــه ف ــدث ل ــشاكل تح ــن م ــة وم ــباب عائلي ــن أس م

  .أسرته، ولهذا فالبد أن تبحث األسرة عن تلك األسباب وتضع لها نهاية
 )http://www.mknon.net/poy/boby/o.thm - مكنون ، بدون . (  
  

א א :א
ــة المدرســية، مــشكلة         مــن المــشاكل المــشهورة بــصفة مــستمرة فــي البيئ

ــن    ــة م ــة معين ــاز فئ ــث يحــصل أن تمت ــالب، حي ــبعض الط ــدواني ل ــسلوك الع ال

  :الطالب بالعدوانية، ويظهر ذلك في صور عديدة من أمثلتها 

  . بينهم الشجار بين الطالب فيما-  

  . الشتائم المتبادلة بين الطالب واالعتداء على بعضهم البعض-  

 التعــرض للمعلــم بالــشتائم غيــر الموجــه أو الموجــه واالعتــداء عليــه  ماديــاً -  

 .في جسده أو ممتلكاته

 . التعرض لإلدارة المدرسية-  

      وتعتبر هـذه المـشكلة مـشكله خطيـرة لمـا يكـون لهـا مـن دور فـي منـع                      

 العمليــة التربويــة علــى وجههــا الــصحيح، باالضــافة إلــى مــا تــسببه مــن ســير

ــم وطاقــة ســائر الطــالب وبالتــالي هــدر للمــال والفكــر،    هــدر فــي طاقــة المعل

 :وسأحاول هنا التعرض ألسباب العدوانية عند الطالب ثم كيفية معالجتها

  

  : أسباب المشكلة-
ي فــي النهايــة إلــى  التــي قــد تــؤدواألمــور    هنــاك مجموعــة مــن األشــياء 

  :ظهور الطالب العدواني ، وهذه األسباب

كــأن يكــون قــد تعــرض الطالــب لكراهيــة :  التعــرض لخبــرات ســيئة ســابقة-١

 اجتمــاعي مــن ض مــن والديــه أو رفــةشــديدة مــن قبــل معلــم ســابق أو كراهيــ
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ـ        كـل هـذه األمـور قـد        ..  اجتمـاعي عـام أو غيرهـا       ضقبل زمالئـه الطـالب أو رف

  .  العدوانية في السلوك بالطالب إلىتقع

قــد يعــاني الطالــب ذو الــسلوك العــدواني مــن كبــت شــديد :  الكبــت المــستمر-٢

ومــستمر فــي البيــت مــن قبــل والديــه أو أخوتــه الكبــار، أومــن المدرســة مــن 

ــف    ــى التخفي ــب إل ــع الطال ــى دف ــت إل ــذا الكب ــؤدي ه ــين واإلدارة، ي ــل المعلم قب

 فـي جـسمه، والتـي تظهـر علـى           والترويح عن نفـسه، و إفـراغ الطاقـة الكامنـة          

  .شكل عدوانية انتقاماً من حاالت الكبت المفروضة

وهذا سـبب مهـم حيـث انـه فـي كثيـر مـن األحيـان يكـون الـسلوك                     :  التقليد -٣

العــدواني مــن دافــع التقليــد، فكمــا حــصل فــي مــصر عنــدما طالــب المعلمــون  

ــذا       ــا، ه ــالب له ــد الط ــشاغبين لتقلي ــة الم ــسرحية مدرس ــرض م ــاف ع بإيق

 .الضافة إلى أفالم العنف والمسلسالتبا

قــد يــدفع شــعور الطالــب بنقــصه مــن الناحيــة الجــسمية :  الــشعور بــالنقص-٤

 أو العقليـة، كـأن يفقـد احـد أعـضائه، أو يـسمع مـن كـل مكـان مـن                       ةأو النفسي 

 قــد فقــد احــد والديــه ن أو الجنــون، أو يكــوء أو الغبــاهيــصفه بــالحمق أو البلــ

حـب، فتـدفع كـل هـذه األمـور الطالـب فـي بعـض                أوكالهما أومـن يكـن لــه ال       

 . خارجهاىاألحيان إلى العدوانية في التعامل داخل المدرسة أو حت

قــد يكــون عامــل الفــشل كرســوب الطالــب أكثــر :  الفــشل واإلحبــاط المــستمر-٥

ــاة األخــرى لمــن مــرة فــي الــصف الــذي يدرســه، أو الفــش   فــي شــؤون الحي

دي إلــى دفــع الطالــب إلــى العدوانيــة كالهزيمــة فــي المــسابقات والرياضــات، يــؤ

  .كرد فعل تجاه هذا الفشل واإلحباط

أحـد العوامـل التـي قـد يكـون لهـا دور فـي               :  تشجيع األسـرة علـى العـدوان       -٦

عدوانيــة الطالــب، هــي التربيــة التــي نــشأ فيهــا، فهنــاك بعــض األســر تــشجع 

ــر  ــاس، فيظه ــاة والن ــع الحي ــل م ــي التعام ــة ف ــسوة والعدواني ــف والق ــى العن  عل

ذلك جليـاً فـي أبنائـه حيـث تظهـر عنـدهم آثـار العدوانيـة فـي المدرسـة ومـع                       

  .مزمالئه الطالب أو معلميه
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ــا          ــسهل حله ــن ال ــيس م ــبابها ل ــداخل أس ــدد وتت ــشكلة تتع إن أي م

ــسان   ــشكلة باإلن ــذه   الم ــت ه ــصوصاً إذا ارتبط ــا، خ ــم . وعالجه ــشيء المه وال

 علــى عــاتق ع عــالج العدوانيــة أمــر ال يقــالــذي يجــب أن أشــير إليــه هــو أن

ــر ــط أو األس ــة فق ــة   ةالمدرس ــود المدرس ــه جه ــاتف في ــب أن تتك ــل يج ــط ب  فق

ــن أن   ــائج مرضــية، ومــن الممك ــر نت ــن أن تظه ــى يمك ــع، حت واألســرة والمجتم

 احتــرازي،األول غيــر مباشــر وهــو عــالج وقــائي : نحــدد قــسمين مــن العــالج

  . باشرة والثاني عالج مباشر عقب صدور السلوك م
)http://www.shamela.net/vb/t48323.html- شاملة ، بدون (  

  : العالج غير المباشر-
ــسموع        *  ــي والم ــالم المرئ ــي اإلع ــالب ف ــه للط ــتم تقديم ــا ي ــام بم االهتم

  ة ، والمقـــروء، حيـــث أن الطـــالب وخـــصوصاً طـــالب المرحلـــة االبتدائيـــ

ــيء دون    ــد أي ش ــتعداد لتقلي ــديهم اس ــي، ول ــة التلق ــي مرحل ــم ف ــة ه و االعدادي

  .تمييز بين موجب وسالب، فمن هنا يجب التعامل بحذر مع اإلعالم

ــى      *  ــدرة عل ــاءة والق ــين ذوي الكف ــداد المعلم ــام بإع ــيم واالهتم ــوير التعل تط

 إلــى جــو يــشجع الطــالب علــى العطــاء واإلنتــاج وحــب  ةتحويــل جــو مدرســ

  .العلم

ــل     *  ــه داخ ــق متابعت ــن طري ــدواني ع ــب الع ــسية للطال ــة النف ــام بالناحي االهتم

ــن    ــه م ــا يعاني ــر لم ــه، والنظ ــرته ومجتمع ــي أس ــة وف ــل المدرس ــصف وداخ ال

  . نفسيةتاضطرا با

  : العالج المباشر-



 ٦٥

ــصائي      -١ ــم أو األخ ــتكلم المعل ــن أن ي ــن الممك ــث م ــاد حي ــصح واالرش  الن

ــب حــول ضــرور ــا  االجتمــاعي مــع الطال ــل م ــيس ك ــه ل ــب ان ة أن يفهــم الطال

  .يتمناه ممكن تحقيقه

 في حالـة عـدم جـدوى الكـالم والنـصح مـع الطالـب فيـتم تعـريض الطالـب                      – ٢

لمثيــرات منفــرة عقــب صــدور الــسلوك العــدواني منــه علــى أن تكــون متدرجــة 

  ). شاملة ، بدون -http://www.shamela.net/vb/t48323.html(  في الشدة

א א :א
يرى الباحـث أن الـسلوك يكتـسب حـسب طبيعـة البيئـة التـي يعـيش فيهـا                      

الطفــل والعوامــل المــؤثرة فيهــا مــن المــشاجرات والغــضب وســرعة االنفعــال و  

ــي    ــاء ف ــلوب اآلب ــا أن ألس ــسالمة كم ــادات الم ــل ع ــدى الطف ــو ل ــدوان، تنم الع

فالطفـل يـشعر بـان أمـه        .معاملة أطفالهم أثراً كبيـراً فـي تعلـم الـسلوك العـدواني            

أمــا عنــدما تتــأخر عــن تلبيــة حاجاتــه أو تهــدده فــإن صــورتها . شــخص طيــب

  .تصبح سيئة

ــات وال   ــر مــن البن ــاً وجــسدياً أكث ــون مباشــراً وعلني ــذكور، يك     إن عــدوان ال

ن العــداء بطــرق مختلفــة،  مــن اإلنــاث، ولكــن اإلنــاث يظهــرة ال عدوانيــييعنــ

  ) .م ١٩٩٦الموسري ، ( تكون غير مباشرة وغير لفظي 

ــا      ــة و أوله ــن البيئ ــستمد م ــسب م ــلوك مكت ــة س ــاس أن العدواني     و األس

ــرة ــدوة(األس ــوار أو    )الق ــتخدام الح ــد اس ــصدره ، وال تجي ــون األم م ــد تك ، فق

العنـف التـي    كمـا أن أفـالم      . المناقشة، وهـو مـا يـدفع الطفـل للعنـاد والعدوانيـة            

ــه    ــي التوج ــلباً ف ــؤثر س ــون ت ــى شاشــة التلفزي ــتمرار عل ــل باس ــشاهدها الطف ي

و الــذين يــشاهدون أكثــر مــن ســواهم أفــالم العنــف يــصبحون أكثــر  . والتوحــد

هــذا يعنــي أن . عدوانيــة، وهــذه   العدوانيــة تظهــر فــي المراهقــة وســن الرشــد

يــة و ســلبية، فــان الطفــل يقلــد النمــاذج الــسلوكية التــي يراهــا باســتمرار عدوان

  ) .هـ ١٤١٣الخراشي ، ( السلوك يصبح عدوانياً 
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      إن السلوك العدواني يكثر انتشاره بين تالميذ المدرسة االعدادية والثانوية أي أنه يكثر بين              

المراهقين ويتمثل هذا السلوك في مظاهر كثيرة منها التهريج في الفصل واالحتكـاك بـالمعلمين               

لعناد والتحدي، تخريب أثاث المدرسة والفصل ومقاعـد المدرسـة وجـدران            وعدم احترامهم ، ا   

الفصول ، ودورات المياة واإلهمال المتعمد لنصائح وتعليمات المعلم وبالتالي للمناهج المدرسـية             

كذلك للنظم والقوانين المدرسية وعدم االنتظام في الدراسة، ومقاطعـة المعلـم أثنـاء الـشرح،                

  ) .م١٩٩٣إيفانز ، ك ، م ، ( ذيئة و إحداث أصوات مزعجة في الفصل واستعمال األصوات الب

الطالب العنيف لم تنتجه المدرسة فقد اتى من  المنزل باستعداد مكتسب للعدوانية لكـن هنـاك                 و

  :اسباب تجعل الطالب يستخدم العنف في المدرسة حددها العلماء على النحو التالي 

  . رغبة الطالب في لفت االنظار إليه  -١

  . عدم الشعور باحترام وتقدير اآلخرين  -٢

 . عدم الشعور باالمن  -٣

 . التعبير عن مشاعر الغيرة  -٤

 . استمرار االحباط لفترة طويلة  -٥

 ".من ضربك فاضربه" تشجيع االسر لبعض االبناء على مبدأ -٦

 .االعتقاد بان تخريب ممتلكات المعلمين يساعد على تغيير معاملة المعلمين  -٧

 .العقاب البدني   -٨

 .ضعف القدرات التحصيلية   -٩

 . تساهل المدرسة في اتخاذ االجراءات النظامية ضد الطالب العدوانيين-١٠ 

 . مشاهدة افالم العنف -١١

التابعة لوزارة التربية والتعلـيم عـن   " المعرفة"   والسبب االخير يؤكد استطالع اجرته مجلة  

ب اذ جاءت النتيجة من وجهة نظـر        مدى تاثير االعالم في تغذية السلوك العدواني عند الطال        

. منهم اوضح ان اسباب العنف الطالب تعود إلى االفالم المثيرة والعنيفـة             % ٥٠المعلمين ان   

من المعلمين إلى ان األسرة أحد اسباب ظهور العنف بين الطالب ، وذكـر              % ٢٢وذهب نحو   

 ).م٢٠٠٢طارق ، (بيمن المعلمين ان للبيئة المدرسية اهمية في معالجة العنف الطال% ٢ان 

  

א א :א
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      هو عمليـة بنـاءة، تهـدف إلـى مـساعدة الفـرد لكـي يفهـم ذاتـه، ويـدرس                     

ــل        ــه، ويح ــي إمكانيات ــشكلته، وينم ــدد م ــه، ويح ــرف خبرات ــصيته ويع شخ

مشكالته في ضـوء معرفتـه ورغبتـه وتعليمـه وتدريبـه وفـي إطـار مـن التعـاليم                    

يــصل ألــى تحقيــق أهدافــه وتحقيــق التوافــق شخــصياً االســالمية الــسمحة لكــي 

ــداف    ــق األه ــي تحقي ــساهم ف ــالي ي ــاً وبالت ــاً و اســرياً و اجتماعي ــاً ومهني وتربوي

  .العامة للعملية التعليمية
)http://www.geocities.com/aoalharbi/ershad.htm-ض ، بدون  علي عوا. (  
 

ــى     -  ــدف إل ــة ته ــة منظم ــة مخطط ــو عملي ــي ه ــاد الطالب ــه واالرش  التوجي

ــل     ــه ويح ــي امكانات ــه وينم ــرف قدرات ــه ويع ــم ذات ــي يفه ــب لك ــساعدة الطال م

مــشكالته ليــصل إلــى تحقيــق توافقــه النفــسي واالجتمــاعي والتربــوي والمهنــي  

 ) .١٩٩٩ المغيدي ،(وإلى تحقيق أهدافه في إطار تعاليم الدين اإلسالمي 

    ويعد كـل مـن التوجيـه و اإلرشـاد وجهـان لعملـة واحـدة وكـل منهمـا يكمـل                      

اآلخــر إالَّ انــه يوجــد بينهمــا بعــض الفــروق التــي يحــسن اإلشــارة إليهــا هنــا، 

ــساع     ــسم باالت ــي تت ــة الت ــدمات المخطط ــة الخ ــن مجموع ــارة ع ــه عب فالتوجي

ــه علــ    ــز التوجي ــاد ويرك ــة اإلرش ــا عملي ــضمن داخله ــشمولية تت ــداد وال ى إم

ــا     ــسؤولية بم ــعوره بالم ــة ش ــبة وتنمي ــة والمناس ــات المتنوع ــب بالمعلوم الطال

يساعده علـى فهـم ذاتـه والتعـرف علـى قدراتـه و امكاناتـه ومواجهـة مـشكالته                    

ــدوات     ــاليب كالن ــدة أس ــالب بع ــه للط ــدمات التوجي ــديم خ ــه وتق ــاذ قرارات واتخ

ــال   ــات واألف ــصحف واللوح ــشرات وال ــاءات والن ــرات و اللق ــة والمحاض م واإلذاع

  ) .هـ ١٤٢٢دليل المرشد الطالبي ، ( المدرسية 

ــال      ــي مج ــصص ف ــي المتخ ــي العمل ــب اإلجرائ ــو الجان ــاد فه ــا اإلرش      أم

التوجيه واالرشاد وهـو العمليـة التفاعليـة التـي تنـشا عـن عالقـة مهنيـة بنـاءة                    

يقـوم فيهـا المرشـد مـن خـالل تلـك            ) طالـب (ومـسترشد ) متخـصص (بين مرشـد  

ــس ــة بم ــصير   العملي ــه والتب ــه وامكانات ــة قدرات ــه ومعرف ــم ذات ــب فه اعدة الطال
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ــذاتي       ــه ال ــق توافق ــابي وتحقي ــلوكه االيج ــة س ــا وتنمي ــشكالته ومواجهته بم

  .والبيئي في ضوء الفنيات والمهارات المتخصصة للعملية االرشادية

)http://www.ershadd.com/taryfershad.htm- إرشاد ، بدون .(  
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א :א
  

ــع      ــة م ــة خاص ــرورة ملح ــارت ض ــة ص ــسائل الوقاي ــث أن م ــرى الباح ي

تطــور تقنيــات االتــصال واإلعــالم وأصــبحت الوقايــة تحظــى باهتمــام كبيــر مــن 

ــاهيري       ــوعي الجم ــسبب ال ــشاكل وب ــدوث الم ــب ح ــل تجن ــن اج ــل م ذي قب

ــتال ــارف واخ ــشار المع ــرادوانت ــين األف ــدرك  . ف اآلراء ب ــسان ي ــان اإلن ــا ك ولم

أهمية إقامة عالقـات إنـسانية جيـدة مـع غيـره، كـان البـد مـن زيـادة اهتمامـه                      

ــق    ــن طري ــرين ع ــع اآلخ ــصاله م ــائل ات ــسين وس ــه وتح ــادة فاعليت ــره بزي بغي

ولهــذا فقــد . التــدريب والمــران ورغبتــه فــي تالفــي أوجــه الــنقص فــي ســلوكه

  . واإلرشاد واتسعت أهدافهازدادت أهمية التوجيه

     أن أهميــة التوجيــه واإلرشــاد تكمــن فــي االهتمــام بطــرق وأســاليب وقايتــه 

لإلنسان، أوالً ثم تحـسين مـا لديـه مـن قـدرات حتـى يـستطيع مواكبـة التغيـرات                     

المــستمرة والــضغوط الدائمــة،  ومقابلــة ظــروف الحيــاة غيــر المتوقعــة وتتركــز 

 العــاديين واألســوياء والــراغبين فــي تطــوير األهميــة فــي تقــديم خــدمات للنــاس

ــستوى   ــاع بم ــاعلهم واالرتف ــستوى تف ــساسياتهم، وتحــسين م ــادة ح ــدراتهم وزي ق

الــوعي لــديهم، كــذلك تقــديم خــدمات التوجيــه واإلرشــاد فــي مجــاالت لــم تكــن 

ــائلي،     ــاد الع ــه واإلرش ــل التوجي ــل مث ــن قب ــدمات م ــذه   الخ ــل ه ــى بمث تحظ

ــات  ــزوجين، ومجموعـ ــات المتـ ــا ومجموعـ ــل وغيرهـ ــي ، (  التأهيـ القاضـ

  ) .م ١٩٨١وآخرون ، 

  

א א א :א
 

ــة     -١ ــسية واألخالقي ــواحي النف ــي الن ــالمياً ف ــاده إس ــب و إرش ــه الطال  توجي

ــاء    ــي بن ــالحاً ف ــضواً ص ــصبح ع ــي ي ــة لك ــة والمهني ــة واالجتماعي والتربوي

  .المجتمع، وليحيا حياة مطمئنة راضية
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والدراســات حــول المــشكالت التــي يواجههــا أوقــد يواجههــا  إجــراء البحــوث -٢
ــ  ــة، أو تربوي ــت شخــصية أو اجتماعي ــاء الدراســة، ســواء كان ــب أثن  و ةالطال

العمل علـى إيجـاد الحلـول المناسـبة التـي تكفـل سـير الطالـب فـي دراسـته                     
  .سيراً حسناً

ى         -٣ ل عل ب والعم ول الطال درات ومي ب وق شاف مواه ى اآت ل عل  العم
ت ه واس النفع  توجي ود ب ا يع ول فيم درات والمي ب والق غالل المواه

 .على الطالب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام
 مــساعدة الطالــب بقــدر المــستطاع لالســتفادة القــصوى مــن بــرامج التربيــة - ٤

 .والتوجيه المتاحة لهم وإرشادهم ألفضل الطرق للدراسة والمذاكرة
 التــي ةلدراســة أو المهنــ العمــل علــى مــساعدة الطالــب علــى اختيــار نــوع ا-٥

ــذلك      ــع، وك ــات المجتم ــه و احتياج ــه وميول ــه وقدرات ــع مواهب ــب م تتناس
ــات      ــده بالمعلوم ــوفرة، وتزوي ــة المت ــة والمهني ــالفرص التعليمي ــصيره ب تب
وشــروط القبــول الخاصــة حتــى يكــون قــادراً علــى تحديــد مــستقبله بنفــسه، 

 . القراراخذين في عين االعتبار ولي أمر الطالب في اتخاذ مثل هذا
ي   -٦ ة، لك ت والمدرس ين البي اون ب روابط والتع ق ال ى توثي ل عل  العم

 .يصبح آًال منها مكمًال وامتدادًا لآلخر
 المــساهمة فــي إجــراء البحــوث والدراســات حــول المــشكالت التــي تواجههــا -٧

ــال     ــاب، وإهم ــرة الغي ــسرب، وكث ــل الت ــة، مث ــي المملك ــة ف ــة التعليمي العملي
 .دني نسبة النجاح في المدارسالواجبات المدرسية، وت

ي -٨ ع المدرس ة المجتم ى توعي ل عل دير "  العم درس، الم ب، الم الطال
ه       "  رامج التوجي ام وب داف ومه ام، بأه شكل ع ع ب والمجتم

 .واالرشاد الطالبي
)http://www.geocities.com/aoalharbi/ershad.htm - الغامدي ، بدون  (  

إن الهــدف الرئيــسي للتوجيــه واالرشــاد هــو العمــل مــع الفــرد لتحقيــق الــذات  
والعمل مـع الفـرد يقـصد بـه العمـل معـه حـسب حالتـه سـواء كـان عاديـاً أو                        

  .متفوقاً أو ضعيف العقل أو متأخراً دراسياً أو جانحاً

)http://www.ershadd.com/ahdafershad.htm - إرشاد ، بدون . (                 
  



 ٧١

א א א :מ
  

 –   تــتلخص مهــام وظيفــة مرشــد الطــالب فــي المدرســة بالعمــل علــى تطبيــق 

ــات  ــالب     –تعليم ــه الط ــدمات توجي ــق بخ ــا يتعل ــوزارة فيم ــيم وال  إدارة التعل

كافـة جوانبهـا ومـا يـستدعيه ذلـك مـن تنفيـذ ومتابعـة لتعليمـات                  وإرشادهم مـن    

ــبة    ــسبل المناس ــائل وال ــاذ الوس ــشأن واتخ ــذا ال ــي ه ــوزارة ف ــيم وال إدارة التعل

ــرامج     ــة والب ــداف الخط ــق أه ــاتهم لتحقي ــالب واحتياج ــة والط ــروف المدرس لظ

  : ويمكن التفصيل في هذه   المسألة حسب ما يلي.. المتعلقة بها
ع-١ سيق م ه   التن ة توجي ط لجن ال وخط ول أعم ة ح دير المدرس  م

سات       يم لجل داد والتنظ ام باإلع ة والقي ادهم بالمدرس الب وإرش الط
ي          ا ف ائج أعماله ساتها ونت د جل ا ورص ة قراراته ة ومتابع ك اللجن تل

  .سجل خاص بذلك
ــة     -٢ ــن الناحي ــالب م ــات الط ــق بملف ــا يتعل ــة فيم ــع إدارة المدرس ــاون م  التع

ــة بحيــث يتأكــد أن ــاً للطريقــة الموحــدة  التنظيمي  ملفــات الطــالب منظمــة وفق

  والمعممة على المدارس بهذا الشأن 

ــ -٣ ــة المعلومــات الالزم ــب  ة تعبئ ــشامل  للطال ــسجل ال ــب فــي ال  عــن كــل طال

ــ   ــات الالزم ــع المعلوم ــوزارة  وجم ــل ال ــن قب ــد م ــبة ةالمع ــالطرق المناس  ب

لتكــوين معرفــة عامــة عــن كــل طالــب بالمدرســة ، واالشــراف علــى حفــظ  

 .ظيم السجالت المذكورة بطريقة تضمن سهولة الرجوع اليها وتن

ــه        -٤ ــالل حيات ــب خ ــة بالطال ــضرورية المتعلق ــاالت ال ــث الح ــام ببح  القي

المدرســية، وفــتح ملــف خــاص بالحــاالت التــي تــستدعي المتابعــة واســتعمال 

 .المخصصة لذلك" بحث الحالة"استمارة 

ـ               -٥ الع أوليـاء األمـور      العمل علـى توثيـق الـروابط بـين البيـت والمدرسـة واط

على مـسيرة ابنـائهم بالمدرسـة خاصـة أوليـاء أمـور الطـالب الـذين يعـانون                   

ــشئة   ــة دورهــم فــي تن ــاء األمــور باهمي ــة أولي ــة  وتوعي مــن  مــشاكل معين

 الطالب تنشئة اسالمية وتوثيق العالقة بين األسرة والمدرسة 
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ــة الم   -٦ ــواهبهم ورعاي ــة م ــياً وتنمي ــوقين دراس ــالب المتف ــة الط ــاخرين  رعاي ت

 .دراسياً 

ــوي      -٧ ــاد الترب ــائي واالرش ــديني والوق ــاد ال ــدمات االرش ــرامج وخ ــذ ب  تنفي

ــي       ــاد األخالق ــاعي واالرش ــاد االجتم ــي واالرش ــاديمي والمهن ــاد االك واالرش

 .حسب اإلطار المحدد لكل منها في النشرات الخاصة 

ــصول      -٨ ــام ورواد الف ــشكل ع ــين ب ــع المدرس ــع جمي ــاون م ــصال والتع  االت

لجمـع المعلومـات االزمـة عـن الطالـب لتعبئـة الـسجل الـشامل                بشكل خـاص    

 .أودراسة حالته

 التنـــسيق مـــع ادارة المدرســـة لالســـتفادة مـــن النـــشاطات الالصـــعبة  -٩

باعتبارهــا وســيلة فعالــة لتحقيــق أهــداف بــرامج توجيــه  الطــالب        

 .وارشادهم
)http://www.geocities.com/aoalharbi/ershad.htm – الحربي ، بدون . (  

א
  :  أوالً نظرية الذات

  

تعتمد هذه النظرية على أسلوب اإلرشاد غير المباشر، وقـد أطلـق عليهـا اإلرشـاد                  

وترى هذه   النظرية أن الذات تتكون وتتحقق مـن خـالل             " العميل"المتمركز حول المسترشد    

مو االيجابي للفرد وتتمثل في بعض العناصر مثل صفات الفرد وقدراتـه والمفـاهيم التـي                الن

يكونها داخله نحو ذاته واآلخرين والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها وكذلك عن خبراته وعن              

الناس المحيطين به وهي تمثل صورة الفرد وجوهره وحيويته ولذا فان فهم اإلنـسان لذاتـه                

  ) .هـ ١٤١٦إبراهيم ، ( في سلوكه من حيث السواء أو االنحرافلـه اثر كبير 
  

  :جوانب اهتمامات النظرية*
إن الفــرد يعــيش فــي عــالم متغيــر يدركــه حيــث يعتبــره مركــزه ومحــوره  "  .١

  .ويتوقف تفاعل هذا الفرد مع العالم الخارجي وفقاً لخبراته وإدراكه

  لي ومنظم ان يكون تفاعل الفرد تتم من خالل ما يحيط به بشكل ك .٢
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ــوم    .٣ ــع مفه ــة م ــون متوافق ــرد تك ــا الف ــي يختاره ــسلوكية الت ــاليب ال ان االس

الذات لديه لذا فـان توافقـه النفـسي يـتم عنـدما عنـدما يـتمكن مـن اسـتيعاب                     

 .خبراته

ان سوء التوافـق والتـوتر النفـسي للفـرد  ينـتج عنـدما يفـشل فـي اسـتيعاب                      .٤

 .الخبرات الحسية والعقلية التي يمر بها

ات التــي التتوافــق مــع مكونــات ذات الفــرد ، تعتبــر مهــدده لكيانهــا ان الخبــر .٥

 فعندما تواجه الذات مثل هذه الخبرات تزداد تماسكاً 

ــل    .٦ ــستوعبها وتعم ــم ي ــرد ث ــصها الف ــذات يتفح ــع ال ــة م ــرات المتوافق ان الخب

الذات علـى احتوائهـا وبالتـالي تزيـد مـن قـدرة الفـرد علـى تفهـم االخـرين                     

 .ن وتقبلهم كأفراد مستقلي

ان ازديــاد االســتيعاب الــواعي لخبــرات الفــرد يــساعده علــى تــصحيح بعــض  .٧

ــوين   ــى تك ــؤدي إل ــشطل خــاطئ ي ــتم اســتيعابها ب ــي ي ــة الت ــاهيم الخاطئ المف

 )م١٩٨١القاضي ، وآخرون ، " ( منهج أو أسلوب خاطئ لدى الفرد 
 

 :نظرية االرشاد العقالني واالنفعالي:  ثانياً
ــا    ــان الن ــة ب ــذه   النظري ــرى ه ــسمين  ت ــى ق ــسمون إل ــون (س ينق واقعي

ــون  ــر واقعي ــة   ) وغي ــالي عرض ــم بالت ــلوكهم فه ــى س ــؤثر عل ــارهم ت وأن افك

ــرفهم    ــسبب تفكي ــدنب ب ــشعور بال ــدوان وال ــق والع ــل القل ــسلبية مث ــشاعر ال للم

  .االواقعي وحالتهم االنفعالية

  

  : تطبيقات النظرية-
  :جراءات التالية    يمكن للمرشد الطالبي من خالل هذه النظرية القيام ياال

رد أي      -١ ا الف اني منه ي يع شكلة الت باب الم ى اس رف عل ة التع  اهمي
ي      سترشد والت ا الم د به ي يعتق ة الت ر المنطقي باب غي ة األس معرف

  .تؤثر على ادراآه وتجعله مضطربًا



 ٧٤

ــتخلص مــن اســباب  -٢ ــق ال ــر المــسترشد عــن طري  اعــادة تنظــيم ادراك وتفكي

ــص  ــة االستب ــى مرحل ــصل إل ــشكلة لي ــة  الم ــواحي االنفعالي ــين الن ــة ب ار للعالق

  .واالفكار والمعتقدات

 . مساعدة المسترشد للتغلب على التفكير الالمنطقي-٣
ة     -٤ ق عملي ساعدة لتحقي اليب الم ي لالس د الطالب تخدام المرش  اس

 .االستبصار لكسب ثقة المسترشد
 اســـتخدام بعـــض االســـاليب العمليـــة كاســـاليب االرتبـــاط االجرائـــي  -٥

 .ات الفلسفية والنقد الموضوعيوالمناقش

ــسترشد  -٦ ــدى الم ــة ل ــار الالمنطقي ــة االفك ــى مهاجم ــل عل ــة (  العم اإلدارة العام

 ) .هـ ١٤٢٤للتوجيه واإلرشاد ، 
 

  :النظرية السلوكية: ثالثاً
يرى صـحاب النظريـة بـان الـسلوك اإلنـساني عبـارة عـن مجموعـة مـن                     

احــل نمــوه المختلفــة وتــتحكم العــادات التــي يتعلمهــا الفــرد ويكتــسبها أثنــاء مر

ــان     ــشارة اللت ــوى االست ــف وق ــوى الك ــي ق ــدماغ وه ــوانين ال ــا ق ــي تكوينه ف

  ) .م ١٩٩٤القرشي ، ( تسيران مجموعة االستجابات الشرطية 
  

  :تطبيقات النظرية
  . وضع أهداف مرغوب فيها لدى المسترشد-١
ا   -٢ ع إليه ي يتطل داف الت دود واأله ي للح د الطالب ة المرش  معرف

  .ترشد من خالل المقابالت األوليةالمس
ــالل   -٣ ــن خ ــسترشد م ــى الم ــا عل ــاعي وتأثيره ــيم االجتم ــف أســس التعل  توظي

ــسات     ــاق الجل ــارج نط ــسترشد خ ــلوك الم ــى س ــرأ عل ــي تط ــرات الت التغيي

 .االرشادية
سترشد     -٤ ساعدة الم دة لم ة عدي ادية إجرائي اليب استرش ياغة أس  ص

 .ناسبة لهافي التعامل مع مشكالته وإيجاد الحلول الم



 ٧٥

ــامالً   -٥ ــون ع ــل المرشــد ليك ــز المناســب مــن قب ــار التعزي ــي اختي ــت ف  التوقي

ــى      ــه عل ــسترشد وقدرت ــن الم ــوب م ــسلوك المطل ــد ال ــي تحدي ــساعداً ف م

 ) .هـ ١٤٠٩المنيف ، ( استنتاج هذا السلوك المراد تعزيزه
 



 ٧٦

א :א
ــلوب :  أوالً- ــراألس ــذه الطر:المباش ــد ه ــصائح   تعتم ــداء الن ــى إس ــة عل يق

والتوجيهات للمـسترشد وهـذه الطريقـة يقـوم بهـا غالبيـة مرشـدي الطـالب فـي                   

المــدارس حاليــاً، إن هــذه الطريقــة تحــدث تغيــراً فــي شخــصية المــسترشد حتــى 

ــستبعد   ــتمكن مــن تــشخيص المــشكلة التــي يعــاني منهــا المــسترشد ولكنهــا ت ي

 مـشكلته والتفكيـر فـي إيجـاد         الجهد الـذي يمكـن المـسترشد القيـام بـه لمعالجـة            

 .الحلول المالئمة لها

ــاً- ــر :  ثاني ــر المباش ــاد غي ــوم   : اإلرش ــذي يق ــشاط ال ــى الن ــد عل وتعتم

ــصر    ــذي يتب ــو ال ــلوكه فه ــن س ــسئوال ع ــدركاً وم ــه م ــسه لكون ــسترشد بنف الم

ــذه    ــيح ه ــد و تت ــة المرش ــراف ومتابع ــة بإش ــول المالئم ــرح الحل ــشكلته ويقت بم

عــن ذاتــه و أن ينفــتح علــى خبراتــه وأن يقلــل الطريقــة للمــسترشد بــأن يعبــر 

مــن الحيــل الدفاعيــة لديــه وليــصبح أكثــر واقعيــة وموضــوعية وتوافقــاً نفــسياً 

  .واكتشافاً لذاته وإعادة تنظيمها
) http://www.ershadd.com/aslaybershad.htm - إرشاد ، بدون . (  

ــاً- ــردي:  ثالث ــي  : اإلرشــاد الف ــسية ف ــة الرئي ــردي العملي ــر اإلرشــاد الف يعتب

التوجيه و اإلرشـاد وهـو تعامـل المرشـد مـع مـسترشد واحـد وجهـا لوجـه فـي                      

ــة   الجلــسات االرشــادية وتعتمــد فاعليتــه أساســا علــى العالقــة اإلرشــادية المهني

ــشتمل اإلرشــاد ال  ــين المرشــد والمــسترشد و ي ــة مخططــة ب ــه عالق ــردي أي ان ف

ــ   ــدى أو بع ــن إح ــاني م ــذي يع ــب ال ــى الطال ــدارس عل ــي الم ــشكالت ضف  الم

الدراســية والحــاالت النفــسية واالجتماعيــة واالقتــصادية والــصحية علــى       

  :الشكل التالي

ــية)أ ( ــشكالت المدرس ــي   : الم ــأخر الدراس ــوب والت ــرار الرس ــادة وتك ــل اإلع مث

ــطر     ــعوباته، واض ــيم وص ــطء التعل ــذر وب ــدون ع ــاب ب ــسرب والغي اب والت

  .العادات الدراسية مثل االستذكار وحل الواجبات المنزلية وتنظيم الوقت
ة)ب ( االت االجتماعي صال  : الح ى انف ائم عل ري الق ك األس ل التفك مث

سرقة   ة آال راف المختلف االت االنح ا وح دين أو طالقهم د الوال اح



 ٧٧

شاق    اطي واستن دخين والتع داث والت وح األح رين وجن ذاء اآلخ وإي
  .ةالمواد الطيار

ــسية) ج( ــاالت النف ــسلوك   : الح ــق وال ــة والقل ــواء والعدواني ــة واالنط ــل العزل مث

ــارات     ــوف االختب ــة وخ ــوف المدرس ــية كخ ــاوف المرض ــوافقي والمخ ــال ت ال

ــاني      ــسلوك اإلدم ــال وال ــذاء األطف ــة و إي ــاوف المختلف ــن المخ ــا م وغيره

 .بأنواعه
صادية ) د( االت االقت دني الوض    : الح د وت ة ذات الي ر وقل ل الفق ع مث

  .االقتصادي بشكل عام لدى أسرة الطالب
ــصحية) هـــ( ــ: الحــاالت ال ــل اإلصــابة بأحــد أو بع ــة أو ضمث  األمــراض المزمن

ــ  ــصر أو غيره ــراض الع ــسية  اأم ــات الح ــة أو اإلعاق ــراض المختلف ــن األم  م

  . مشكالت في النطقدوالحركية والضعف البصري والسمعي أو وجو
) http://www.ershadd.com/aslaybershad.htm - إرشاد ، بدون . (  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  :اإلرشاد الجمعي:  رابعاً-
  

     ويعني تنفيـذ الخدمـة االرشـادية مـن خـالل مجموعـة مـن األفـراد أي أنهـا                    

عالقــة إرشــادية بــين المرشــد ومجموعــة مــن المــسترشدين تــتم خــالل جلــسات 

  ) .الشهري ، بدون (  في مكان واحد يتشابهون في نوع المشكلة جماعية
  

  :اإلرشاد عن طريق اللعب: خامساً-
  

ويــستخدم هــذا األســلوب مــع األطفــال وخاصــة طــالب الــصفوف األوليــة    

  :ويمكن دراسة ذلك السلوك من خالل األتي. في المرحلة االبتدائية

حظــة ســلوكه خــارج  مالحظتــه أثنــاء اللعــب بهــدف تــشخيص مــشكالته ومال-أ

  .حجرة اللعب وخارج الجلسات االرشادية

ــر عــن  -ب ــاب فهــو يعب ــدمى واأللع ــى ال ــسياً عل ــل المــضطرب نف  إســقاط الطف

  .صراعاته ومشكالته وحاجاته غير المشبعة



 ٧٨

ــار أو الحالــ   –ج  ــوق واالبتك ــل التف ــشاف دالئ ــسلو ة استك ــة أو ال  ك االنفعالي

  .العدواني من خالل اللعب الجماعي

دام اللعــب ضــمنياً فــي االختبــارات النفــسية التــي تقــدم لألطفــال مثــل  اســتخ-د

  .اللعب االسقاطية التي تستخدم كوسيلة في التشخيص

  . جعل اللعب وسيلة هامة لضبط وتوجيه وتصحيح سلوك الطفل-هـ

 إشــباع حاجــة الطفــل مثــل حاجتــه للعــب ذاتــه، وحاجتــه للتملــك، وحاجتــه  -و

  .للسيطرة، وحاجته لالستقالل

ــوترات   -ز ــن الت ــالي ع ــيس االنفع ــر والتنف ــل، فرصــة التعبي ــب للطف ــة اللع  إتاح

  .الناشئة من الصراع واإلحباط من خالل تعبيره عن مشكالته
  

  

  
  

  

  

) http://www.ershadd.com/aslaybershad.htm - إرشاد ، بدون . (  
  

  :شاد السلوكياإلر:  سادساً-
      ويعتبــر مــن أهــم أســاليب التوجيــه واإلرشــاد وخاصــة لكونــه يمثــل إعــادة 

ــة     ــي معالج ــدوره ف ــتعلم ول ــوانين ال ــادئ وق ــاً لمب ــاً علمي ــل تطبيق ــم ويمث تعل

ــام     ــشكل ع ــسلوك ب ــديل ال ــبط وتع ــذلك ض ــسلوكية وك ــشكالت ال ــز ( الم مرك

  ) .م ١٩٩٦البحوث التربوية والمناهج ، 
  

  :رشاد من خالل المناهج الدراسية والنشاط الطالبياإل:  سابعاً-  
 اشــتمال المنــاهج الدراســية علــى موضــوعات تتعلــق بحاجــات الطــالب وفقــاً -١

  .لخصائص مراحل نموهم

ــالل    -٢ ــن خ ــاد م ــه واالرش ــسياً للتوجي ــداناً رئي ــر مي ــي يعتب ــشاط المدرس  الن

ــشاطاً رياضــياً واجتما  ــارس ن ــي تم ــة الت ــية المختلف ــات المدرس ــاً و الجماع عي

ثقافياً متنوعـاً فـي المدرسـة حيـث يمكـن للمرشـد الطالبـي مالحظـة النـشاط                   

  .الطالبي في جو اجتماعي مناسب
صص      -٣ ض ح ستغل بع د أن ي ن للمرش ث يمك صفي حي اد ال  اإلرش

  ) .م ١٩٩٦حيدر ، ( االنتظار للقيام باالرشاد الصفي المناسب 
  



 ٧٩

א א א א :א
   :التنظيمية تتطلبنب الجوا  

  :الطالبيمكتب المرشد :  أوالً -
ــب    ــك يتطل ــإن ذل ــه ف ــوة من ــداف المرج ــادي األه ــل اإلرش ــق العم ــي يحق     لك

ــك    ــق تل ــى تحقي ــساعد عل ــة ت ــب تنظيمي ــدافجوان ــيم ،األه ــك أن التنظ  و ال ش

 لـذا يجـب أن نراعـي األمـور التاليـة            ،فـشله ه دور كبير فـي نجـاح العمـل أو           ـل

   :الطالبيتب المرشد و الخاصة بمك

ــارز   -١ أن يكــون للمرشــد الطالبــي مكتــب خــاص فــي المدرســة فــي مكــان ب

 .األمور و أولياء ،للطالب

ــة و التكييــف المناســب و التهويــة       -٢ ــوافر بالمكتــب اإلنــارة الكافي أن يت

 .الجيدة

 .أن يكون المكتب بعيداً  عن الضوضاء و مرتباً  جيداً  -٣

ــض األدو  -٤ ــه بع ــوفر ب ــاتف   أن يت ــي كاله ــد الطالب ــل المرش ــة لعم   ات المعين

 .التصويروآالت 

ــد   -٥ ــا و يفي ــستفيد منه ــة إرشــادية ي ــي مكتب ــب المرشــد الطالب ــوفر بمكت أن يت

 .الطالببها 

ــا   -٦ ــستفاد منه ــن أن ي ــي يمك ــة و الت ــسات الجماعي ــة خاصــة للجل ــاد غرف إيج

ــه و  ــسات التوجي ــي جل ــادف ــاع اإلرش ــاد الجم ــه و اإلرش ــي و التوجي   ي  المهن

  .األخرىو اللقاءات اإلرشادية 

  :على و تشتمل :الطالبي سجالت المرشد :ثانياً  -
ــد   -أ ــجل المرش ــيس ــن   :الطالب ــصائية ع ــات اإلح ــض المعلوم ــضمن بع  و يت

ــه و  ــة التوجي ــة و خط ــادالمدرس ــن  اإلرش ــارير ع ــي و تق ــامج الزمن  و البرن

ــات  ــاديةاالجتماع ــا ،اإلرش ــاً  و كم ــالب جماعي ــة الط ــب رعاي ــشتمل  و جوان    ي

  



 ٨٠

 :التالي على النحو على رعاية الطالب فردياً  و جماعياً

ــرري      )١ ــوقين و متك ــأخرين و المتف ــدين و المت ــالب المعي ــة الط رعاي

 .الغياب و الموهوبين و ذوي اإلعاقات

ــة   )٢ ــف اليومي ــة المواق ــة ومتابع ــة  الطارئ ــة الخاص ــاالت الفردي  الح

 ) .م ١٩٩٨حسين ، ( الطالب ببعض 
 
ــا -ب ــشامل ســجل المعلوم ــبت ال ــه  :للطال ــب ســجل خــاص ب ــل طال ــوفر لك  ي

ــصحية و    ــة و ال ــة و االجتماعي ــات األولي ــات و البيان ــى المعلوم ــشتمل عل ي

ــذي       ــشاط ال ــواع الن ــصية و أن ــسمات الشخ ــسلوكية و ال ــية و ال الدراس

يمارسه فـي المدرسـة و ينتقـل الـسجل مـع الطالـب مـن المرحلـة االبتدائيـة                    

  .بدقةمعلومات فالمتوسطة و الثانوية و تدون ال

ــرحلتين     -ج ــالب الم ــية لط ــوعات الدراس ــة و الموض ــات اليومي ــذكرة الواجب م

 .المتوسطةاالبتدائية و 

ــةاســتمارة بحــث  -د ــة  :الحال  و هــي اســتمارة مخصــصة لدراســة و بحــث حال

ــسية أو       ــحية أو نف ــت ص ــواء كان ــشكلة س ــن م ــاني م ــذي يع ــب ال الطال

  .اقتصاديةاجتماعية أو دراسية أو 

 منــه فــي توجيــه االســتفادة يمكــن :المهنــييــل الطالــب التعليمــي و    دل-هـــ 

 إلعارتــهالطــالب تعليميــاً  و مهنيــاً  و يمكــن وضــعه   فــي مكتبــة المدرســة 

   .المسابقاتأو عمل النشرات و 

 كالـــشهادات الخاصـــة بـــالمتفوقين أو :أخـــرى    مطبوعـــات و نمـــاذج -و 

  .األمورتهنئة أولياء 

ــات -ز  ــة    الملف ــر    :اإلداري ــصادر و أخ ــف لل ــي بمل ــد الطالب ــتفظ المرش  يح

ــدمات     ــة بالخ ــا عالق ــي له ــوعات الت ــات للموض ــوارد و ملف ــاديةلل    االرش

  ) .م ١٩٩٨اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد التربوي ، ( 

  

  



 ٨١
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ــه و        ــة قدرات ــه و معرف ــب لفهــم ذات ــي بمــساعدة الطال ــوم المرشــد الطالب يق

هـه مـن صـعوبات ليـصل إلـى تحقيـق التوافـق النفـسي و                 جلـى مـا يوا    التغلب ع 

ــاليم    ــار التع ــي إط ــوية ف ــصية س ــاء شخ ــي لبن ــاعي و المهن ــوي و االجتم الترب

  :اآلتياإلسالمية و ذلك عن طريق 
   
ــوء     -١ ــي ض ــاد ف ــه و اإلرش ــرامج التوجي ــسنوية لب ــة ال ــة العام ــداد الخط إع

  .لمدرسةاالتعليمات المنظمة لذلك و اعتمادها من مدير 

ــع ال  -٢ ــصير المجتم ــه و    متب ــاد و خطط ــه و اإلرش ــداف التوجي ــي بأه درس

ــق       ــي تحقي ــسئوليته ف ــضو بم ــل ع ــام ك ــضمان قي ــه ل ــه و خدمات برامج

 .األهداف

ــل    -٣ ــة للعم ــات و األدوات الالزم ــة االمكان ــنتهيئ ــات  م ــجالت و مطبوع  س

 .المدرسةيتطلبها تنفيذ البرامج اإلرشادية في 

ــشكيل م  -٤ ــي ت ــهام ف ــه و   اإلس ــان التوجي ــة و لج ــس المدرس ــادجل  و اإلرش

  .السلوكرعاية 

ــد      -٥ ــرى المرش ــي ي ــية الت ــشروعات الدراس ــرامج و الم ــذ الب ــداد و تنفي إع

  .المدرسةالطالبي مناسبتها لطالب 

ــة و الوقائيــة و       -٦ ــاد و خدماتــه اإلنمائي ــرامج التوجيــه و اإلرش ــذ ب تنفي

  :األتيالعالجية و التي تتركز في 

درجـة    ة الطالب فـي اسـتغالل مـا لديـه مـن اسـتعدادات إلـى أقـصى                   مساعد) أ(

  .شخصيتهممكنة في تحقيق النمو السوي في 

تنمية الـسمات االيجابيـة و تعزيزهـا لـدى الطالـب فـي ضـوء مبـادئ الـدين                    ) ب(

 .اإلسالمي

 .طموحهتنمية الدافعية لدى الطالب نحو التعليم و االرتقاء بمستوى )ج (



 ٨٢

 . التحصيل الدراسي لفئات الطالب جميعاً متابعة مستوى) د(

التعــرف علــى الطــالب متكــرري الغيــاب أو الــذين يغيبــون بــدون أعــذار  )هـــ(

 .المدرسة و كذلك الطالب الذين يتسربون من نعةمق

استثمار الفـرص جميعهـا فـي تكـوين اتجاهـات ايجابيـة نحـو العمـل المهنـي                   ) و(

 .الطالبلدى 

 .رعايتهماهب و القدرات الخاصة و ي المووالتعرف على الطالب ذ)ز(

ــوين   ) ح( ــة المدرســية و تك ــع البيئ ــف م ــى التكي ــستجد عل ــب الم ــساعدة الطال م

 اتجاهات ايجابية نحو المدرسة 

ــت   )ط( ــي وق ــة ف ــاالت الخاص ــة و الح ــات المختلف ــشاف اإلعاق ــى اكت ــل عل العم

 .مبكر

 .السليمةالعمل على تحقيق مبادئ التوعية الوقائية )ي(

  .تعزيزهاالقة بين البيت و المدرسة و توثيق الع)ك(

  .العلميةتصميم البرامج و الخطط العالجية المبنية على الدراسة )ل(

للمرشــد الطالبــي و بخاصــة فــي  والخبــرات العمليــة تنميــة القــدرات المعرفيــة)م(

 .المهنيالجانب 

   .لإلنجازاتاعداد التقرير الختامي )ن(
) http://www.ershadd.com/amalmorshed.htm - اإلرشاد ، بدون . (  
     

אא א א :א
  

ــدة تتمثــل فــي مظــاهر   ــة عدي        يواجــه المرشــد الطالبــي مــشكالت اجتماعي

ــن    ــادث م ــالعنف الح ــاعي ك ــسلوك االجتم ــي ال ــشذوذ ف ــراف و ال ــض االنح  بع

ــسليم و يــرى الباحــث أن هــذه  ،الطــالب  و مظــاهر ســوء التكيــف االجتمــاعي ال

المظــاهر التــي يتعــرض لهــا الطالــب تقلــل مــن فاعليتــه و كفايتــه االجتماعيــة  

 علـى تـصرفاته و ال تـساعده علـى بنـاء             و تحد مـن قدراتـه و تـشكل عائقـاً          كما  

ــشكالت       ــك الم ــم تل ــن أه ــرين و م ــع اآلخ ــة م ــة ناجح ــات اجتماعي    عالق

  



 ٨٣

   :يلياالجتماعية التي يجب أن يضع المرشد حساباً  لها ما 

  .بهمعدم القدرة على تكوين األصدقاء و االحتفاظ  .١

 .اآلخريناالرتباك عند مقابلة  .٢

 .صعوبة األستمرار في الحديث مع اآلخرين .٣

 .الزمالءصعوبة االندماج و التفاعل االيجابي مع  .٤

  .المدرسة عدم المشاركة في األلعاب الجماعية داخل .٥

  .المدرسةضعف االنتماء إلى  .٦

  .الدراسةصعوبة التوافق مع أنظمة و قوانين  .٧

  .المدرسةصعوبة تكوين اتجاهات ايجابية نحو  .٨

 .الدراسيةوجود ظروف عائلية تؤثر على حياتهم  .٩

  .الدراسةإجبار أسرهم لهم على مواصلة  .١٠

 .الزائدةالتدليل و الحماية  .١١

 .المدرسيعنف الجنوح بشتى أشكاله و منه ال .١٢

 .العنفالتعصب للبلد أو القبيلة بشكل يؤدي إلحداث  .١٣

 .الزوجاتو تعدد أالتفكك األسري بسبب الطالق  .١٤

 .األقرانالتأثير السلبي من بعض  .١٥
 )http://www.jazanedu.gov.sa/lega/moalim/myweb3/file/moshklat-slokyah.htm - ، ــشهري  ال

 ) .بدون 

مرشــد أن يلقــي قبــضته عليهــا و يحــاول مــا  هــذه المــشكالت تحتــاج مــن الإن

ـ                      د أمكن اتخاذ األساليب الواقيـة قبـل وقوعهـا و لكـي يـنجح فـي مهمتـه كـان الب

مــن الرجــوع للتربيــة فــي القــرآن الكــريم فهــي المخــرج و المــالذ لكــل مــسلم 

   .القويمللسير في الطريق 

ــرة و  إ        ــشك و الحي ــن ال ــالص م ــرددن الخ ــ ،الت ــي ظلم ــاس ف ات  و االنغم

ـ  ،المريـر  ثم للنجـاة مـن العـذاب النفـسي           ،الكفر د لإلنـسان مـن أن يكـون لـه           الب

عقيدة ثابتـة يـركن إليهـا و تكـون مـالذه األمـين و ال بـد لهـذه القـيم اإلنـسانية                        

   ) فضل ، بدون ( الدين  هذا المصدر هو ،يغذيهامن أن يكون لها مصدر 



 ٨٤

 المجتمع السوي الخالي ،الفاضلاء المجتمع      و لقد جاء القرآن الكريم بتربية هادفة لبن

 .للضعيف التآلف والتعاون و التحابب و مساعدة القوي داعياً إلى ،الفتنمن االضطراب و 

 وقد  لم يترك صغيرة و ال كبيرة إالَّ.يديهن هذا الكتاب لم يأته الباطل من خلفه و ال من بين إ

 ☺ : تعالى قال .دقيق و الميزان الذي توزن به األعمال ميزان ،أحصاها
☺    

   ☺  
   ، اآلية،الزلزلةسورة (   ⌧ 

 و لكن .القنوطو من أحبه اهللا شرح صدره لإلسالم و أخرجه من حالة اليأس و )  ٨ - ٧ 

 ،الخادعةالكريم و استهوتهم الحضارة المزيفة عندما أمال الناس بوجوههم عن القرآن 

 و أقبلوا ،المناعة و ضرب الشباب باألمراض و على رأسها مرض نقص ،األسرةتفسخت 

 فعاد الناس من جديد للوقوع في غياهب ،عقولهمر أجسادهم و خعلى المخدرات التي تن

 ،االنتحارالقتل و الحيرة و القلق و اليأس و بدأنا نسمع بين اليوم و األخر عن حوادث 

 و لم يعلم هؤالء الناس أن ،العصبية بهم مصحات األمراض النفسية و العقلية و غصتو

 أو مما عرضوا أنفسهم ،له و مصحة نفسية تقيهم من كل ما يتعرضون ،إيمانيةهناك واحة 

لؤ من خالل آيات بينات ترصع جنبات هذا الكتاب كاللؤ) القرآن الكريم( و هي واحة  أالَّ،له

 و ،النفس و مجاهدة ،بالحسنة إلى الصفح و دفع السيئة :إليه و تدعو ما تدعوا ،المكنون

أبو ( غواياته  و التخلص من الوقوع في الخطيئة و االبتعاد عن الشيطان و ،اإلرادةتقوية 

   ) .العزائم ، بدون 

ــة    ــل عل ــشفاء لك ــو ال ــي ه ــنهج القرآن ــضيفاً  أن الم ــث م ــق الباح        و يعل

ــصاب ــا ي ــع به ــة   ،المجتم ــدة نتيج ــلوكيات ع ــاذ س ــون التخ ــشر معرض  و الب

ــف      ــاالت العن ــصاحب بح ــاعي الم ــسلوك االجتم ــث أن ال ــادث حي ــاك الح لالحتك

ــا وضــعت    ــه مهم ــسبانه أن ــي ح ــد ف ــضع المرش ــالعنف المدرســي يجــب أن ي ك

 أنـه فـي غيـاب الـوازع الـديني يحـدث الكثيـر مـن حـاالت                   النظم و القـوانين إالَّ    

وجب تـوفير األسـاس لفهـم طبيعـة العنـف و إلـى اقتـراح سـبل                  العنف التـي تـست    

ــى     ــات و عل ــضل الممارس ــى أف ــضوء عل ــسليط ال ــستقبالً  و ت ــه م ــة من الوقاي



 ٨٥

ســبيل الوقايــة التــي أثبتــت فعاليتهــا موضــحاً  الــدروس االيجابيــة التــي يمكــن  

   .التجارباستخالصها من هذه 

א :א
  

 - السلوك يعد من أهم األهداف التي تسعى التربية العربية  إن هدف األخالق وضبط

اإلسالمية إلى تحقيقها في تنشئة الطفل وهو محور النشاط التربوي وقد ظهرت أهمية هذا 

الهدف واضحة من خالل ما ورد في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة من آيات 

 خاطب اهللا سبحانه وتعالى نبيه الكريم وأحاديث تحث المسلم على التحلي بالخلق الكريم وقد

    : في قوله تعالى 

والتربية الصحيحة ما هي إالَّ عملية بناء  ) ٤٤سورة القلم ، اآلية(  

للقيم وبذلك فهي تشجيع للتالميذ على الخلق النبيل وان يكون اللوم والتوبيخ والعقاب برفق 

  ) .م ١٩٧٢األشول ، ( جيه ال تأنيب وعقاب و عنف معهم وهي عملية تو
  

א א א א :א
  

ــة         ــن جامع ــيش، م ــارد غ ــاني بيرنه ــسي البريط ــث النف ــطر الباح ُأض

اوكــسفورد إلــى دخــول الــسجن بهــدف الكــشف عــن دور التغذيــة الــسيئة فــي  

راهــا غــيش تهدئــة أو رفــع عدوانيــة الــسجناء، وشــارك فــي الدراســة التــي أج

 ســجيناً يقــضون فتــرات محكوميــات مختلفــة فــي الــسجن، و ألــف الباحــث ٢٣١

ــة لكنــه   مــن المــساجين مجمــوعتين يعــيش أفرادهــا فــي ظــروف ســجن متماثل

ــاً مــن األقــراص، احتــوت أقــراص المجموعــة   مــنح لكــل مجموعــة نوعــاً معين

األولى علـى عـالج كـاذب، فـي حـين احتـوت أقـراص المجموعـة الثانيـة علـى                     

. د غذائيــة هامــة مثــل الفيتامينــات والمعــادن واألحمــاض الدهنيــة األساســيةمــوا

وألن غيش كان يحـاول معرفـة تـأثير األغذيـة علـى عدوانيـة البـشر، فإنـه لجـأ                     

ــلوكياتهم،    ــصرفهم وس ــة ت ــساجين و كيفي ــة الم ــى مراقب ــة إل ــدء بالتجرب ــل الب قب

ــاولوا األ    ــذين تن ــة ال ــراد المجموع ــة أن أف ــراء التجرب ــد إج ــت بع ــراص وثب ق

ــراص      ــة األق ــراد مجموع ــع أف ــة م ــة بالمقارن ــل عدواني ــبحوا اق ــة أص المغذي
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الكاذبــة، والحــظ غــيش فــي مجموعــة أقــراص األغذيــة تراجــع خــرق أفرادهــا  

ــسبة   ــسجن بن ــات ال ــوانين وتعليم ــد  % ٢٥لق ــف ض ــال العن ــت أعم ــا تراجع كم

ــسبة     ــضرب بن ــداءات بال ــصوصاً االعت ــراس، وخ ــسجن والح ــف ال ، %٣٧موظ

بة للباحـث البريطـاني هـو انـه لـم يلحـظ مثـل هـذا التغيـر علـى                     والمهم بالنـس  

ــة   ــراص الكاذب ــة األق ــراد مجموع ــصرفات أف ــة  . ت ــي المجل ــث ف ــب الباح وكت

ــصاب   ــم األع ــة لعل ــأثيره    " البريطاني ــي ت ــة ف ــل التغذي ــل عام ــب اغف إن الط

ــهولة      ــم س ــة،  رغ ــراف االجتماعي ــة لألع ــصرفات المنافي ــى الت ــابي عل االيج

ــة  توظيفــه فــي العــالج، و ــد غــيش أن مــن الممكــن اســتخدام عامــل التغذي يعتق

ــة    ــتقالل متماثل ــة االس ــشر ألن عملي ــة للب ــال العدواني ــوع األعم ــل ودرء وق لتقلي

ــك الحــظ    ــع ذل ــرهم، م ــسجون وغي ــزال ال ــين ن ــا ب ــرق فيه ــشر و ال ف ــد الب عن

ــواع    ــراص، أو أي أن ــات األق ــد، أي محتوي ــح بع ــر الواض ــن غي ــه م ــث ان الباح

  .ير المهدئ على السجناءاألغذية أدت إلى التأث

     لكنــه يرشــح األحمــاض الدهنيــة األساســية التــي تكثــر فــي لحــم الــسمك،  

ــات    ــان دور الفيتامين ــي ، ف ــم، وطبيع ــسي المه ــذائي، النف ــدور الغ ــذا ال ــب ه للع

ــامين ب   ــصوصاً فيت ــا    ١٢-وخ ــة، وربم ــذه   العملي ــي ه ــه ف ــن إهمال  ال يمك

ــادة     ــه إلع ــيش وتدفع ــى غ ــسها عل ــضرورة نف ــتفرض ال ــى  س ــة عل  التجرب

ــوع    ــى ن ــوي عل ــراص تحت ــر أق ــر عب ــذائي اكب ــن بتخــصص غ ــساجين ولك الم

  .واحد من األغذية
)rtl=Dir&05 04Lmenu=FN?asp.printpriview/643so/com.alhaq-sawt.www://http- صـــوت 

  ) .، بدون الحاج 

     ويعلــق الباحــث علــى هــذه   الدراســة بأنهــا قــد تفــتح آفــاق ارفــع للنظــر 

فــي آمــر التغذيــة المدرســية لتقــديم وجبــة غنيــة بالفيتامينــات التــي يكــون لهــا 

 .دوراً فاعالً في تقليل العدوان الحادث في الوسط الدراسي بين التالميذ
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א: المبحث الرابع    .א
:  

  

     إن ظاهرة العنف بشكل عام في األطر المختلفة تعد من أكثر الظـواهر التـي تـسترعي                 

  .اهتمام الجهات الحكومية المختلفة من ناحية واألسرة من جهة أخرى

نواجه في اآلونة األخيرة في دول عربية تطوراً ليس فقط في كمية أعمال العنف وإنمـا فـي                  

تنفيذ السلوك العنيف كالقتل والهجوم المسلح ضد الطالب        األساليب التي يستخدمها الطالب في      

  ) .هـ ١٤٢٠عنبر ، ( من ناحية والمدرسين من ناحية أخرى 

    العنف كما عرف في النظريات المختلفة هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرين،              

اء بـالقوة   قد يكون األذى جسمياً أو نفسياً، فالسخرية واالستهزاء مـن الفـرد وفـرض اآلر              

  ) .م ١٩٨٣قناوي ، ( وإسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة 

    إن االهتمام و اإللتفات إلى ظاهرة العنف كان نتيجة تطور وعي عام فـي مطلـع القـرن                  

العشرين بما يتعلق بالطفولة، خاصة بعد ما تطورت نظريات علم النفس المختلفة التي أخـذت         

 سلوكيات اإلنسان على ضوء مرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها بتكـوين ذات الفـرد              تفسر لنا 

وتأثيرها على حياته فيما بعد وضرورة توفير األجواء الحياتية المناسبة لينمو الطفـل نمـواً               

كما ترافق مع نشوء العديد من المؤسسات و الحركـات التـي            . جسدياً ونفسياً سليماً متكامالً   

االنسان وحقوق األطفال خاصة، وقيام األمم المتحـدة بـصياغة اتفاقيـات            تدافع عن حقوق    

عالمية تهتم بحقوق االنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، فاتفاقية حقوق الطفل تنص بـشكل              

واضح وصريح بضرورة حماية األطفال من جميع أشكال اإلساءة واالستغالل والعنف التي قد             

وهذا يشير إلى بداية االهتمام بالطفل علـى        ) وق الطفل ، اتفاقية حق  ٣٢المادة  (يتعرضون لها   

  . ألحد مثل العائلةةأنه إنسان له كيان وحقوق بحد ذاته وليس تابع أو ملكي

أما في اآلونة األخيرة، فلقد زاد االهتمام بموضوع العنف في اسرائيل كما في كثير مـن دول                 

طفال والتي وصلت إلى مستويات مقلقة      العالم نتيجة زيادة حد العنف بأشكاله المختلفة تجاه األ        

  ) .م ١٩٨١خير اهللا ، (حيث يصعب علينا السيطرة عليها اآلن 

عام " تمار هواليتش ومنحم أمير     "     وفي إسرائيل بدأ االهتمام بظاهرة العنف عندما قدمت         

 بحثاً لوزارة المعارف والثقافة يشيران به إلى ضـرورة التـصدي لظـاهرة العنـف                م١٩٨١
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تشرة في جميع المراحل التعليمية تجاه المعلمين والطالب وممتلكات المدرسة، ولكن فـي             المن

 حيث قامـت مجموعـة مـن األحـداث          م ١٩٨٦تلك اآلونة تم إهمال الموضوع حتى صيف        

بممارسة العديد من أعمال العنف التي على أثرها قررت وزارة المعارف والثقافة تشكيل لجنة              

 وقد خلصت اللجنة إلى اصدار منشور       ةلكيفية التصدي لهذه الظاهر   لوضع الخطط والتوصيات    

عام يمنع استخدام العنف في المدارس ويفرض العقوبات على كل من يستخدم العنف، وكذلك              

  ضرورة إقامة دورات استكمال واصدار نـشرات وكتيبـات ارشـادية فـي هـذا الموضـوع         

  ) .م ١٩٧٤سليمان ، ( 

א :א
  

     العنف ظاهرة سلوكية مالحظة ومعروفه في سلوك االنسان ، تتعدد معانيه وتتفاوت حدتـه              

ومن أشكال العنف الذي يقلق المجتمعـات، العنـف         . وتتداخل العوامل التي تمهد له وتغذيه       

المدرسي، الذي تتعدد أشكاله وصوره والذي يصدر عن بعض المتعلمين عن وعي أوعن غير              

 أن يتوقف عند رصده ووصـفه وإنمـا         ي الحديث عن العنف المدرسي ال ينبغ      إن. وعي منهم 

يجب أن تبحث عن عوامله ومسبباته ألن فهم األسـباب التـي تـدفع إلـى أفعـال العنـف                      

ومعالجتها يؤدي إلى تالشي هذه   األفعال، خاصة إذا علمنا أن األسباب المغذية للعنف داخـل            

  : مصادرها، نذكر على وجه الخصوصالمدرسة ا و خارجها كثيرة ومتنوعة

  .شعور المتعلم بعدم المساواة في التعامل داخل المدرسة أو خارجها -

  .عجز المتعلم عن اقامة عالقات اجتماعية سليمة  -

 .عدم قدرة المتعلم عن التعبير عن الذات -

 .عدم الشعور بالوجود االجتماعي داخل األسرة أوبين األقران في المدرسة -

 .من يتعاملون معهاالحساس بظلم  -

 ) .م ١٩٩٠مليجراد ، وآخرون ، ( االحساس بتقييد حريته  -
ومن األسباب الدافعة إلى العدوانية والعنف داخل المدرسة كذلك، عـدم وجـود قنـوات                  

االتصال بين المعلمين والفريق التربوي أوبينهم وبين أوليائهم ولإلشارة إلى أن التالميذ األكثر             

ن إلى التمرد بتحطيم النظام المؤسساتي الذي يعتقدون إنه المتسبب فيمـا            حالً هم الذين يلجأو   

هم عليه، خاصة إذا كان هذا الحرمان متعلقا باشباع حاجات المتعلم مهما كانـت مـستوياتها                



 ٨٩

 من م األمن والطمأنينة أو يحرد أوال يجب الطعام أو الشرادأولية أوثانوية، فالمتعلم الذي ال يج

كما أن المحيط الذي يعيش فيه المتعلم خارج المدرسة . وله، يلجأ إلى العنفاشباع رغباته ومي

له تأثيره ويمكن أن يوفر األسباب الدافعة إلى العنف، فما يراه المتعلم خارج المدرسة، ومـا                

يعيشه في البيت، وما يقرأه ويشاهده على الـشاشة يمكـن أن يغـذي فـي نفـسه بـذور                    

 والتفسيرات التـي    ىب وتنوع مصادرها، ومهما اختلفت الرؤ     وهكذا نالحظ تعدد األسبا   .العنف

تحاول تحديد مصادر العنف، فالمؤكد أن المدرسة ليست المـسئولة عـن تفـشي الظـاهرة                

وانتقالها إلى المدرسة وبعيدا عن كل جدل عقيم يجب أن يلعب كل دوره في التصدي للظاهرة                

سبة والجو الصحي ليعيش أبنائنا بعيدا      والبحث عن أسبابها إلقصائها حتى نوفر الظروف المنا       

 .عن هذه   اآلفة التي تشكل خطرا يهدد المجتمع وأفراده

    إن التدخل للتخفيف من حدة الظاهرة ممكن بتضافر الجهود، فالمدرسة يجـب أن تلعـب               

دورها في التصدي للظاهرة ومنع استفحالها وذلك بإقصاء كل ما من شأنه أن يـوفر الجـو                 

ظهورها، والعمل على توفير الظروف المساعدة على التمدرس، كفسح المجـال           المساعد على   

  .أمام المتعلم للتعبير عن حاجاته، واحترام شخصيته واعطاء معنى للنشاطات المدرسية
) htm.1m\2001mars\33natida/natida/cndp/dz.edu.meducation.www://http(  )  ، ــمي هاش

   ) .م ٢٠٠١
 

   ويضيف الباحث معلقاً على أهمية النشاطات المدرسية وضرورتها، ألنها تساعد على بنـاء             

الجانب النفسي واالجتماعي والحركي والقيمي والجمالي عند المتعلم، كما وان المتعلم من خالل             

نفسه يعيش في مجتمع يتفاعل معه ويتأثر ويؤثر باعتبار أن هـذه              معايشته لهذه الجوانب يجد     

النشاطات تتيح لكل متعلم التعرف على ذاته وميوله وتنمية مواهبه واشباع حاجاته وهذا جميعه              

ويجـب أن   . يحتاج لتضافر الجهات التربوية داخل المدرسة وخارجها خاصة المرشد الطالبـي          

 وحده للتخفيـف    ين على مستوى المؤسسة التعليمية ال يكف      يضع في الحسبان أن نشاط الفاعلي     

من حدة العنف، الن الظاهرة ظاهرة مجتمع بحاله، وعليه يجب مالحظة أن التالميذ األكثر ميالً               

للعنف هم في الغالب الذين يبحثون أكثر من غيرهم عن األمان والطمأنينة حيث أن تـصرفاتهم                

  .ي ورائها اإلحباط والحرمان الذي يجدونه في دواخلهمالسلوكية التي تصل إلى حد العنف، تخف
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والعنف المدرسي لم يهبط علينا من كوكب آخر، بل صنعناه بأنفسنا فانفجر في أيـدينا، وهـو                 

بشكله المخيف يدل قطعاً أمام أزمة عاتية البد من مواجهتها أوالً بمعرفـة حجمهـا الحقيقـي                 

  .ن جذورهاباألرقام ثم الوقوف على األسباب لنجثها م

 منه مجتمع   ووالملف الذي نشرته الحياة اللندنية يؤكد أن ظاهرة العنف المدرسي عالمية ال يخل            

فبينمـا يرصـد    . وتتعدد مدارسها ويتفاوت حجمها بتفاوت ظروف كل مجتمع واختالف بيئتـه          

ها  والمختصون في مجتمعاتنا اإلسالمية ظاهرة العنف المدرسي والتي تكاد تكون أسباب            ءالخبرا

  .محصورة في القصور في ادارة العملية التربوية لدى المؤسسات المعنية 
) html.eauses/page%20violence/Rami/ae.org.alihasan.www://http - اإلحسان ، بدون . (  

א א :א
  

    العملية التربوية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين الطالب و مدرسـيهم، حيـث أن               

سلوك الواحد يؤثر على اآلخر وكالهما يتأثران بالخلفية البيئية، ولذا فإننا عندما نحـاول أن               

 أن نفـصلها عـن المركبـات المختلفـة          ننقيم أي ظاهرة في إطار المدرسة فمن الخطأ بمكا        

ومن أهم األسباب التي تقف خلـف       . ونة لها حيث أن للبيئة جزءاً كبيراً من هذه المركبات         المك

  :ظاهرة العنف

رغم أن مجتمعنا يمر في مرحلة انتقاليـة، إالَّ أننـا           : طبيعة المجتمع األبوي و السلطوي     / ١

ل نرى جذور المجتمع المبني على السلطة األبوية مازالت مسيطرة، فنرى على سبيل المثا            

 هو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير        سأن استخدام العنف من قبل األخ الكبير أو المدر        

االجتماعية السليمة وحسب النظرية االجتماعية النفسية، فان اإلنسان يكون، عنيفا عنـدما       

 .يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكاً ممكناً مسموحاً به ومتفقاً عليه

ر المدرسة هي المصب لجميع الـضغوط الخارجيـة فيـأتي الطـالب                 بناءاً على ذلك تعتب   

المعنفون من قبل األهل والمجتمع المحيط بهم إلى المدرسة ليفرغوا الكبت القاتم بـسلوكيات              

عدوانية عنيفة يقابلهم طالب آخرون يشابهونهم الوضع بسلوكيات مماثلة وبهذه   الطريقـة              

 في داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقـف         تتطور حدة العنف، ويزداد انتشارها، كما     

 التوجهـات المتشابهة حيال العنف، شلل وتحالفات من اجل االنتماء مما يفرز عنـدهم تلـك               

موسـى ،   ( والسلوكيات إذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فإن المدرسة ستكون عنيفـة             

  ) .م ١٩٨٣
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 المدرسة يتأثر بثالث مركبات وهي العائلة،       تشير هذه النظرية إلى أن الطالب في بيئته خارج        

  .المجتمع ، واإلعالم وبالتالي يكون العنف المدرسي هو نتاج للثقافة المجتمعية العنيفة

في كثير من األحيان نحترم الطالب الناجح فقط وال نعطـي أهميـة             : المجتمع التحصيلي  / ٢

حسب نظرية الدوافع، فاإلحباط .  معناالطالب الذي ال يتجاوب. وكياناً للطالب الفاشل تعليمياً

هو الدافع الرئيسي وراء العنف، إذ أنه بواسطة العنف يتمكن الفرد الذي يشعر بالعجز أن               

كذلك فإن الطالب   .فكثيراً ما نجد أن العنف ناتج عن المنافسة والغيرة        .ُيثبت قدراته الخاصة  

يمكنه أن يصب غضبه    ) شخصي( الذي يعاقب من قبل معلمه باستمرار يفتش عن موضوع        

  .عليه

إن العنف موضوع واسع و شائك، وهناك العديد من األمور التي تؤثر على مواقفنا تجـاه                

العنف بحيث نجد من يرفض ومن يوافق على باستخدام العنف لنفس الموقف، وهذا نـابع               

تبـر  من عدة عوامل كالثقافة السائدة والجنس، والخلفية الدينية وغيرها، وبما أن الدين يع            

عنصراً أساسياً ويلعب دوراً فاعالً في حياة األفراد، فمن الصعب تجاهل هذا العامل وتأثيره              

على قراراتنا التربوية، وإيراد لمحة عن نظرة الدين اإلسالمي للعنف، ليتسنى لنـا فهـم               

  .الخلفية الدينية واالجتماعية التي يأتي منها طالبنا

  ):سلوكيات المدرسة(لمدرسية العنف المدرسي هو نتاج التجربة ا / ٣
هذا التوجه يحمل المسؤولية للمدرسة من ناحية خلق المشكلة وطبعاً من ناحية ضـرورة                

التصدي لها ووضع الخطط لمواجهتها والحد منه، فيشار إلى أن نظام المدرسة بكامله من              

" مما يؤكد   طاقم المعلمين واالخصائيين واالدارة، يوجد هناك عالقات متوترة طوال الوقت،           

ويمكـن  ) م١٩٩٧وزارة المعـارف والثقافـة،      " ( السلوكيات العنيفة هي نتاج المدرسة     أن

عالقة متوترة وتغيرات مفاجئة داخل المدرسة، احبـاط ،  :تقسيمها إلى ثالثة مواضيع وهي 

  ) .م ١٩٨٣موسى ، ( وكبت وقمع للطالب ، والجو التربوي 
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א א  :א
 

  :ارج المدرسة عنف من خ-١   

   " :ةبلطج"  زعرنة أو-        أ
   هو العنف القائم من خارج المدرسة إلى داخلها على أيدي مجموعة من البـالغين                 

 الظهر من اجل االزعاج     دليسو طالباً وال أهالي، حيث يأتون في ساعات الدوام ما بع          

  .والتخريب، وأحياناً يسيطرون على سير الدروس 

  : من قبل األهالي عنف-         ب
ويحدث ذلـك   ) مجموعة من األهالي  (        عنف إما بشكل فردي أو بشكل جماعي          

عند مجئ اآلباء دفاعاً عن أبنائهم فيقومون باالعتداء على نظام المدرسـة واالدارة             

  ) .هـ ١٤٢٤عبد المطلب ، ( والمعلمين مستخدمين أشكال العنف المختلفة 
  

  :رسة العنف من داخل المد-٢   

  .العنف بين الطالب أنفسهم) ا ( 

  .العنف بين المعلمين أنفسهم) ب ( 

  .العنف بين المعلمين و الطالب) ج ( 

هذه النقـاط   )  طالب -طالب(و)  معلمين –طالب  . (التخريب المتعمد للممتلكات  ) د  ( 

بتسميتها بالعنف المدرسي الشامل حيث نظام المدرسة       )م ١٩٩٥روكح،  (أشار إليها 

بأجمعه وتسوده حالة عدم القدرة على السيطرة علـى ظـاهرة العنـف             مضطرب  

المنتشرة بين الطالب أنفسهم أوبينهم وبين معلميهم، وتسمع العديد من الـشكاوى            

  .من قبل األهل على العنف المستخدم في المدرسة

 : عنف الطالب تجاه الممتلكات العامة والخاصة-أ
 

ث ينبع ذلك من فشل الطالب وصعوبة مواجهة أنظمة         حي:     وأطلق عليه اسم العنف الفردي    

بيرنـارد  (  لها اثر كبير على نظـام االدارة المدرسـية           دالمدرسة والتأقلم معها ولكن ال يوج     

  ) .م ١٩٩٧جالوت ، 
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  : النتائج والتأثيرات-ب
 

ـ                م      لقد أثبتت العديد من األبحاث أن هناك آثار لعملية االعتداءات علـى انفعاليـة، أدائه

األطفال المؤذيين بغالب األحيان مشتتين مـن ناحيـة         " االجتماعي والسلوكي واالنفعالي وأن     

انفعالية، قلقين، غضبانيين، كثيرا منهم يبدو عليهم مميزات الرغبة في أن يفهمهم من يحـيط               

األطفال المؤذيين يتـوفر لـديهم جميـع أو         " ، وفي مقولة أخرى     "بهم وكأنهم غير مفهومين     

يجرحون بسهولة، قليلي الثقة بأنفسهم، وأحيانـا بـشكل متطـرف،           : مميزات التالية  ال ىإحد

  ) .م ١٩٨٦يانديرا ، " ( مواقفهم النفسية واالنفعالية غير مستقرة وغير مستتبة 



 ٩٤

 االجتمـاعي   –والجدول التالي يوضح تأثير العنف على الطالب في المجال السلوكي، التعليمي            

  . االنفعالي –



 ٩٥

  :لعنف الطالبي ضد المعلمين ظاهرة ا-ج
  

انتشرت ظاهرة العنف الطالبي ضد المعلمين وازدادت حدتها في السنوات األخيرة، وال شـك                

إنها ظاهرة غريبة على مجتمعنا بكل المقاييس وتستلزم الدراسة والتقصي وال اعلم إن كانـت               

  .لحلول المناسبة أم الوزارة التربية والتعليم ، قامت بدراسة الظاهرة وأسبابها ووضعت لها ا
)htm.ontlo.net.almuale.www://http عمران ، بدون ، . (  

    يرى الباحث ان العنف الطالبي ضد المعلمين قد انتشر في كافة أنحاء العالم على الرغم من                

والعقلي المعرفي، والمهاري غير أن المعرفـة       ، اهتمام التربية الحديثة بجوانب النمو الوجداني     

  .ستظل على وجه الخصوص ذات أهمية خاصة للمعلم وأداء عمله المنوط به في المدرسة

    وقد اتخذ العنف ضد المعلمين أشكاالً متعددة فهو بصفة كل تصرف يؤدي إلى الحـاق األذى          

  .تسامح ومقابلة السيئة بالحسنةباآلخرين سواء جسمياً أونفسياً ويقابله الرفق والعطف وال

    والطالب بشكل عام تجده يتأثر بعدة عوامل تحيط به وتؤثر في سـلوكه أحيانـاً بااليجـاب                 

وأحياناً بالسلب وهذه العوامل تتمثل في عائلته والمجتمع من حوله واالعالم المرئي والمسموع             

لب، وبالتالي صلح الجيـل     فان صلحت هذه   العوامل ونطقت خيرا وشوهد الصالح، صلح الطا           

 كما أن العنف عادة ينتج من الشعور باإلحباط وعدم االتزان النفسي وانعـدام التوجيـه                .بأكمله

التربوي واالرشاد الذي سيفرد لـه الباحث مبحثا كامالً باعتباره موضوع البحـث فـي هـذه                  

  .المشكلة

ل لشخصية الطفل وتشكيل سلوكه          األسرة هي المؤسسة االجتماعية األولى وهي الباني األو       

 بين األبناء وبـين األبـوين سـلوك العنـف           –وبالتالي فاألسرة التي يسود فيها      . في المجتمع 

والفوضى والعادات السيئة والتناحر نجد أبنائها يمارسون هذا العنف خارج البيت ضـد الغيـر               

  .كأسلوب حياة، وال شك أن هذا السلوك ينعكس عنفاً داخل المدرسة

א א :א
  : العنف الطالبي مسؤولية أمنية-
  

مقاالً جاء فيه مهما بذل التربويون من جهود         )م٤/٤/٢٠٠١عبد العزيز الجار اهللا،     (      كتب  

ومهمـا حـاول    .. الصالح اعوجاج السلوك الطالبي، فإنهم لن يـستطيعوا تقـويم االعوجـاح           

 من خالل االطار التربوي والمقرر الدراسي، فإنهم سيصابون         التربويون معالجة العنف الطالبي   
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بالف خيبة امل الن هناك نوعاً من العنف الطالبي ال تحله المناهج و المقررات وطرائق التربية                

لسبب واضح وهو وقوعه في خانة الجريمة والجنحة والجناية والحل في هـذه   الحالـة مـن     

  .ممسؤولية الشرطة والمحاكم واالمن العا

ادرك جيدا مدى حرص التربويين في محاصرة المـشاكل ووضـعها فـي اطارهـا التربـوي                 

وادرك جيدا ان التربويين اليرغبون في تصعيد القضايا الطالبية، لكن التراخي قـد             .. والمدرسي

يقود إلى كوارث اكبر عندما يعتقد الطالب إنه فوق القانون وفوق األنظمه وان غالفه الطالبـي                

  .من العقوبة ويطلق يده إلى تعنيف وايذاء معلميه وادارة مدرستهسوف يحميه 

طالباً على عشرة من معلميهم وضـربهم       ٦٠    ماحدث في منطقة المدينة المنورة من اعتداء        

ضرباً مبرحاً ادت احدى االصابات إلى نقل معلمهم إلى غرفة العناية المركزة كمـا تـم تكـسير      

ة اعتراضهم طريق معلميهم وانزال احدهم وضربه واهانـة         وتهشيم زجاج سياراتهم نتيجة نتيج    

فمهما كانت االسباب والمبررات فإنها جناية مثل الجنايات المخلة باالنظمة ، وهـذا             . اآلخرين  

النوع من القضايا يجب على االدارة التربوية رفع يدها منه وتحيلـه مباشـرة إلـى االجهـزة                  

ذلك حماية االمنين اللذين يعبرون الطريق والمـوظفين        االمنيةفهى مسؤولية االمن العام بما في       

الذين يؤدون مهامهم الوظيفية ومسؤولية االجهزة االمنية  المعنية بالوقاية وايقـاف التهـور              

مثل هذه   الحوادث اليمكن معالجتها في االطار التربوي ومتى ماعولجـت بهـذا               .. واالنفالت    

  ) .م ٢٠٠١الجار اهللا ، ( قد تتطور الشكل فهي تؤسس لجنح طالبية تكبر معهم و

 ما هو الجرح لدى التربويين عندما يتدخل األمن والقضاء في العنف الطالبي، هـذا               ي    ال ادر 

 بالعملية التربوية بل يعزز من موقفها بإذن اهللا ثباتاً وثقةً يأمن فيهـا المعلـم واإلدارة                 لال يخ 

ظر إلى تجمهر الطالب أمام مدارس البنات على        فهل نن ..  المدرسية وأولياء األمور على أنفسهم    

انه انحراف بالمناهج الدراسية أو ننظر إلى تفحيط الطالب في األحياء وأمام المدارس الثانويـة               

هـل ننظـر إلـى العنـف        ... مما يؤدي إلى حوادث دهس وقتل انه انحراف أو نقص بالمناهج          

ه عيب في المنهج الدراسي وقصور في       الطالبي وضرب المعلمين واستخدام األسلحة النارية، ان      

ال يمكن تحميل العملية كل هذه   التبعات وما تجر ورائها، فالعملية التعليمية              .. العملية التربوية 

جزء من منظومة السلوك العام للمجتمع، ثقافته و أخالقياته و أنظمته و تفاعل أجهزته اإلدارية               

ها بناء المجتمع و نقله من تخلفه و عـصبيته          المدرسة ال تستطيع وحد   .. و األمنية مع بعضها   

إلى مراكز الوعي المتقدم و ال تستطيع أجهزة التعليم العام و الجامعات وحـدها بنـاء مجتمـع         
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هناك دور رئيسي ألجهزة أخـرى مثـل األجهـزة          .. متماسك يتحلى بالوعي و الصحة النفسية     

ها مسئولية رعاية المجتمع ماليـاً و       الثقافية و االجتماعية و التخطيطية و دوائر أخرى تقع علي         

فاإلدارة األمريكية جعلت العنف الطالبي من أولويات العمل الداخلي و سخرت لهـذا             .. اجتماعياً

الغرض الدراسات و األبحاث و اللجان ألنه يهز المجتمع من الداخل و يعوق استقراره النفـسي                

لذا تعاملت معه اإلدارة    ، لعملية التعليمية و يزيد مخاوفه على أبنائه و معلميه و قد يهز الثقة با           

لذا دفعت بالقوانين و اللـوائح المنظمـة        ، األمريكية كقضية عامة و ليست قضية طالبية خاصة       

و نحن نحمد اهللا    .. إلعادة االستقرار النفسي للمجتمع بعد أن زادت االعتداءات و العنف و القتل           

طالبي و مازالت حوادثنا الطالبيـة محـدودة و         لم نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من العنف ال        

و لكن ما نحتاجه في المرحلة الحالية هو االعتـراف بـان            ، متباعدة و لم تتطور فيها الجريمة     

مسئولية األجهزة األمنية و ليـست      ، هو قضائية جنائية  ، العنف الطالبي المتقدم داخل المدارس    

قابل على التربويين أن يخففوا حساسيتهم      و بالم ، مسئولية منعزلة تخص المجتمع التربوي فقط     

و حرجهم عند رفع أي قضية لألجهزة األمنية ألن ما حدث ليس عيباً إدارياً إنما هو في إطـار                   

  .السلوك االجتماعي العام
 http:/writers:alriadh.com.sa/kpage.php?ka=168,art=224) – ، م ٢٠٠١ الجار اهللا. (  

א א :אא
  

    عانى اللبنانيون بمختلف فئاتهم و شرائحهم من أحداث أليمة عصفت بلبنـان علـى مـدى                

في التعامل  ، بمختلف أشكاله و أنواعه و أساليبه     ، ساد خاللها منطق العنف   . خمس عشرة سنة  

و بات منطق الحق للقوة سائداً على حساب منطق القوة للحق و تخلخل بفعل ذلـك                . بين الناس 

و كان لهذا الواقع بالغ األثر      ، لم القيم االجتماعية الذي كان ينظم التعامل بين الناس و يرعاه          س

  .على األجيال الطالعة في لبنان

و انطلقت ورشة النهوض بلبنان بشراً و حجراً فكـان          ، و مع مطلع التسعينات و استتباب األمن      

ذت في االعتبار مآسي الماضـي و       التي أخ " خطة النهوض التربوي    " للتربية حصتها من خالل     

  .متطلبات المستقبل

      و بما أن المدرسة في استطاعتها إعداد مواطنين صالحين عن طريق المنهج و أسـاليب               

و الحياة االجتماعية التي تؤمنها لهم داخل المدرسة و خارجها عن طريق األنـشطة              ، التدريس  
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فيهية و ما إليها لذا قرر المعنيون إعادة النظـر          و النوادي المدرسية و الرحالت الثقافية و التر       

لتصبح أكثر مالئمة مع حاجـات      ، في المناهج التعليمية العائدة لمراحل التعليم ما قبل الجامعي          

  الوطن و تطلعات التواقين المواطنين إلى إعادة بناء وطنهم و أجيالـه علـى أسـس سـليمة                  

ما نرجوه في الختام أن تعطى التربية ثمارها ليعم األمن          . ل كل لبناني يقول     ولسان حا . و ثابتة   

  و ال سـيما و أننـا خيرنـا العنـف           ، و السالم بين أطفالنا و في مجتمعنا اللبناني و العربـي            

  . و ويالته و تأثيراته على مختلف الصعد و ما زلنا نعاني من آثار الحرب و تراكماتها 
)htm.40vaciaw/vaciaw/conferences/org.amanjordan.www://http - بيطار ، بدون . (  
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א א א
  

مــن الدراســات الــسابقة التــي توقــف عنــدها الباحــث والتــي تطرقــت لموضــوع 

ــدور المرشــد  الطالبــي تجــاه الــسلوكيات المختلفــة لــدى العنــف او العــدوان او ل

ــا   ــذا ف ــة ، ل ــات أجنبي ــة ودراس ــات عربي ــادي ، دراس ــه االرش ــالب او عمل  نالط

  -:الباحث قد قسم الدراسات السابقة الى قسمين رئيسيين 

  :القسم االول
  .خاص بموضوع العنف والعدوان  

  :القسم الثاني 
  .دي بعمله اإلرشاقخاص بدور المرشد الطالبي وما يتعل  

  .وسيتعرض الباحث للدراسات التي تناولت كل قسم على حده

  

א: القسم األول  א א   :א
  

  

ــي    ــالَّم الفلق ــد الع ــرى عب ـــ١٤٢١(أج ــوان ) ه ــة بعن ــين  : " دراس ــة ب العالق

الــسلوك العــدواني وبعــض المتغيــرات األســرية لــدى عينــة مــن طــالب الــصفين 

  .في محافظة محايل التعليمية " وي الثالث المتوسط والثالث الثان

 اللفظـي   –البـدني   (التعـرف علـى أبعـاد الـسلوك العـدواني           وهدفت الدراسـة إلـى      

ــضب – ــداوة – الغ ــسلوك  )  الع ــين ال ــة ب ــة االرتباطي ــة العالق ــى معرف اضــافة إل

ــرية    ــرات األس ــض المتغي ــدواني وبع ــة  ( الع ــة االجتماعي ــة –الحال  – التعليمي

 تــدخل األســرة فــي – مجــم األســرة –عاملــة األســرية  أســاليب الم–االقتــصادية 

  .لدى أفراد العينة) شئون األبناء
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طالبــاً  مــن طــالب الــصفين ) ١٠٠٩(وقــد ُأجريــت الدراســة علــى عينــة بلغــت 

وكــان مــن أهــم نتــائج هــذه الدراســة . الثالــث المتوســط و الثالــث الثــانوي

  :ما يلي 
  . ينة أن حجم السلوك العدواني منخفض لدى أفراد الع-١

ــاس     -٢ ــاد مقي ــل أبع ــين مجم ــصائية ب ــة إح ــاط ذات دالل ــة ارتب ــد عالق  توج

الحالــة . (الــسلوك العــدواني لــدى أفــراد العينــة و بعــض المتغيــرات األســرية

 – أســاليب المعاملــة األســرية   – االقتــصادية – التعليميــة –االجتماعيــة 

  ).  تدخل األسرة في شئون األبناء–حجم األسرة 

ــة ا– ٣ ــد عالق ــر    توج ــداوة و متغي ــد الع ــين بع ــصائية ب ــة إح ــاط ذات دالل رتب

  . العمر لدي أفراد العينة

 ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين عينـة مـن طـالب الـصفين الثالـث                      – ٤

ــانوي ــدني (فــي أبعــاد مقيــاس الــسلوك العــدواني ، المتوســط و الثالــث الث الب

  . و العدوان الكلي)  الغضب- اللفظي –

ت داللــة إحــصائية فــي بعــد العــداوة لــصالح طــالب الــصف  توجــد فــروق ذا– ٥

  .الثالث ثانوي

  

ــن  *  ــل م ــام ك ــا ق ــدى: كم ــدي ، مع ــاني ، الغام ـــ  ١٤١٩. (القحط ــإجراء ) ه ب

ــوان   ــة بعن ــطة   " دراس ــرحلتين المتوس ــالب الم ــسلوكية لط ــشكالت ال ــة الم قائم

  "والثانوية 

 التـي تواجـه      وقد هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى المـشكالت الـسلوكية               

  .طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية

ــة   ــة الدراس ــت عين ــث بلغ ــي ) ٦٢٠٣٩(وحي ــاً ف ــطة ) ٢٠٠(طالب ــة متوس مدرس

  .وثانوية بمحافظة جده والمراكز التابعة لها

وقــد اســتخدم البــاحثون ألداة البحــث قائمــة مــشكالت الطــالب المعــدة مــن قبــل 

  .تربية والتعليماالدارة العامة للتوجيه واالرشاد بوزارة ال
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   -:وصنفت نتائج الدراسة على النحو التالي 

  : المشكالت العامة-١

  .السكن بعيداً عن المدرسة)أ(

 . دخل األسرةاانخفاض)ب(

  .األمية بين الوالدين)ج(

  : المشكالت الصحية-٢

  .ضعف النظر)أ(

 .فقر الدم)ب(

  .الربو) ج(

   المشكالت المدرسية-٣

  .الخوف من خطأ اإلجابة) أ(

  .كثرة الواجبات) ب(

  .عدم قدرة المعلم على إيصال المدة العلمية) ج(

  : المشكالت األسرية-٤

  .ممارسة التدخين من قبل الوالد) أ(  

  .توقع إنجاز اكبر من الطاقة  من قبل األسرة) ب(

  .تدخل ولي األمر كثيراً في شئون الطالب)ج(

  : المشكالت االجتماعية-٥

  . الصالة في أوقاتهاعدم المواظبة على أداء)أ(

  .السهر كثير)ب(

  .عدم استثمار أوقات الفراغ في المفيد)ج(

  : المشكالت النفسية-٦

  .األرق)أ(

  . النسيان)ب (

  .السرحان ) ج(
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  : المشكالت المهنية -٧

  .عدم معرفتهم بالفرص الدراسية)أ(

  .عدم معرفتهم بالفرص الوظيفية)ب(

  .عدم رعاية المواهب الخاصة)ج(
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العالقــة بــين " دراســة بعنــوان )  هـــ١٤٢٠(لموضــوع نفــسه قــام عنبــر وفــي ا

ــضائية  ــة الف ــوات التلفزيوني ــرامج القن ــدوان ) البــث المباشــر(بعــض ب وســلوك الع

ــدة    ــة ج ــي محافظ ــة ف ــة االبتدائي ــا بالمرحل ــصفوف العلي ــذ ال ــدى تالمي ــا . “ل كم

 هــدفت الدراســة للتعــرف علــى كــل مــن كيفيــة قــضاء التالميــذ المعنيــون الــذين

ــراغهم  ــات ف ــضائية أوق ــوات الف ــتقبال القن ــاز اس ــون جه ــساعات ، يمتلك ــدد ال و ع

ــرامج القنــوات التلفزيونيــة   ــذ فــي مــشاهدة بعــض ب التــي يقــضيها أولئــك التالمي

ــديهم و أســباب مــشاهدتهم   ــرامج المفــضلة ل ــة الب ــالتعريف بنوعي الفــضائية مــع ب

  . و مدى استمرارية مشاهدتهم لها، لها

جهــاز اســتقبال (ى التعــرف علــى العالقــة بــين امــتالك و هــدفت الدراســة إلــ* 

ــضائية ــة الف ــوات التلفزيوني ــة) القن ــة العام ــة العدواني ــتالف ،  و درج ــدى اخ و م

و التعـرف علـى العالقـة بـين         ، تلك العالقـة بـاختالف مراكـز اإلشـراف التربـوي          

ــوني المباشــر   ــرامج البــث التلفزي ــة ب ــدواني و توعي ــسلوك الع ــة لل الدرجــة الكلي

ــي  ــة    الت ــين العدواني ــروق ب ــى الف ــرف عل ــراً التع ــشاهدتها و أخي ــضلون م يف

 . العامة و مشاهدة بعض البرامج و األفالم للمجموعة المعنية

ــن   - ــة م ــة مكون ــة طبقي ــى عين ــة عل ــراء الدراس ــم إج ــن ) ٢٤٠( ت ــذاً م تلمي

ــة االبتدائيــة مــن الــصفوف األخيــرة ــذ المرحل ــائج . تالمي وكــان مــن أهــم نت

  :الدراسة ما يلي 
 

 تستحق مـشاهدة بـرامج التلفزيـون علـى النـصيب األكبـر مـن أوقـات فـراغ                    -١

 . تالميذ المرحلة االبتدائية

ــة الفــضائية  -٢ ــوات التلفزيوني ــاين ملحــوظ فــي كــل مــن عــدد القن  و جــود تب

  .المشاهدةو عدد ساعات ، المتاحة
رامج      -٣ ن ب ث م ا يب ى م ر عل ض األس د بع رية عن ة أس ود رقاب دم وج  ع

 . وأفالم
ــرة  -٤ ــصارعة الح ــل الم ــف مث ــرامج العن ــت ب ــه،  احتل ــالم الكاراتي ــباق ، أف س

أفــالم الحــروب و الــدمار علــى المرتبــة األولــى لنوعيــة البــرامج ، الــسيارات

 . التي يستمتع بمشاهدتها التالميذ المعنيون
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از  -٥ تالك جه ين ام صائية ب ة إح ة ذات دالل ة ارتباطي  وجودعالق
ة آ ة العام تقبال و العدواني دارها االس و ازدادت ، %)٠٫٧٨(ان مق

 . تلك العالقة في بعض مراآز اإلشراف التربوي
  

في مجتمع ) العنف(حول ظاهرة المضاربة ) م١٩٩٥(دراسة مركز أبحاث مكافحة الجريمة 

وهدفت الدراسة إلى توضيح ظاهرة العنف في المجتمع . المملكة العربية السعودية 

  السعودي 

ــتبانة م ــتخدامت أداة إس ــن واس ــة م ــيس  ) ٧٣(كون ــة يق ــاً للعدواني ــداً و مقياس بن

وتــم اختيــار عينــة مــن فئتــين مــن . مــدى العنــف المتــضمن فــي ردود الفعــل 

ــائج هــذه الدراســة  ). ٣٧٨(و عــددهم ، المبحــوثين و كانــت  وكــان مــن أهــم نت

 :ما يلي 

أن لــدى بعــض األفــراد اســتعداداً  شــديد للــرد بالــضرب فــي المواقــف التــي  .١

 .ةيرونها عدواني

وجود فئـة مـن الـشباب ال تجـد خيـاراً فـي مواقـف العـدوان غيـر اسـتخدام                       .٢

 .أسلوب الضرب بالرغم من توافر أساليب كثيرة في مواجهة العدوان

ــوفين و      .٣ ــاط الموق ــي أوس ــنخفض ف ــيم الم ــستوى التعل ــة و م ــشار األمي انت

 . آبائهم

 . وجود عالقة بين مشاهدة أفالم العنف و ممارسة العنف .٤

ــوا جــرائم و  مــن الم% ٣أن  .٥ ــد ارتكب ــانوا ق وقــوفين فــي جــرائم المــضاربة ك

بينمــا الطــالب الــذين شــاركوا فــي حــوادث المــضاربة ، تحــت تــأثير الكحــول

 .  لم يذكروا الكحول من ضمن أسباب المضاربة
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مظاهر السلوك العدواني لدى عينة  :دراسة بعنوان ) م١٩٩٥(وفي نفس الموضوع قام أحمد 

ً  ، من الذكور و اإلناثمن المتأخرين دراسياً  و الفروق في السلوك العدواني لديهم وفقا

و مدى تأثير اإلرشاد النفسي في تعديل هذا ، لمتغيري النوع و المستوى االقتصادي االجتماعي

   :و استخـدم البـاحث في دراسته األدوات التالية . السلوك 
  .مقياس التقدير الذاتي للسلوك العدواني  .١

 .القتصادي و االجتماعيمقياس المستوى ا .٢

 اختيار الذكاء المصور  .٣

 .البرنامج اإلرشادي .٤
 

ــت      ــياً  و تراوح ــأخرين دراس ــالب المت ــن الط ــة م ــة الدراس ــار عين ــم اختي وت

طالبــا كمجموعــة  ) ٧٢(ســنة و عــددهم  ) ١٤ -١٢(أعمــارهم مــا بــين   

 .كمجموعة تجريبية يطبق عليهم البرنامج اإلرشادي) ١٨(و ، ضابطة

  : ئج دراسة عطية ما يلي وكان من أهم نتا
 . إتضح أن البنين أكثر عدوانية من البنات في العدوان على الممتلكات .١

ــصادي        .٢ ــستوى االقت ــوعتي الم ــين مجم ــصائيا ب ــة إح ــروق دال ــود ف وج

ــات    ــو الممتلك ــدوان نح ــي الع ــاعي ف ــدوان  ، االجتم ــة للع ــة الكلي و الدرج

 .لصالح مجموعة المستوى االقتصادي المنخفض 

ــرو .٣ ــود ف ــصادي  عــدم وج ــستوى االقت ــوعتي الم ــين مجم ــة إحــصائياً  ب ق دال

 . في كل مظاهر العدوان، االجتماعي

ــدني الموجــه نحــو   .٤ ــدوان الب ــات فــي الع ــين و البن ــين البن ــروق ب ال توجــد ف

 . الذات و الدرجة الكلية للسلوك العدواني

ــصادي     .٥ ــستوى االقت ــدوان و الم ــوع الع ــين ن ــل ب ــأثير للتفاع ــود ت ــدم وج ع

 .سلوك العدوانياالجتماعي في ال

ــدواني        .٦ ــسلوك الع ــستوى ال ــي م ــصائية ف ــة إح ــروق ذات دالل ــاك ف هن

ــصالح      ــادي ل ــامج اإلرش ــق البرن ــد تطبي ــل و بع ــة قب ــة التجريبي للمجموع

 ) .٠,٠٥(القياس البعدي عند مستوى داللة 
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ــدواني        .٧ ــسلوك الع ــستوى ال ــي م ــصائية ف ــة إح ــروق ذات دالل ــاك ف هن

ــة  ــوعتي المقارنـ ــضابط(لمجمـ ــة و الـ ــة ) ةالتجريبيـ ــصالح المجموعـ لـ

ــة     ــستوى دالل ــد م ــك عن ــادي و ذل ــامج اإلرش ــق البرن ــد تطبي ــة بع   التجريبي

)٠,٠٥.( 

ــة إحــصائية فــي مــستوى التحــصيل الدراســي لطــالب   .٨ هنــاك فــروق ذات دالل

ــصالح      ــادي ل ــامج اإلرش ــق البرن ــد تطبي ــل و بع ــة قب ــة التجريبي المجموع

 ) .٠,٠١(القياس البعدي عند مستوى داللة 
 

أساليب المعاملة : "إجراء دراسة بعنوان )  هـ١٤١٤( نفسه قام العريـني وفي الموضوع

كما هدفت الدراسة " الوالدية كما يدركها األبناء و عالقتها بالسلوك العدواني بمدينة الرياض 

  :إلى ما يلي

الكــشف عــن عالقــة أســاليب المعاملــة الوالديــة ذات العالقــة بــسلوك األبنــاء  .١

  .  نحو اآلخرينالعدواني المبدئي الموجه

ــدواني     .٢ ــاء الع ــسلوك األبن ــة ب ــة ذات العالق ــة الوالدي ــاليب المعامل ــد أس تحدي

 .الموجه نحو اآلخرين

ــاء    .٣ ــدواني لألبن ــسلوك الع ــة بال ــة ذات العالق ــة الوالدي ــاليب المعامل ــد أس تحدي

 الموجه نحو الممتلكات 

ــدواني    .٤ ــسلوك الع ــة بال ــة ذات العالق ــة الوالدي ــاليب المعامل ــى أس ــرف عل التع

وكــان مــن أهــم نتــائج دراســة العرينــي . لألبنــاء الموجــه نحــو الــذات

  :مايلي 
ــلوب       .١ ــدليل و أس ــلوب الت ــتخدام األب ألس ــين اس ــة ب ــة موجب ــود عالق وج

  .اإلشعار بالذنب و بين السلوك العدواني البدني لدى األبناء

ــسلوك      .٢ ــشجيع و ال ــلوب الت ــتخدام األب ألس ــين اس ــالبة ب ــة س ــود عالق وج

 .ى األبناءالعدواني البدني لد

ــان و اإلذالل و      .٣ ــلوب الحرم ــتخدام األب ألس ــين اس ــة ب ــة موجب ــود عالق وج

 .التدليل و بين السلوك العدواني اللفظي لدى األبناء
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ــدة و       .٤ ــة الزائ ــلوب الحماي ــتخدام األم أس ــين اس ــة ب ــة موجب ــود عالق وج

 .اإلشعار بالذنب  و بين السلوك العدواني البدني لدى األبناء 
  

ــا  ــة أجراه ــي دراس ــوم وف ــوان ) Tom) 1981 ت ــف  : " بعن ــع العن ــل م التعام

ــة   ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــة ف ــدارس العام ــصول الم ــل ف ــدفت " . داخ وه

ــة  ــة    .الدراس ــية و طريق ــصول الدراس ــل الف ــسلوكية داخ ــشكالت ال ــويم الم  تق

  : وكان من أهم نتائج دراسة توم مايلي . التعامل معها
ــين   .١ ــة ب ــسية العالي ــة التناف ــم  أن الطبيع ــن أه ــة م ــسات التعليمي ــراد المؤس أف

  .العوامل التي أسهمت في وجود العنف داخل المدارس

أن قلة خبرة بعـض المعلمـين مـن العوامـل التـي أسـهمت فـي وجـود العنـف                      .٢

 .داخل الفصول

أن تقليــل أحــداث العنــف داخــل المــدارس يــأتي عــن طريــق تقليــل مــستوى  .٣

 .اإلحباط لدى الطالب

ـ    .٤ ات و االقتراحــات لتغييــر اتجاهــات   وضــعت الدراســة بعــض التوجيهـ

 .المديرين و المعلمين التي تساعد على تقليل العنف داخل المدارس
 

ــنطن    ــسية بواش ــصحة النف ــة لل ــة األمريكي ــة للجمعي ــسه دراس ــي الموضــوع نف   وف

ــوان) .م ١٩٩٣(  ــى     : "  بعن ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة و الفردي ــل االجتماعي العوام

: وقــد هــدفت الدراســة إلــى ". مريكيــةعنــف الطــالب فــي الواليــات المتحــدة األ

  التعــرف علــى العوامــل البيولوجيــة و العائليــة و المدرســية و العاطفيــة       

ــف    ــلوك عني ــود س ــي وج ــسهم ف ــي ت ــة الت ــة و الثقافي ــة و االجتماعي و المعرفي

  .لدى الطالب حتى يتم مواجهة جرائم العنف

 :وكان من أهم نتائج هذا الدراسة ما يلي 

ــر أث .١ ــدخل المبك ــلوك  أن الت ــود س ــد وج ــة المدرســة عن ــة و مرحل ــاء الطفول ن

عنيــف و وضــع حــل لمواجهــة هــذا الــسلوك يــؤدي إلــى نتــائج جيــدة فــي 

 .التقليل من هذه الظاهرة
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 .وجود عالقة ايجابية بين شرب الكحول و المخدرات و العنف .٢

 . أن وسائل اإلعالم من العوامل التي أسهمت في وجود العنف .٣

ــة  .٤ ــرامج تعليمي ــديم ب ــافي   و، أن تق ــوعي الثق ــادة ال ــي زي ــساعد ف ــرامج ت  ب

 .المتنوع تسهم في تقليل التعصب و العداء

  

معرفة اتجاهات  : " بعنوان) : Crump) 1993كذلك وفي الموضوع نفسه دراسة قام بها كريمب         

  ".طالب المدارس الثانوية نحو استخدام العنف 

عنـف حتـى يـتم      وهدفت الدراسة إلى التعـرف علـى االتجـاه العـام للطلبـة نحـو ال               

ــه  ــى  . مواجهت ــوي عل ــة تحت ــام ) ٣٨٠(واســتخدام الباحــث أداة مقابل ســؤاالً و ق

ــملتها       ــي ش ــازل الت ــار المن ــات الختي ــددة الطبق ــة متع ــار عين ــث باختي الباح

ــار  ــم اختي ــشروط  ) ٢٣٦٠(الدراســة و ت ــيهم ال ــق عل ــديهم شــباب تنطب ــزالً ل من

  :  يلي وكان من أهم نتائج دراسة كريمب ما. الخاصة بالمشاركة

ــي     -١ ــاً ف ــؤدي دوراً مهم ــرة ي ــصادي لألس ــاعي و االقت ــستوى االجتم  أن الم

ــف   ــتخدام العن ــو اس ــات نح ــشكيل االتجاه ــون  ، ت ــذين ينتم ــشباب ال و أن ال

ــاً       ــل توجه ــط أق ــصادي المتوس ــاعي و االقت ــستوى االجتم ــر ذات الم لألس

ــل    ــرة أو ذات دخ ــر فقي ــون ألس ــذين ينتم ــشباب ال ــن ال ــف م ــتخدام العن الس

   .محدود

 عدم وجـود داللـة إحـصائية علـى أن الـشباب الـذين يـسكنون فـي المنـاطق                     -٢

ــي     ــسكنون ف ــذين ي ــشباب ال ــن ال ــف م ــو العن ــاً نح ــر توجه ــضرية أكث الح

حيــث وجــد الباحــث عــدم اخــتالف فــي النــسب المئويــة ، المنــاطق الريفيــة 

ــة مــن   ــاطق ريفي ــاطق حــضرية أو من ــسكنون فــي من ــذين ي ــشباب ال ــين ال ب

 . لعنف حيث التوجه نحو ا
اط و       -٣ شعور باإلحب ين ال صائية ب ة إح ة ذات دالل ود عالق  وج

ف و العن ات نح ت  ، االتجاه ا آان اً  آلم ر إحباط شباب أآث ان ال ا آ فكلم
 . اتجاهاته الستخدام العنف ايجابية

 . أن الذكور أكثر توجهاً  الستخدام العنف من اإلناث-٤
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ــرهم  -٥ ــف مــن غي ــاً نحــو العن ــل توجه ــيض أق ــشباب الب ــاس  أن ال  مــن األجن

 .األخرى التي تعيش في الواليات المتحدة
 

معرفة أسـباب   : "بعنوان) : Moses) 1999كذلك في الموضوع نفسه دراسة قام بها موسس         

  " انتشار العنف بين طالب المدارس الثانوية

التعــرف علــى األســباب المؤديــة إلــى انتــشار العنــف هــدفت الدراســة إلــى وقــد 

  . ية حتى يتم السيطرة عليها بين طالب المدارس الثانو
  

  : وكان من أهم نتائج دراسة موسس ما يلي . طالباً) ٣٧٧(حيث بلغت عينة الدراسة 
  مــن مجمــوع العينــة تعرضــوا العتــداءات عنيفــة بمعــدل       %) ٦٢(أن  .١

ــستة  ) ٢,٤١( ــف ال ــواع العن ــوع أن ــن مجم ــل  ، م ــى أن ك ــشير إل ــذا ي و ه

 .طالب تعرض إلى االعتداء أكثر من ثالث مرات

 .أن اإلنـاث أكثر تعرضـاً  لالعتداءات العنيفة من الذكور .٢

  

א: القسم الثاني  א   :א
  

ـ ١٤١٤(أجرى نواي    وقفة مع عمل المرشد الطالبي اليومي في المدارس        " بعنوان  دراسة  ) هـ

  : وهدفت الدراسة إلى. "الحكومية بمدينة جده بين الواقع والمأمول

  .رف على طبيعة الممارسات المهنية لإلرشاد في مدارس مدينة جده التع-

ــة     - ــي المدرس ــي ف ــد الطالب ــه المرش ــي تواج ــصعوبات الت ــى ال ــرف عل  التع

 .وتصنيفها حسب درجة معاناته منها

ــات    - ــب حاج ــد ليواك ــي للمرش ــب المهن ــاء بالجان ــبل االرتق ــى س ــرف عل  التع

ــز دور    ــة وتعزي ــسية والتربوي ــالب النف ــق هالط ــي تحقي ــة   ف ــداف العملي  أه

 .التعليمية بالمدرسة
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ــة مــن   ــي صــورتها النهائي ــة الدراســة ف ــت عين ــم )  ٦٠(كون ــاً تَّ مرشــداً طالبي

ــطة      ــة والمتوس ــدارس االبتدائي ــض الم ــن بع ــشوائية م ــة ع ــارهم بطريق اختي

 .والثانوية الحكومية 

واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي المــسحي لتناســبه مــع الدراســة أمــا أدوات  

ــى   الدراســة ا ــتملت عل ــداد الباحــث اش ــن اع ــتبانه م ــت اس ــد كان ــستخدمة فق لم

ــي  ) ١٠٠( ــا المرشــد الطالب ــوم به ــي يق ــل الممارســات أو المهــام الت ــردة تمث مف

  :وكان من أهم نتائج دراسة نوي مايلي. داخل المدرسة

ــا   - ــشارك فيه ــا او ي ــي يقوده ــات الت ــاءات واالجتماع ــة، اللق ــال الكتابي  أن األعم

ســة فــي القيــام بأعمــال اداريــة، تحتــل الــصادرة فــي أعمــال المرشــد إدارة المدر

  .المرشد الطالبي

 أن األعمــال المتعلقــة بتوثيــق الــصلة بــين المدرســة والبيــت وتنفيــذ البــرامج  -

ــاً، حظيــت   ــة للطــالب ســلوكياً وعلمي ــددة والمتابع ــادين المتع االرشــادية فــي المي

 .بنسب متدنية من حيث االهتمام من قبل المرشد الطالبي

ــوم   - ــاديةالتي يق ــدمات االرش ــرامج والخ ــداد للب ــيط واالع ــل التخط ــع عام  تواض

 .بها المرشد الطالبي في المدرسة

ــاد      - ــي اإلرش ــة ف ــاد، خاص ــه واالرش ــرامج التوجي ــض ب ــذ بع ــعف تنفي  ض

 .والتوجيه األكاديمي والمهني واإلرشاد النفسي

ي لهــم  ضــعف تجــاوب أوليــاء األمــور للــدعوة التــي يوجههــا المرشــد الطالبــ-

ــع     ــاونهم م ــادي وتع ــل اإلرش ــين للعم ــم المدرس ــدم تفه ــة، وع ــارة المدرس لزي

ــرامج    ــذ الب ــي تنفي ــد ف ــساعد المرش ــضاحي ي ــل إي ــود دلي ــدم وج ــد، وع المرش

ــت    ــادية كان ــرامج االرش ــذ الب ــة لتنفي ــات مالي ــود مخطط ــدم وج ــادية، وع االرش

فـي  أهم الصعوبات والعوائـق التـي تواجهـه المرشـد الطالبـي عنـد تأديـة عملـه                   

  .المدرسة
  

ـ  ١٤١٩(     وفي الموضوع نفسه قام الغامدي       تقـويم األداء   " بعنـوان   بإجراء دراسـة    ) هـ

بلغـت  " الوظيفي وعالقته ببعض المتغيرات لدى المرشدين الطالبيين بمحافظة جده التعليمي           
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ـ  ) ١٢٦(مرشداً طالبياً، منهم ) ٢٢٥(أفراد عينة هذه الدراسة      ة، مرشداً في المرحلـة االبتدائي

مرشداً في المرحلة الثانوية، تَّم اختيارهم بشكل       ) ٣٧(مرشداً في المرحلة المتوسطة و      ) ٦٢(

وقـد  . هـ١٤١٩عشوائي، وقد طبق الجانب الميداني من الدراسة خالل الفصل الدراسي األول      

استخدم الباحث استمارة من إعداده باالضافة إلى نموذج تقويم األداء الوظيفي للمرشد الطالبي 

  : كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مايلي .بوزارة التربية والتعليم 

ــل     - ــين ومراح ــدين الطالبي ــوظيفي للمرش ــين األداء ال ــة ب ــود عالق ــدى وج  م

  .التعليم العام التي يعملون بها

ــات     - ــين وفئ ــدين الطالبي ــوظيفي للمرش ــين األداء ال ــة ب ــود عالق ــدى وج  م

 .أعمارهم

ــين األدا - ــة ب ــود عالق ــدى وج ــي  م ــدين الطالبي ــوظيفي للمرش ــستويات نء ال  وم

 .تأهيلهم العلمي

ــات    - ــين ونوعي ــدين الطالبي ــوظيفي للمرش ــين األداء ال ــة ب ــود عالق ــدى وج  م

 .تأهيلهم

ــديراتهم   - ــين وتق ــدين الطالبي ــوظيفي للمرش ــين األداء ال ــة ب ــود عالق ــدى وج  م

 .في المؤهالت العلمية

ــدي    - ــوظيفي للمرش ــين األداء ال ــة ب ــود عالق ــدى وج ــدد   م ــين وع ن الطالبي

  :  وكان من أهم نتائج دراسة الغامدي مايلي .سنوات الخدمة في التعليم

ــات    - ــي درج ــطات ف ــين المتوس ــصائية ب ــة اح ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج  ع

ــل   ــي يعم ــة الت ــام المختلف ــيم الع ــة بمراحــل التعل ــوظيفي مقارن ــديرات األداء ال تق

 . بها المرشد

ــصائية   - ــة اح ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــديرات األداء    ع ــات تق ــين درج  ب

  .الوظيفي للمرشدين وفقاً لمستويات تأهيلهم

ــات    -  ــي درج ــطات ف ــين المتوس ــصائية ب ــة اح ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج  ع

  .تقديرات األداء الوظيفي للمرشدين وفقاً لفئات أعمارهم

ــات    - ــي درج ــطات ف ــين المتوس ــصائية ب ــة اح ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج  ع

  .ي وأنواع تأهيلهم المختلفةتقديرات األداء الوظيف
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ــات    - ــي درج ــطات ف ــين المتوس ــصائية ب ــة اح ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج  ع

  .تقديرات األداء الوظيفي وفقاً لتقديرات المؤهالت العلمية للمرشدين

ــات    - ــي درج ــطات ف ــين المتوس ــصائية ب ــة اح ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج  ع

رشــاد لــدى  تقــديرات األداء الــوظيفي للمرشــدين تبعــاً للخدمــة فــي اإل     

  .المرشدين

ــام  ــذلك ق ــواي ك ـــ١٤١٦( ن ــوان   )  ه ــرى بعن ــة أخ ــويم األداء " : بدراس تق

ــده   ــيم ج ــاد بتعل ــين باالرش ــين المكلف ــوظيفي للمعلم ــة " ال ــت العين ــث بلغ ) ٤٠(حي

معلماً مكلفاً بإرشاد وقـد تَّـم تطبيـق الجانـب الميـداني فـي الدراسـة خـالل الفـصل                     

ــاني   ــي الث ـــ١٤١٦( الدراس ــدفو) .  ه ــة ه ــى  ت الدراس ـــرف عل ــى التع إل

ــاد    ــين باالرش ــين المكلف ــة للمعلم ــات المهني ــي الدراس ــضعف ف ــوة وال ــب الق جوان

  .ومعوقات العمل ومشكالته وسبل تحسينها

ــوذج    ــى نم ــافة إل ــداده باإلض ــن إع ــتمارة م ــث اس ــتخدم الباح ــن األدوات اس وم

  : وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي .تقويم
مـن عينـة الدراسـة يتـراوح مـستوى أدائهـم مـا بـني جيـد                  % ٦٩ن   أظهرت الدراسة أ   -١

  .جداً وممتاز

ــين     -٢ ــوظيفي للمعلم ــاور األداء ال ــض مح ــاك بع ــأن هن ــة ب ــرت الدراس  أظه

ــات    ــتجابات الفئ ــط اس ــي متوس ــسبة ف ــى ن ــجلت أدن ــاد س ــين باالرش المكلف

ــي  ــة وه ــى    : (الثالث ــدرة عل ــي، الق ــي والمهن ــاد التعليم ــام باالرش االهتم

 ) .ب العمل تطوير أسالي
مـن عينـة الدراسـة حـصلوا علـى أعلـى نـسبة مـن حمـور                  % ٨٣ أظهرت الدراسـة أن      -٣

 .السلوك العام والقدوة احلسنة
ــة     -٤ ــات الثالث ــسبة متوســط اســتجابات الفئ ــاع ن ــائج الدراســة ارتف  أظهــرت نت

ــة     ــداد الخط ــد اع ــاد بع ــون باالرش ــشرفون، المكلف ــدارس، الم ــديرو الم م

ايـة العـام الدراسـي، وتكييـف الخطـط مـع إمكانيـات              العامة لإلرشـاد مـع بد     

 .المدرسة
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 أظهــرت نتــائج الدراســة تفاوتــاً واضــحاً يف اســتجابات العينــة حملــور الــتفهم املتكامــل -٥
 .للتربية والتعليم

ــة  -٦ ــي متوســط اســتجابات العين ــسبة ف ــاض الن ــائج الدراســة انخف ــرت نت  أظه

  .لمحور القدرة على تطوير أساليب العمل
  

التــدريب فــي مجــال : "بدراســة أخــرى بعنــوان ) هـــ١٤١٧(قــام نــواي أيــضاً 

  : وقد هدفت هذه الدراسة"الخدمة االرشادية وأساليب تنفيذه

ــائل    ــة والوس ــر فاعلي ــين األكث ــدين الطالبي ــدريب المرش ــائل ت ــى وس ــرف عل التع

  .التدريبية ذات األثر الضئيل

رهم بشكل عشوائي، وقد طبق الجانـب       مرشداً طالبياً تَّم اختيا   ) ٤٠(حيث بلغت عينة الدراسة     

  .وقد قام الباحث بإعداد إستبانة الدراسة بنفسه) هـ١٤١٧(الميداني خالل العام الدراسي 

  :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

ــة، أن      - ــدورات التعريفي ــاص بال ــد الخ ــي البع ــة ف ــائج الدراس ــرت نت  أظه

ــسم التوج  ــن ق ــرين م ــن المحاض ــدربين م ــتفادة المت ــصلت اس ــاد، ح ــه واالرش ي

  %).٥٧,٥(على نسبة عالية بواقع 

ــي  - ــاز الحاســب اآلل ــي لجه ــائج الدراســة حاجــة المرشــد الطالب     أظهــرت نت

ــذلك        ــال ب ــد ق ــرار، وق ــى تك ــى أعل ــث حــصلت عل ــل اإلرشــادي حي ــد للعم المع

  .من المرشدين%) ٨٧(

ــى    - ــة عل ــالقراءة الموجه ــاص ب ــد الخ ــة للبع ــائج الدراس ــرت نت %) ٧٥( أظه

ــ ــب    م ــر الكت ــة أث ــة بأهمي ــراد العين ــث أف ــة حي ــراد العين ــة، أف ــراد العين ن أف

  .والدورات اإلختصاصية في إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي للمرشد

ــارة مــشرف اإلرشــاد للمــشرف الطالبــي  - ــة زي ــائج الدراســة، أهمي  أظهــرت نت

  .منهم%) ٧٦(ألنها تحقق مبدأ العالقة حيث قال بذلك 

  

ـــران ــرى الزه ــذلك أج ـــ ١٤٠٥( ي  ك ــة )  ه ــواندراس ــالب : "بعن ــشكالت ط م

وهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى ". المرحلــة الثانويــة و حــاجتهم اإلرشــادية
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حيــث بلغــت عينــة . مــشكالت طــالب المرحلــة الثانويــة و حاجتهــا إلــى اإلرشــاد

  .طالباً ) ٦٢٨(الدراسة 
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 :  وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي 

العلميــة يعــانون مــن المــشكالت بــشكل أكبــر مــن طــالب  أن طــالب المعاهــد -١

 . الثانوية العامة و المعهد الصحي
ــني   -٢  ــا ب ــارهم م ــراوح أعم ــذين يت ــالب  ال ــالب  ) ١٧-١٥( الط ــر الط ــنة أكث س

 ) .٢٠-١٨(و يليهم فئات األعمار اليت تتراوح ما بني ، مشكالت
ــر       -٣ ــزوجين و غي ــالب المت ــين الط ــروق ب ــود ف ــة وج ــحت الدراس  أوض

 . و أولئك الذين يعيشون مع أحد الوالدين فقط، متزوجينال
 أظهــرت الدراســة أن الطالــب الــذي كــان ترتيبــه األول يف املــيالد أكثــر معانــاة مــن -٤

 املشكالت من الطالب الذي ترتيبه األخري 
  

مشكالت طـالب المرحلـة الثانويـة و        : "بعنوان دراسة  ) هـ  ١٤٠١(كذلك أجرى الدوسري    

  : وقد هدفت الدراسة إلى". ية بالمملكة العربية السعوديةحاجتهم اإلرشاد

 تحديــد الحاجــات الملحــة لطــالب المرحلــة الثانويــة بالمملكــة لخــدمات بــرامج -

 . التوجيه و اإلرشاد الطالبي

ــة  - ــة الدراس ــملت عين ــن  ) ٧١٩( ش ــاً  م ــة  ٦طالب ــة بالمنطق ــدارس ثانوي  م

ــافة لل    ــسعودية باإلض ــة ال ــة العربي ــشرقية بالمملك ــا   ال ــي أجراه ــابالت الت مق

ــامعين و   ــاتذة ج ــشرة أس ــع ع ــث م ــدارس  ) ٣٠(الباح ــديري الم ــن م ــديراً  م م

وكــان مــن أهــم . الثانويــة مــن مختلــف المنــاطق و عــشرة مــسئولين تربــويين

  : نتائج هذه الدراسة ما يلي 
ى      %) ٧٨٫٦ (-)أ ( صول عل ي الح تهم ف دوا رغب ة أب ن الطلب م

 . تهمالمساعدة من شخص ما لمحاولة حل مشكال
  مــن عينــة خبــراء التربيــة و التعلــيم بالمملكــة يؤكــدون       %) ٩٦ (-)ب(

ــة       ــدارس الثانوي ــي الم ــادية ف ــرامج اإلرش ــق الب ــرة تطبي ــدعمون فك وي

 .بالمملكة
ي  %) ٢٨ (-)ج( د ف ه أو مرش ود موج دم وج روا ع ة اعتب ن العين م

 . المدارس مشكلة بحد ذاته
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ــي تتطلــ   -)د( ــشكالت الت ــم الم ــة أن أه ــحت الدراس ــة  أوض ــدمات تربوي ب خ

ــا  ــساعدتهم فيه ــة  ، لم ــت و المدرس ــاون البي ــي تع ــستوى  ، ه ــاض م انخف

، التعليم فـي المرحلـة االبتدائيـة ممـا يـنعكس علـى بـاقي المراحـل التعليميـة                  

ــاء  ــين أكف ــود معلم ــدم وج ــين  ، ع ــات ب ــي االمتحان ــش ف ــاهرة الغ ــشي ظ تف

ــالب ــالب ، الط ــض الط ــدى بع ــة ل ــشكالت مالي ــشكالت  ، م ــض الم ــشئ بع تن

 ية و األخالقية بين الطالب ؟ السلوك
  

)  هـــ ١٤١٠( الــصائغ ،  كــذلك فــي الموضــوع نفــسه قــام كــل مــن الطـــريري 

ــة ــوانب دراس ــي    :" عن ــي ف ــاد الطالب ــه و اإلرش ــرامج التوجي ــة لب ــة تقويمي دراس

  " المملكة العربية السعودي

ــي     ــي ف ــاد الطالب ــه و اإلرش ــرامج التوجي ــويم ب ــى تق ــة إل ــدفت الدراس ــد ه وق

  . ربية السعوديةالمملكة الع

ــة    ــة الدراس ــت عين ــث بلغ ــدين   ) ٢٠٠(حي ــوجهين و المرش ــن الم ــرداً  م   ف

ــاء األمــور و الطــالب فــي مدينــة الريــاض  وكــان مــن أهــم . والمعلمــين و أولي

  : نتائج دراسة الطريري ، الصائغ ما يلي 
ة     -)أ( داف العام سبة لأله ة بالن ات العين ا فئ ن رض ة ع شفت الدراس آ

 . رشادلبرامج التوجيه و اإل
ــات    -)ب( ــجل المعلوم ــي س ــصور ف ــه الق ــض أوج ــود بع ــة لوج ــشفت الدراس ك

و ال ســيما فيمــا يتعلــق بــسهولة االســتخدام لطــول الوقــت ، الــشامل للطــالب

ــه  ــي تعبئت ــستغرق ف ــذي ي ــي و   ، ال ــب التعليم ــدليل الطال ــرة ب ــود ثغ و وج

 . المهني تتمثل في حداثة معلومات الدليل

العينــة تــرى أن برنــامج التقويــة يــساعد كــشفت الدراســة أن جميــع فئــات -)ج(

 . الطالب المتأخرين دراسيا على تحسين مستواهم التحصيلي
ــة-)د( ــائج الدراس ــشفت نت ــصف األول  ، ك ــستجدين بال ــذ امل ــتقبال التالمي ــامج اس أن برن

 . االبتدائي حيقق أهدافه بشكل عام
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ــصنبع ــام كــل مــن ال ــوان) هـــ١٤١٠(الــصالح ، أيــضاً ق ت المقومــا:"دراســة بعن

  ". العلمية و األخالقية و السلوكية للمرشد الطالبي 

ــسلوكية    ــة و ال ــة و األخالقي ــات العلمي ــد المقوم ــى تحدي ــدفت الدراســة إل ــد ه وق

  -: وكان من أهم نتائج هذه الدراسة مايلي .للمرشد الطالبي

ــة      -)أ ( ــات العلمي ــد بالمقوم ــع المرش ــرورة تمت ــى ض ــة إل ــادات الدراس إرش

ــة ــشهادات ال: التالي ــةال ــه و   ، علمي ــة بالتوجي ــداف الخاص ــام باأله و اإللم

ــسان ــم اإلن ــاد و فه ــاد، اإلرش ــات اإلرش ــة بطــرق دراســة ، و نظري و المعرف

ــراد ــاد ، األف ــاهج اإلرش ــتعانة   ، و من ــصال و االس ــارات االت ــع بمه و التمت

 .باآلخرين

 : بين البحث ضرورة توافر المقومات األخالقية السلوكية التالية-)ب(

علــى قــدر عــاٍل مــن االستبــصار بدوافعــه و حاجاتــه و مــشاعره  أن يكــون -١  

 .و رغباته

ــسامح    -٢   ــن الت ــافٍ  م ــدر ك ــى ق ــون عل ــاآلخرين ،  أن يك ــام ب   ، و االهتم

 .و أن يستطيع السيطرة على ذاته، والرغبة في معاونتهم
ــد -٣   ــسالمة املعتقـ ــسم بـ ــم،  أن يتـ ــصرب، العلـ ــالص، الـ ــة ، اإلخـ   األمانـ

ـ ، حـسن اخللـق   ، والسرية ، الـصدق ، احليـاد ، التواضـع ، القـدوة ، سن الظـن بـاآلخرين    ح
 . الرفق، اإليثار، حسن املظهر، احلكمة

  

ـــراني   ــام الزه ــذلك ق ـــ١٤١٠( ك ــوان  )   ه ــة بعن ــإجراء دراس ـــيه  ":ب   التوج

ــق ــة و التطبي ــين النظري ــي ب ــة ". واإلرشــاد الطالب دراســة اســتطالعية فــي منطق

  . الطائف التعليمية كنموذج مختار
فت الدراسـة إلـى اسـتطالع الواقـع الفعلـي لبرنـامج التوجيـه و اإلرشـاد                  وقد هـد  

الطالبــي المطبــق فــي المــدارس و مــدى تــوافر اإلمكانيــات التــي يتطلبهــا هــذا  

ــدى      ــوئها و م ــي ض ــق ف ــي يطب ــسائدة الت ــاهيم ال ــه و المف ــامج لمهام البرن

د االتــساق القــائم بــين المفــاهيم و األســس النظريــة لمفهــوم التوجيــه و اإلرشــا 

  . و الواقع التطبيقي لهذا المفهوم



 ١١٨

ــة    ــة الدراس ــت عين ــث بلغ ــائف   ) ٣٥(حي ــة الط ــن منطق ــاً  م ــداً  طالبي مرش

 : وكان من أهم نتائج هذه الدراسة مايلي . التعليمية و مدارسها
 إن التوجيــه و اإلرشــاد يف مفهــوم التخــصص و أســاليبه املهنيــة و إمكانياتــه الالزمــة و -)أ(

 . يزيد من فاعلية العملية التربوية، تكامليته املفروضة
و أن .  إتــضح اخنفــاض مــستوى اتــساق الواقــع التنفيــذي القــائم للتوجيــه و اإلرشــاد-)ب(

 : ذلك يرجع إىل
 .  عدم توفر اإلمكانيات الالزمة ألداء توجيه الطالب و إرشادهم ملهامه-١  
ــد  -٢   ــة يف امل ــة و التعليمي ــة اإلداري ــة اهليئ ــستوى فاعلي ــاض م ــذا  اخنف ــم ه ارس يف دع

 . املنظم املتكامل للخدمات املدرسية، إضافة إىل اخنفاض مستوى األداء، اجلانب
 عدم تـوفر تحليـل للمهـن المتـوفرة فـي المجتمـع مـن حيـث خصائـصها و                     -٣  

 . المهارات و المقدرات الالزمة لها و مزاياها و واجباتها
و قدراتــه علــى ، طبيعــة عملــه اخنفــاض مــستوى إدراك مهــام املرشــد يف املدرســة و -٤  

 . مساعدة املعلمني يف العملية التوجيهية الشاملة
 انخفــاض مــستوى مــشاركة المرشــد فــي خــدمات و بــرامج العالقــات بــين -)ج(

ــك   ــئ للمرشــد االســتفادة مــن تل ــشكل يهي ــم يتجــدد ب البيــت و المدرســة ل

 . العالقة في خدمة الطالب و العملية التربوية
قــة القائمــة مــع املؤســسات التربويــة و االجتماعيــة ذات العالقــة  إتــضح ضــعف العال-)د(

 . بتوجيه الطالب و إرشاده
  

ـ ١٤٢١(كما أجرى الرويبخ     دور المرشد الطالبي في وقاية الطالب من تعاطي    : "دراسة بعنوان   )   ه

دراسة مسحية على المرشدين الطالبيين و طالب المرحلـة الثانويـة العامـة للبنـين               " (المخدرات

  )مدارس مدينة الرياضب

  
 : وقد هدفت الدراسة إلى



 ١١٩

ــي  -١  ــد الطالب ــالي للمرش ــدور المث ــين ال ــابق ب ــدى التط ــى م ــرف عل و ،  التع

ــاطي    ــن تع ــة م ــة العام ــة الثانوي ــالب المرحل ــة ط ــي وقاي ــواقعي ف دوره ال

 .المخدرات
عـة   التعرف على العالقـة بـني العوامـل الذاتيـة للمرشـد الطـاليب و تفعيلـه لـدوره املتوق                    -٢ 

 . منه وقاية طالب املرحلة الثانوية العامة من تعاطي املخدرات
ــي و     ــد الطالب ــة للمرش ــل الذاتي ــة بالعوام ــداف الخاص ــك األه ــن ذل ــرع ع و يتف

 : هي
املرشـد الطـاليب و تفعيلـه لـدوره      ) مؤهـل ( لتعرف علـى العالقـة بـني نـوع ختـصص             -)أ (

 . املتوقع منه
ت عمـل املرشـد الطـاليب و تفعيلـه لـدوره             التعرف علـى العالقـة بـني عـدد سـنوا           -)ب (

 . املتوقع منه
 التعرف علـى العالقـة بـين عـدد الـدورات التدريبيـة التـي يحـصل عليهـا                    -)ج  (

 . المرشد الطالبي و تفعيله لدوره المتوقع منه
ــيم املرشــد الطــاليب ملــستواه املعــريف عــن  -)د  (  التعــرف علــى العالقــة بــني مــدى تقي

 . ية الطالب منها و بني تفعيله لدوره املتوقع منهاملخدرات و كيفية وقا
ــا مــن القــائمين بالعمــل ) ٧٤(حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن  مرشــدا طالبي

ــاض  ــة الري ــة بمدين ــة الحكومي ــة النهاري ــة العام ــدارس الثانوي ــن . بالم ــان م وك

  : أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 
 

ــالي للمرشــد و دو -١ ــدور المث ــين ال ــة  ال يوجــد تطــابق ب ــواقعي فــي وقاي ره ال

ــن     ــه م ــذي يمكن ــافي ال ــل الك ــن التأهي ــة م ــة العام ــة الثانوي ــالب المرحل ط

 .  اإلسهام بفاعلية في وقاية الطالب من تعاطي المخدرات

ــدوره   -٢ ــه ل ــي و تفعيل ــد الطالب ــة للمرش ــل الذاتي ــين العوام ــاط ب ــد ارتب  ال يوج

 و بـين عـدد      )عـدم ارتبـاط     ( حيـث إتـضح أن هنـاك اسـتقالالً          ، المتوقع منـه  

عمـر المرشـد    : سنوات خبـرة المرشـد الطالبـي فـي مجـال عملـه و كـل مـن                 

الطالبــي و المــدة التــي قــضاها المرشــد الطالبــي فــي العمــل فــي مواجهــة  



 ١٢٠

ــة   ــة المتخصــصة المتعلق ــدورات التدريبي ــاطي المخــدرات و عــدد ال ظــاهرة تع

 . باإلرشاد الطالبي

اإلرشـاد الطالبـي لـه       وجود مرشـدين طالبيـين غيـر متخصـصين فـي مهنـة               -٣

ــلين    ــريجين حاص ــتخدام خ ــك الس ــاد و ذل ــة اإلرش ــى عملي ــسلبي عل ــره ال أث

 . على مؤهالت ليست لها عالقة باإلرشاد الطالبي

ــرار       -٤ ــن أض ــة م ــال الوقاي ــي مج ــصة ف ــدورات المتخص ــدد ال ــة ع  قل

ــذه       ــة ه ــاه مقاوم ــين تج ــدين الطالبي ــي أداء المرش ــاد الطالب المخدراإلرش

ــى ا  ــث أدل ــاهرة حي ــسبة  الظ ــة بن ــضروا  %) ٦٢,٣(ألغلبي ــذين ح ــن ال م

ــي  ــاد الطالب ــي اإلرش ــم ف ــق بعمله ــة متخصــصة تتعل ــسبة . دورات تدريبي و بن

ــى مواضــع   %) ٦١,٤( ــدورات عل ــتمال ال ــد اش ــي بع ــة الكل ــراد العين ــن أف   م

 . و مقررات تناولت المخدرات
  

ـ ١٤٢١(الزهراني ، الغامدي ، الزهراني      : كما قام كل من      عنـوان         بـإجراء دراسـة ب    ) هـ

المشكالت السلوكية الشائعة لتالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جده التعليمية من وجهة نظر            :" 

  ".دراسة تحليلية مقارنة" مديري المدارس والمرشدين الطالبيين والمعلمين
  

  :وقد هدفت الدراسة إلى

ــة -  ــال المرحل ــدى أطف ــشائعة ل ــسلوكية ال ــشكالت ال ــة الم ــى نوعي ــرف عل   التع

  .االبتدائية من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين والمرشدين

 .وتم بناء أداة علمية عن المشكالت السلوكية ألطفال المرحلة االبتدائية

ــة     ــة الدراس ــت عين ــث بلغ ــنهم  ) ١٣٥(حي ــاً، م ــة  ) ٤٥(معلم ــدير مدرس   م

ــف،  ) ٤٥(و ــم ص ــة     )٠٤٥(معل ــارهم بطريق ــم اختي ــد ت ــي، وق ــد طالب مرش

  ).هـ١٤٢١(الجانب الميداني خالل الفصل الدراسي عشوائية، وطبق 



 ١٢١

  :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي

 أن مــشكلة النــشاط الحركــي الزائــد كانــت أكثــر المــشاكل بدرجــة متوســطة،  - 

ــار  ــث أش ــرة   %) ١٥(حي ــة كبي ــا بدرج ــرى   %)٥٨(بوجوده ــن ي ــنهم م ، م

ــرى   ــا ي ــة متوســطة، فيم ــا بدرج ــدارس و%) ٩(بوجوده ــديري الم ــن م ــود م ج

ــرة و   ــة كبي ــشكلة بدرج ــطة،   %) ٦٠(الم ــة متوس ــا بدرج ــرى بوجوده ــنهم ي م

ــرى ــين ي ــي ح ــديدة،  %) ٢٠(ف ــة ش ــشكلة بدرج ــود الم ــين وج ــن المعلم ) ٤٧(م

  .بدرجة متوسطة

 فــي مكانــه لفتــرة طويلــة أظهــرت نتــائج ذ أن مــشكلة عــدم اســتقرار التلميــ-  

ــدى المرشــدين  بدرجــة ةمــنهم بوجــود المــشكل%) ١٣(حيــث أشــار . مرتفعــة ل

  .منهم وجود المشكلة بدرجة متوسطة%) ٢٩( يرى اشديدة، فيم
  

  
  

  

  

  



 ١٢٢

א א א א
  

وجد أنها تنوعت أهدافها حيث اختلفـت فـي         ، من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة     

فالبعض منها اهتم باألداء الوظيفي للمرشـد و الـبعض   . البعض و تشابهت في البعض اآلخر    

و البعض اهتم بالعنف المدرسي     ، هتم بالمشكالت السلوكية و األخالقية لدى الطالب و األسرة        ا

كما اهتمت بعض الدراسات بوسائل     ، و البعض اهتم بالحاجة إلى اإلرشاد في المدارس الثانوية        

فإنهـا تـدرس دور المرشـد       ، أما الدراسة الحالية  . اإلعالم و السلوك العدواني الحادث منها     

  ).  و المتوسطة-في المدارس الثانوية (بي في الحد من العنف المدرسي الطال

، فقد توقف الباحث عند اإلرشـاد المدرسـي         ، و لما كان موضوع العنف المدرسي في تزايد       

  . باعتبار أن المرشد البد أن يكون له دور مهم في الحد من هذه الظواهر 

  رحلـة التعليميـة التـي تغطيهـا        فـي الم  ، وتتفق الدراسة الحالية مـع بعـض الدراسـات        

كذلك تتفق هذه الدراسة الحالية مع دراسـات        . و كذلك في تناولها لموضوع العنف المدرسي      

أخرى في تناولها لدور المرشد و أهمية تدخله في الجوانب السلوكية كدراسة كل من يوسـف            

ـ       ) هـ١٤٠٥(و دراسة الزهراني    ) هـ١٤١٤(بن أحمد نواني     ة التـي ركـزت علـى الحاج

و التي ركزت جميعها على موضوع اإلرشاد ) هـ١٤٠١(و كذلك دراسة الدوسري ، اإلرشادية

المدرسي باعتبارها ضرورة ملحة للحد من السلوكيات الحادثة من الطالب و هي مرغوبـة و               

  .تتنافى مع أهداف التوجيه و االرشاد و نظرياته 

ذي يجب أن يؤديـه وفـق واقـع         وهذه الدراسة تحاول أن تقف على دور المرشد الطالبي ال         

ومستويات العنف التي رصدت من خالل االستبيان والمعوقات الحادثة له حتى يستطيع الحـد              

بل و في تطور مختلـف و       .. من ظاهرة العنف المنتشر بين الطالب و الذي في تزايد مستمر          

تنـاول هـذا    بوسائل متعددة في كافة دول العالم السبب الذي استرعى نظر الباحث و دفع به ل              

  . الموضوع بالبحث

                  كما اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في مجتمع الدراسـة حيـث تـم

تطبيقها على المرشدين الطالبيين بالمرحلتين المتوسطة و الثانوية بمنطقة عـسير التعليميـة    

  ).أبها(بمدينة 



 ١٢٣

سابقة و طريقة اختيارهـا  كذلك اختلف حجم العينة في الدراسة الحالية عن الدراسات ال     

، كما أن معظم الدراسات اسـتخدمت اإلسـتبانة أداة لجمـع البيانـات            . تبعاً لطبيعة الدراسة    

  .استخدم الباحث فيها أداة مقابلة " دراسة أجنبية) "Crump , 1993(باستثناء دراسة 

  .أما الدراسة الحالية فقد استعان الباحث استبانة خاصة بالمرشدين الطالبيين 

حيـث  ،  و قد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد اإلطـار النظـري لدراسـته                 -

ساعدت تلك الدراسات السابقة في إثراء أدبيات البحث في مجال دور المرشد في الحـد مـن                 

و العوامـل   ، العنف بصفة خاصة و في التعرف على نظريـات العنـف و مـسببات العنـف                 

 من جانب دور التربية ألسرية أو المدرسة أو وسائل اإلعالم           المساعدة في إظهاره سواء كان    

كما استفاد الباحث من هذه الدراسات عنـد        . كذلك نظرة اإلسالم في تلك المسببات       ، المختلفة  

  . و في تقديم التوصيات و المقترحات في نهاية الدراسة، قيامه بتحليل و تفسير نتائج دراسته
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א א
א א א א
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 ١٢٥

א:أوالً    −:א
بعد اإلطالع على األدبيات ذات العالقة ، واالستفادة منها في المجال اإلجرائـي ، اسـتخدم                

 الوصفي عن طريق المسح بالعينة الذي يعتمـد علـى دراسـة             الباحث في هذه الدراسة المنهج    

الظاهرة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنهـا بهـدف وصـف الظـاهرة                  

 وخصائصها عن طريق جمـع المعلومـات        االمدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها وأسبابه      

  ).١٩٩٥العساف ، (وتحليلها وتفسيرها ومن ثم تقدير النتائج في ضوئها 
  

  

א: ثانياًً   −:א
يتكون مجتمع الدراسـة مـن المرشـدين الطالبيـين بالمرحلـة المتوسـطة الحكوميـة                

والمرشدين الطالبيين بالمرحلة الثانوية الحكومية واألهلية بمنطقة عسير التعليمية         ". بنين"واألهلية

  ".بنين"

  

א:ثالثاً   −:א
  

ن وحدات معينة تمثل المجتمع األصلي تمثيالً صـحيحاً فمـدارس           حيث تقرر أن تكون م    

المنطقة الجنوبية تمثل جميع مدارس المنطقة للمفاهيم واالتجاهات إضافة إلى أنهـا تتبـع              

جميعها لتعليمات وأنظمة وزارة التربية والتعليم لذا تم اختيار العينة العمدية القصدية قوامها             

  ، المـــرحلتين آنفـــة الـــذكر   مرشـــداً طالبيـــاً مـــن كلتـــا    ) ١٦٠(

و لتحقيق ذلك قام الباحث بزيارة المدارس و توزيع اإلستبانات على المرشدين بعد أن تمت               

بتاريخ ) ٣١٨٤٨/١/١٧(بخطاب موجه للمدارس رقم     ، الموافقة من إدارة التعليم بالمنطقة      

طالبيـين   هـ و بما أن الباحث قد تحصل على إحصائية تشير لعدد المرشدين ال             ٣/١/١٤٢٥

بتـاريخ  ) ٤٣/٧(حسب تقريـر إدارة التعلـيم بالمنطقـة رقـم           ) ٢٢٣(بالمنطقة و عددهم    

  . إال أن الباحث قد اكتفى بالقيمة المذكورة بسبب الظروف التي أوردها ، هـ ١٥/١/١٤٢٥

وجد أن هناك   ) ١٦٠(و عندما قام الباحث بتجميع اإلستبانات من المبحوثين البالغ عددهم           

و بعد فحص اإلستبانات المـستلمة      ، إستبانه) ١٤٥(قدت و لم تسلم لـه سوى       أعداداً قد ف  



 ١٢٦

) ١٣٣(و بذا صارت اإلستبانات الـصالحة       ، إستبانة و ذلك لعدم اكتمالها    ) ١٢(تم استبعاد   

  .إستبانة
  

א א −:א

  :  صدق األداة  - ١
جموعـة مـن    في صورتها األولية علـى م     ) اإلستبانه(قام الباحث يعرض أداة البحث      

المحكمين من ذوي العلم و الخبرة في مجاالت العلوم االجتماعية و النفسية و طلب الباحـث                

من المحكمين في إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات أداة البحث و مدى انتمائها للمحاور               

و كـذلك إضـافة أو تعـديل أي         . التي تنتمي إليها و مدى مالئمتها لقياس ما وضعت ألجله         

  . ن العباراتعبارة م

قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليها       . وفي ضوء التوجيهات التي أبداها المحكمون     

معظم المحكمين على أداة البحث سواء بتعديل الصياغة أو حذف بعض العبارات بعد تحديـد               

 .مواضع االلتباس فيها أو إضافة عبارات جديدة
  

  -:الصدق البنائي - ٢
تم حساب معامالت االرتبـاط     . نتماء كل عبارة للمحور الذي تقع فيه          للوقوف على مدى ا   

  . بين درجة كل عبارة و الدرجة لكلية للمحور الذي تنتمي إليه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٧

  

  

  

  

  

  



 ١٢٨

  
  )٢(الجدول رقم 

  
     معامالت االرتباط بين درجة آل عبارة من عبارات المحور األول والدرجة الكلية لهذا المحور

  
رقم 

 ارةالعب

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

٠,٦٥  ١٦  **٠,٦٠  ١١  ** ٠,٥٥  ٦  **٠,٥١  ١ **  

٠,٥٤  ١٧  **٠,٤٧  ١٢  ** ٠,٣٨  ٧  **٠,٥٨  ٢ **  

٠,٦٥  ١٨  **٠,٤٤  ١٣  ** ٠,٥١  ٨  **٠,٥٣  ٣ **  

٠,٥٨  ١٩  ** ٠,٦٠  ١٤  ** ٠,٦١  ٩  **٠,٥٩  ٤**  

٠,٦٧  ٢٠  ** ٠,٦١  ١٥  **٠,٦٧  ١٠  ** ٠,٦٣  ٥**  

  ٠,٠١دالة عند                   ** ٠,٠٥دالة عند * 
  

بأن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مـن عبـارات           ) ٢(يتضح من الجدول رقم   

 ) ٠,٠١(المحور األول والدرجة الكلية لهذا المحور جميعها دالة إحصائياً عنـد                      

إلـى  ) ٠,٣٨(يم معامالت االرتباط جميعها موجبة ، وأنهـا تتـراوح مـابين             وان ق 

  . على االتساق الداخلي بين عبارات هذا المحورل، مما يد) ٠,٦٧(
  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٩

  

  



 ١٣٠

  

  )٣(الجدول رقم 
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور الثاني والدرجة الكلية لهذا 

  المحور
  

  معامل االرتباط  رقم العبارة   االرتباطمعامل  رقم العبارة

٠,٧٤  ٩  **٠,٦٠  ١**  

٠,٧٢  ١٠  **٠,٢٤  ٢**  

٠,٧٤  ١١  **٠,٤٥  ٣**  

٠,٦٢  ١٢  **٠,٣٢  ٤**  

٠,٥٨  ١٣  ** ٠,٦٦  ٥ **  

٠,٦٢  ١٤  ** ٠,٥٧  ٦ **  

٠,٥١  ١٥  ** ٠,٧٠  ٧ **  

٠,٦٤  ١٦  ** ٠,٦١  ٨ **  
  ٠,٠١دالة عند             ** ٠,٠٥دالة عند * 

  

بأن معامالت االرتباط بين درجة كل عبـارة مـن عبـارات            ) ٣(ن الجدول رقم  يتضح م 

وان قيم  ) ٠,٠١(المحور الثاني والدرجة الكلية لهذا المحور جميعها دالة إحصائياً عند           

، ممـا   ) ٠,٧٤(إلى  ) ٠,٢٤(معامالت االرتباط جميعها موجبة ، وأنها تتراوح مابين         

  .هذا المحور على االتساق الداخلي بين عبارات ليد

  

  

  



 ١٣١

  
  



 ١٣٢

  )٤(الجدول رقم 
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور الثالث  والدرجة الكلية لهذا 

  المحور
  

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

٠,٦٧  ١٠  **٠,٦٢  ١**  

٠,٥١  ١١  **٠,٤٧  ٢**  

٠,٥٣  ١٢  **٠,٥٩  ٣**  

٠,٥٧  ١٣  **٠,٧٣  ٤**  

٠,٥٠  ١٤  ** ٠,٦١  ٥ **  

٠,٥١  ١٥  ** ٠,٥٦  ٦ **  

٠,٥٦  ١٦  ** ٠,٥٠  ٧ **  

٠,٥٠  ١٧  ** ٠,٥٧  ٨ **  

٠,٥٨  ١٨  ** ٠,٥٧  ٩ **  

  ٠,٠١دالة عند                      ** ٠,٠٥دالة عند * 
  

بأن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مـن عبـارات           ) ٤(يتضح من الجدول رقم   

) ٠,٠١(  الكلية لهذا المحور جميعها دالة إحصائياً عنـد                  المحور الثالث والدرجة  

إلـى  ) ٠,٤٧(وان قيم معامالت االرتباط جميعها موجبة ، وأنهـا تتـراوح مـابين              

  . على االتساق الداخلي بين عبارات هذا المحورل، مما يد) ٠,٧٣(
  
  
  
  
  



 ١٣٣

  )٥(الجدول رقم 
ور الرابع والدرجة الكلية لهذا معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المح

  المحور
  

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

معامل رقم العبارة

  االرتباط

معامل رقم العبارة

  االرتباط
٠,٤٢  ١٩  **٠,٤١  ١٠  **٠,٤٨  ١**  

٠,٥٥  ٢٠  **٠,٤٨  ١١  **٠,٥٢  ٢**  

٠,٥٦  ٢١  **٠,٥١  ١٢  **٠,٥٢  ٣**  

٠,٤٥  ٢٢  **٠,٤٦  ١٣  **٠,٤٠  ٤**  

٠,٥٠  ٢٣  ** ٠,٣٩  ١٤  ** ٠,٤٧  ٥ **  

٠,٥٨  ٢٤  ** ٠,٤٦  ١٥  ** ٠,٤٣  ٦ **  

٠,٥٥  ٢٥  ** ٠,٤٤  ١٦  ** ٠,٥٠  ٧ **  

٠,٤٩  ٢٦  ** ٠,٤٨  ١٧  ** ٠,٥٧  ٨ **  

٠,٤٧  ١٨  ** ٠,٥٣  ٩ **    

  ٠,٠١دالة عند                      ** ٠,٠٥دالة عند * 
  

 عبـارات   بأن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مـن        ) ٥(يتضح من الجدول رقم   

) ٠,٠١(المحور الرابع والدرجة الكلية لهذا المحور جميعها دالة إحصائياً عنـد                    

إلـى  ) ٠,٣٩(وان قيم معامالت االرتباط جميعها موجبة ، وأنهـا تتـراوح مـابين              

  . على االتساق الداخلي بين عبارات هذا المحورل، مما يد) ٠,٥٨(
  

  



 ١٣٤

  

  

  )٦(الجدول رقم 
رجة كل عبارة من عبارات المحور الخامس والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين د

  لهذا المحور
  

رقم 

 العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط
٠,٧٠  ١٦  **٠,٥٩  ١١ ** ٠,٥٨  ٦  **٠,٤٧  ١ **  

٠,٦٢  ١٧  **٠,٦٩  ١٢ ** ٠,٥٧  ٧  **٠,٥٠  ٢ **  

٠,٦٥  ١٨  **٠,٥٩  ١٣ ** ٠,٤٣  ٨  **٠,٦٢  ٣ **  

٠,٦٥  ١٩  ** ٠,٦٤  ١٤ ** ٠,٥٧  ٩  **٠,٥٢  ٤**  

٠,٤٧  ٢٠  ** ٠,٦٢  ١٥  **٠,٥١  ١٠  ** ٠,٧٠  ٥**  

  ٠,٠١دالة عند                      ** ٠,٠٥دالة عند * 
  

بأن معامالت االرتباط بين درجة كل عبـارة مـن عبـارات            ) ٦(يتضح من الجدول رقم   

وان ) ٠,٠١(الخامس والدرجة الكلية لهذا المحور جميعها دالة إحصائياً عنـد           المحور  

إلـى             ) ٠,٤٣(قيم معـامالت االرتبـاط جميعهـا موجبـة ، وأنهـا تتـراوح مـابين                 

  . على االتساق الداخلي بين عبارات هذا المحورل، مما يد) ٠,٧٠(

  

  

  

  

  



 ١٣٥

  

  



 ١٣٦

  )٧(الجدول رقم 
كل عبارة من عبارات المحور السادس  والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين درجة 

  لهذا المحور
  

معامل  رقم العبارة

  االرتباط

معامل رقم العبارة

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط
٠,٦٣  ١٩  **٠,٧٠  ١٠  **٠,٣٦  ١**  

٠,٥٨  ٢٠  **٠,٦٥  ١١  **٠,٥٢  ٢**  

٠,٦١  ٢١  **٠,٦٤  ١٢  **٠,٥٩  ٣**  

٠,٦٦  ٢٢  **٠,٦٥  ١٣  **٠,٥٩  ٤**  

٠,٦١  ٢٣  ** ٠,٥٤  ١٤  ** ٠,٦٦  ٥ **  

٠,٤٧  ٢٤  ** ٠,٥٥  ١٥  ** ٠,٥٨  ٦ **  

٠,٦٢  ٢٥  ** ٠,٦٧  ١٦  ** ٠,٥١  ٧ **  

٠,٦٥  ٢٦  ** ٠,٦٣  ١٧  ** ٠,٦٤  ٨ **  

٠,٥٠  ٢٧  ** ٠,٦٥  ١٨  ** ٠,٦٨  ٩ **  

  ٠,٠١دالة عند                    ** ٠,٠٥دالة عند * 
  

ت االرتباط بين درجة كل عبارة مـن عبـارات          بأن معامال ) ٧(يتضح من الجدول رقم   

) ٠,٠١(المحور السادس  والدرجة الكلية لهذا المحور جميعها دالة إحصائياً عند                    

إلـى  ) ٠,٣٦(وان قيم معامالت االرتباط جميعها موجبة ، وأنهـا تتـراوح مـابين              

  . على االتساق الداخلي بين عبارات هذا المحورل، مما يد) ٠,٧٠(

  



 ١٣٧

  

  -:تالثبا - ٣
) ٨(جدول رقم ، تم تقدير درجة ثبات محاور أداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ

  يوضح معامل الثبات
  

عدد   ن  المحور  م

  العبارات

قيمة معامل 

  الثبات

  %٨٩  ٢٠  ١٣٣  أهم مظاهر العنف السائدة لدى الطالب في المدرسة  ١

  %٨٦  ١٦  ١٣٣  )الجانب الديني(أهم أسباب العنف لدى الطالب   ٢

  %٨٧  ١٨  ١٣٣  )الجانب النفسي(أهم أسباب العنف لدى الطالب   ٣

الجانب االجتماعي و (أهم أسباب العنف لدى الطالب   ٤

  )األسري

٨٧  ٢٦  ١٣٣%  

  %٩٠  ٢٠  ١٣٣  أهم ادوار البيئة المدرسية في العنف المدرسي  ٥

  %٩٣  ٢٧  ١٣٣  دور المرشد الطالبي بالمدرسة  ٦

  )٨(يتضح من الجدول رقم 

حيث جاءت  قيمة ) cronbach’s Alpha(ساب ثبات اإلستبانة باستخدام طريقة ألفا كرونباخح

و عند أهـم أسـباب      ) ٠,٨٩(الثبات عند أهم مظاهر العنف السائدة لدى الطالب في المدرسة           

و عند أهم أسباب العنف لدى الطالب مـن         ) ٠,٨٦(العنف لدى الطالب من حيث الجانب الديني        

و عند أهم أسباب العنف لدى الطالب من حيث الجانب االجتماعي           ) ٠,٨٧(سيحيث الجانب النف  

و كذلك عند   ) ٠,٩٠(و كذلك عند دور البيئة المدرسية في العنف المدرسي          ) ٠,٨٧(و األسري   

و من الجدير بالذكر أن قيم معامالت الثبات لمحاور أداة          ) ٠,٩٣(دور المرشد الطالبي بالمدرسة   

و هو ثبات عالي مما يشير إلى ثبات البيانات التـي           ) ٠,٩٣(إلى  ) ٠,٨٦(الدراسة تتراوح بين    

  . تم جمعها باستخدام هذه األداة



 ١٣٨

א: رابعاً  א   ) :اإلستبانة (  א

  .تحقيقاً لهدف الدراسة في معرفة دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي 

استفاد الباحث من .  منها يف صياغة أسئلة الدراسة بعد االطالع على الدراسات ذات العالقة واالستفادة

وكان " العنف لدى الشباب ، اسبابه ومظاهره " قام بدراسة  . استبانة قد طُورت بواسطة فريق حبث 

وكيل جامعة امللك خالد الذي تفضل مشكوراً باملوافقة على االستفادة . سامل الوهايب : بإشراف الدكتور 

  :تعديل وإضافة ما يتناسب مع هذه الدراسة وهي بالشكل التايل وقد مت . من االستبانة 

  .يختص بالمعلومات األولية : الجزء األول 

  .العمر ، الحالة االجتماعية ، المؤهل العلمي ، العمل السابق 

  .مظاهر العنف السائدة لدى الطالب بالمدرسة : الجزء الثاني 

  .عبارة ) ٢٠(وقد اشتمل هذا الجزء على عبارات تكونت من 

  .أسباب العنف لدى الطالب : الجزء الثالث 

  :وقد اشتمل على الجوانب التالية 

  :  الجانب الديني -أ

  .عبارة ) ١٦(وقد اشتمل هذا الجانب على عبارات تكونت من 

  :  الجانب النفسي -ب

  .عبارة ) ١٨(وقد اشتمل هذا الجانب على عبارات تكونت من 

  :ري  الجانب االجتماعي واألس-ج

  .عبارة ) ٢٦(وقد اشتمل هذا الجانب على عبارات تكونت من 

  .دور البيئة المدرسية في العنف المدرسي : الجزء الرابع 

  .عبارة ) ٢٠(وقد اشتمل هذا الجزء على عبارات تكونت من 

  .دور المرشد الطالبي بالمدرسة : الجزء الخامس 

  .عبارة ) ٢٧(وقد اشتمل هذا الجزء على عبارات تكونت من 

  

  .عبارة ) ١٣١(وبذلك يكون مجموع العبارات في االستبانة 

 ) .دائماً ، أحياناً ، نادراً ( حيث كانت االستجابة وفقاً لثالثة أبعاد 



 ١٣٩

  

  .أساليب التحليل اإلحصائي : خامساً 

استخدم الباحث في تحليل بيانات الدراسة مجموعـة مـن المؤشـرات واألسـاليب              

  : وذلك على النحو التالي واالختبارات اإلحصائية

التكرارات والنسب المئوية والرتب لوصف خصائص أفـراد الدراسـة وتحديـد           -١

استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها عادات الدراسة          

.  

معامل ارتباط بيرسون بين العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وذلك  -٢

 .ئي لتقدير الصدق البنا

 .معامل ثبات ألفا كرونباخ للوقوف على مدى ثبات محاور أداة الدراسة  -٣

لحسن المطابقة والمتوسط واالنحراف المعياري لكل عبارة مـن          ) ٢كا( اختبار   -٤

 .عبارات أداة الدراسة 

 بين كل مستوى العنـف فـي المدرسـة وأدوار           crosstebالجداول المتقاطعة    -٥

لبيرسون لدراسة العالقة بين المتغيرين      ) ٢كا( المرشد الطالبي ، باإلضافة إلى      

.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
  

  

  عرض لنتائج الدراسة و تحليلها و تفسيرها



 ١٤١

  

  
א −:א

  

  -:  وتشتمل هذه الخصائص مايلي 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمرحلة العمرية) ٩(جدول رقم
 

  

. سنه فأكثر) ٣٥(بأن أغلب أفراد عينة الدراسة من ذوي األعمار ) ٩(يتضح من الجدول رقم   

ذا يدل على أن هذا المرشد الطالبي البد أن يكون صاحب خبـرة             وه%) ٥٩,٤(وذلك بنسبة 

وفهم وإدراك ال في مجال الحياة فحسب وإنما أيضاً في مجال الحياة التربويـة فـي مجـال                  

) ٣٤(سنه إلى   ) ٣١(فيما إتضح أن ما بين سن     . التعامل مع الطالب وفهمهم وفهم متطلباتهم     

  .جيد أيضا للمرشدين الطالبيين بالمدارسوهذا مؤشر %) ٢٦,٣(سنه كانت النسبة في ذلك

وأقل نسبة في ذلك    %) ١٢,٨(سنه كانت النسبة    ) ٣٠(سنه إلى   ) ٢٧(فيما تبين أن من سن      

  %).١,٥(سنه وكانت نسبة ذلك) ٢٦(سنه إلى) ٢٣(كانت من سن

  

  

  

  النسبة المئوية  العدد  يةالمرحلة العمر

  %١,٥  ٢    سنه٢٦  إلى ٢٣من 

  %١٢,٨  ١٧   سنه٣٠ إلى   ٢٧من 

  %٢٦,٣  ٣٥    سنه٣٤ إلى  ٣١من 

  %٥٩,٤  ٧٩    سنه فأكثر٣٥من 

  %١٠٠  ١٣٣  المجموع



 ١٤٢

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للحالة االجتماعية) ١٠(جدول رقم

  

بأن اغلب أفراد عينة الدراسة هم من فئة المتزوجين وحيث          ) ١٠(ويتضح من الجدول رقم   

وذلك أن قسم التوجيه واإلرشاد بوزارة التربية       %) ٩٥,٥(وذلك بنسبة   ) ١٢٧(بلغ عددهم 

وكذلك أن المرشد الطالبي يتعامل مع جميـع        . ون للمتزوجين والتعليم تفيد بان األفضلية تك    

%) ٤,٥(فيما أفادت نسبة فئة العزاب إلـى      . الطالب بالمدرسة فالبد أن ينظر إليهم كأبنائه      

  .مرشدين طالبيين فقط) ٦(وقد بلغ عددهم
  

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمؤهل الدراسي) ١١(جدول رقم

  
  

بأن اغلـب أفـراد عينـة الدراسـة هـم مـن الحاصـلين        ) ١١(ويتضح من الجدول رقم 

مرشداً طالبياً ثـم  ) ١٠٥(وبلغ عددهم   %) ٧٨,٩(بةللبكالوريوس التربوي حيث بلغت النس    

مرشداً طالبياً والبكالوريوس   ) ١٤(وعددهم%) ١٠,٥(دبلوم معهد المعلمين وبلغت النسبة    

أفراد ثم الدبلوم العالي والماجستير بنسبة اقل        ) ١٠(وعددهم  %) ٧,٥(الغير تربوي بنسبة  

  .فقط)٢(وبلغ عدد كل منهم %) ١,٥(
  

  النسبة المئوية  العدد  ةالحالة االجتماعي

  %٤,٥  ٦  أعزب

  %٩٥,٥  ١٢٧  متزوج

  %١٠٠  ١٣٣  المجموع

  النسبة المئوية  ددالع  المؤهل العلمي

  %١٠,٥  ١٤  دبلوم معهد معلمين

  %٧٨,٩  ١٠٥  بكالوريوس تربوي

  %٧,٥  ١٠  بكالوريوس غير تربوي

  %١,٥  ٢  دبلوم عالي

  %١,٥  ٢  ماجستير

  %١٠٠  ١٣٣  المجموع



 ١٤٣

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا يوضح) ١٢(جدول رقم
  للعمل السابق

  
بيين بأن اغلب أفراد عينة الدراسة  يعملون مرشدين طال        ) ١٢(ويتضح من الجدول رقم   

ثم أقل من ذلك من كان يعمل معلماً حيث بلغـت           %) .٧٧,٤(حيث بلغت النسبة في ذلك    

ثم من كان مديراً او وكيالً لمدرسة حيث بلغت النسبة فـي            %). ٥٢,٦(النسبة في ذلك  

ثـم األخـصائي االجتمـاعي بنـسبة        %)١,٥(ثم مشرف تربوي بنـسبة    %) ٤,٥(ذلك

)٠,٨.(%  
  
  

  )١٣(جدول رقم 

  سة من المرشدين الطالبيينيوضح عينة الدرا
  

  المجموع  المرحلة الثانوية  المرحلة المتوسطة

١٣٣  ٦٣  ٧٠  

  
عدد أفراد عينة الدراسة في كل من  المرحلة المتوسطة والمرحلـة            ) ١٣(يتضح من الجدول رقم     

  حيث بلغ عـدد المبحـوثين مـن المرشـدين الطالبيـين فـي المرحلـة المتوسـطة                 . الثانوية

  بينما بلغ عدد المفحوصين من المرشدين الطالبيين في المرحلـة الثانويـة            . مرشداً طالبياً ) ٧٠(

  .مرشداً طالبياً) ٦٣(

  النسبة المئوية  العدد  العمل السابق

  %٥٢,٦  ٧٠  معلم

  %٧٧,٤  ١٠٣  مرشد طالبي

  %٠,٨  ١  أخصائي اجتماعي

  %٤,٥  ٦  مدير مدرسة أو وكيل

  %١,٥  ٢  مشرف تربوي



 ١٤٤

  

  

  ما أهم مظاهر العنف السائدة لدى الطالب في ) ." ١( ولإلجابة عن السؤال رقم 

  .تم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة في المحور األول، "  المدرسة ؟

  

  )١٤(جدول رقم 
  

ستجابات أفراد عينة الدراسة نحو أهم مظاهر العنف السائدة لدى الطـالب فـي              يوضح ا 

  .المدرسة من وجهة نظر المرشدين الطالبيين
  

 االستجابة
  العـــــــــــــبارة  م

أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

تحطيم  ١ ١٣٣  ١٥  ٧٠  ٤٨ ت
 ١٢ *٣٤٫٥٧ ٠٫٦٤ ١٫٧٥ ١٠٠ ١١٫٣ ٥٢٫٦  ٣٦٫١ % ممتلكات الغير

االعتداء على  ٢  ١٣٣  ١٨  ٧٧  ٣٨ ت
اآلخرين 
 ١٠* ٤٠٫٦١ ٠٫٦٣ ١٫٨٤  ١٠٠ ١٣٫٥ ٥٧٫٩  ٢٨٫٦ % جسديًا

الشدة في  ٣  ١٣٣  ٢٥  ٨٢  ٢٦ ت
التعامل بين 

 ٦* ٤٨٫٠١ ٠٫٦٢ ١٫٩٩  ١٠٠ ١٨٫٨ ٦١٫٧  ١٩٫٥ % الطالب 

  ١٣٣  ٥٠  ٥٢  ٣١ ت
٤ 

لفاظ آتابة أ
غير أخالقية 

 ٢ * ٦٫٠٦ ٠٫٧٧ ٢٫١٤  ١٠٠ ٣٧٫٦ ٣٩٫١  ٢٣٫٣ % على الجدران 

 المعاآسات  ٥  ١٣٣  ٢٧  ٥٧  ٤٩ ت
% ١١* ١٠٫٨٨ ٠٫٧٤ ١٫٨٣  ١٠٠ ٢٠٫٣ ٤٢٫٩  ٣٦٫٨ 

  ١٣٣  ٢٠  ٨١  ٣٢ ت
٦ 

يم  تحط
ات  ممتلك

 ٧* ٤٧٫١١ ٠٫٦٢ ١٫٩٠  ١٠٠ ١٥٫٠ ٦٠٫٩  ٢٤٫١ % المدرسة 

  ١٣٣  ٦  ٢٨  ٩٩ ت
٧ 

ى  داء عل االعت
ين  المعلم

 ٢٠*١٠٦٫٥٧ ٠٫٥٥ ١٫٣٠  ١٠٠  ٤٫٥ ٢١٫١  ٧٤٫٤ % بالضرب 

تهديد اآلخرين  ٨  ١٣٣  ٢٥  ٨٣  ٢٥ ت
% ٤* ٥٠٫٥٨ ٠٫٦١ ٢٫٠٠  ١٠٠ ١٨٫٨ ٦٢٫٤  ١٨٫٨ 

  ١٣٣  ١٧  ٦٢  ٥٤ ت
٩ 

التشهير بطالب  
ه      ام من ما لالنتق

. % ١٤* ٢٦٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٫٧٢  ١٠٠ ١٢٫٨ ٤٦٫٦  ٤٠٫٦ 



 ١٤٥

  ١٣٣  ٣٣  ٦٩  ٣١ ت
١٠

ى   تهجم عل ال
اآلخرين بألفاظ  

 ٥* ٢٠٫٦٣ ٠٫٦٩ ٢٫٠١  ١٠٠ ٢٤٫٨ ٥١٫٩  ٢٣٫٣ % غير الئقة 

نشر اإلشاعات   ١١  ١٣٣  ٢١  ٥٠  ٦٢ ت
 ١٦* ٢٠٫٠٤ ٠٫٧٣ ١٫٦٩  ١٠٠ ١٥٫٨ ٣٧٫٦  ٤٦٫٦ % في المدرسة 

التعصب الزائد  ١٢  ١٣٣  ٦٠  ٣٩  ٣٤ ت
 ١ * ٨٫٥٨ ٠٫٨٢ ٢٫١٩  ١٠٠ ٤٥٫١ ٢٩٫٣  ٢٥٫٦ % لنادي أو فريق

  ١٣٣  ٥  ٣١  ٩٧ ت
١٣

راق  إح
ات  ممتلك

 ١٠١٫٧٤ ٠٫٥٣ ١٫٣٠  ١٠٠  ٣٫٨  ٢٣٫٣  ٧٢٫٩ % .اآلخرين 
* ١٩ 

  ١٣٣  ٢٠  ٥٩  ٥٤ ت

١٤

وين  تك
صابات  ع
ربص  للت
ل   اآلخرين مث ب
زمالء أو  ال

 .األطفال 

% ١٠٠ ١٥٫٠ ٤٤٫٤  ٤٠٫٦  
١٣* ٢٠٫٣١ ٠٫٧٠ ١٫٧٤ 

  
 االستجابة

  العـــــــــــــبارة  م
أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
المعياري

قيمة 
الترتيب ٢آا

 ١٣٣  ٢٤  ٦٤  ٤٥ ت
١٥

التمرد على 
السلطة 

 ١٨٫٠٦ ٠٫٧٠ ١٫٤٨ ١٠٠ ١٨٫٠ ٤٨٫١  ٣٣٫٨ % المدرسية 
* ٩ 

التحرش ١٦  ١٣٣  ١٥  ٤٩  ٦٩ ت
باآلخرين 

 ٣٣٫٢٦ ٠٫٦٨ ١٫٥٩  ١٠٠ ١١٫٣ ٣٦٫٨  ٥١٫٩ % .جنسيًا 
* ١٧ 

االعتداء على ١٧  ١٣٣  ٦  ٤٦  ٨١ ت
 ٦٣٫٥٣ ٠٫٥٨ ١٫٣٤  ١٠٠  ٤٫٥ ٣٤٫٦  ٦٠٫٩ % .الذات 

* ١٨ 

  ١٣٣  ٣٨  ٧٠  ٣٥ ت
١٨

رض  ف
ى  سيطرة عل ال

 ٢٢٫٨٤ ٠٫٦٨ ١٫٩٤  ١٠٠ ٢١٫١ ٥٢٫٦  ٢٦٫٣ % .اآلخرين
* ٨ 

  ١٣٣  ١٦  ٦١  ٥٦ ت

١٩

داء  ى االعت عل
ة  ل ( البيئ مث

جار  ع األش قط
عار  وإش

 .الحرائق 
% ١٠٠ ١٢٫٠ ٤٥٫٩  ٤٢٫١  

٢٧٫٤٤ ٠٫٦٧ ١٫٦٩ 
* ١٥ 

  ١٣٣  ٤٠  ٦٣  ٣٠ ت
٢٠

ضايقة  م
اء  رين أثن اآلخ

 ١٢٫٩١ ٠٫٧٢ ٢٫٠٧  ١٠٠ ٣٠٫١ ٤٧٫٤  ٢٢٫٦ % .قيادة السيارة 
* ٣ 

   ) ٠,٠٥( دال عند مستوى  ) *( 



 ١٤٦

ـ       دال لجميـع العبـارات للمحـور األول          ٢أن اختبـار كـا    ) ١٤(دول رقـم    يتضح من الج

ممـا  ) أهم مظاهر العنف السائدة لدى الطالب بالمدرسة في المرحلة المتوسطة والثانوية          ( 

من ) دائماً، أحيانا  ، نادراً  (يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب االستجابة على           

  :ثالثة على النحو التالي 

حيث بلغ " التعصب الزائد لنادي أو فريق ) " ١٢(أن على متوسط كان للعبارة رقم) ١(

  %).٤٥,١(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٩(متوسطة 

  وذلـك بمتوسـط    " كتابة ألفاظ غير أخالقية علـى الجـدران       "ثم الذي يليه كان لعبارة      ) ٢(

  %)٣٧,٦( المظهر بهذا) دائماً ( وأن نسبة القيام  )٢,١٤    (

وذلـك  " مضايقة اآلخرين أثناء قيـادة الـسيارة        ) " ٢٠(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٣(

  %) .٣٠,١(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ٢٠,٧(بمتوسط 

وان نـسبة   ) ٢,١(وذلك بمتوسط   " تهديد اآلخرين   ) " ٨(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٤(

 %) .١٨,٨(بهذا المظهر ) اً دائم( القيام 

وذلـك  " التهجم على اآلخرين بألفاظ غيـر الئقـة         ) "١٠(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       )٥(

  %) .٢٤,٨(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ٢,٠١(بمتوسط 

  وذلـك بمتوسـط    " الشدة في التعامل بين الطالب        ) "١٣(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٦(

  %) .١٨,٨(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٩٩(

  وذلـك بمتوسـط    " تحطـيم ممتلكـات المدرسـة       ) " ٦(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٧(

 %) .١٥,٠(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٩٠(

  بمتوسـط  وذلـك   " فرض السيطرة على اآلخرين     ) "١٨(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٨(

 %) .٢١,١(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٩٤(

  وذلـك بمتوسـط    " التمرد على السلطة المدرسية     ) "١٥(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٩(

 %) .١٨,٠(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٨٤  (

  وذلـك بمتوسـط    " اآلخرين جنسياً   االعتداء على   ) " ٢(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ١٠(

 %).١٣,٥(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٨٤(

وان نـسبة   ) ١,٨٣(وذلك بمتوسـط    " المعاكسات  ) "٥(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ١١(

 %) .٢٠,٣(بهذا المظهر ) دائماً ( القيام 



 ١٤٧

  وذلـك بمتوسـط    " يـر   تحطـيم ممتلكـات الغ    ) " ١(ثم الذي يليه كان للعبـارة رقـم          )١٢(

 %) .١١,٣(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٧٥(

وذلـك  " تكوين عـصابات للتـربص بـاآلخرين    ) " ١٤(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم    )١٣(

 %) .١٥,٠(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٧٤(بمتوسط 

  وذلـك بمتوسـط    "  ما لالنتقام منه     التشهير بطالب ) "٩(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم        )١٤(

 %) .١٢,٨(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٧٢(

وذلـك  " االعتداء على البيئة مثل قطع األشـجار        ) "١٩(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم        )١٥(

 %) .١٢,٠(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٦٩(بمتوسط 

  وذلـك بمتوسـط    " نشر اإلشاعات في المدرسة     ) " ١١(م  ثم الذي يليه كان للعبارة رق      )١٦(

 %) .١٥,٨(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٦٩(

  وذلـك بمتوسـط    " التحرش بـاآلخرين جنـسياً      ) "١٦(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم        )١٧(

 %) .١١,٣(بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  )١,٥٩(

وان ) ١,٤٣(وذلك بمتوسط   " االعتداء على الذات    ) "١٧(ة رقم   ثم الذي يليه كان للعبار     )١٨(

 %)٤,٥(بهذا المظهر ) دائماً ( نسبة القيام 

  وذلـك بمتوسـط    " إحراق ممتلكـات اآلخـرين      ) "١٣(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم        )١٩(

 %)٣,٨(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٣٠       ( 

  وذلـك  " االعتـداء علـى المعلمـين بالـضرب       ) " ٧(رقـم   ثم الذي يليه كان للعبارة       )٢٠(

 %)٤,٥(بهذا المظهر ) دائماً ( وان نسبة القيام ) ١,٣٠(       بمتوسط 
 

ما أهم أسباب العنف السائدة لـدى الطـالب مـن            ). "٢( ولإلجابة عن السؤال رقم     

  .انيتم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المحور الث، " الجانب الديني ؟
  

  )١٥(جدول رقم 

يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة نحو أهم أسباب العنف السائدة لدى الطالب من             

  .الجانب الديني من وجهة نظر المرشدين الطالبيين
الترتيب ٢قيمة آااالنحراف المتوسطالمجموع االستجابة  العـــــــــــــبارة م



 ١٤٨

أحيا نادرًا

 ناً

المعياري دائمَا

 ١٣٣  ٤٣  ٦٨  ٢٢ ت
١

ي  سرع ف الت
ى   م عل الحك

 ٢٣٫٩٢ ٠٫٦٨ ٢٫١٥ ١٠٠ ٣٢٫٣ ٥١٫١  ١٦٫٥ % .اآلخرين 
* ١٠ 

ض  ٢  ١٣٣  ٩  ٦١  ٦٣ ت شديد بع ت
صيات  الشخ
ي   ة ف الديني
ديني    خطابهم ال

. 

% ٤٢٫٢٨ ٠٫٦١ ١٫٥٩  ١٠٠  ٦٫٨ ٤٥٫٩  ٧٤٫٤ 
* ١٦ 

نقص الحكمة ٣  ١٣٣  ٣٧  ٧٧  ١٩ ت
في إنكار 
 ٣٩٫٧٥ ٠٫٦٣ ٢٫١٣  ١٠٠ ٢٧٫٨ ٥٧٫٩  ١٤٫٣ % . المنكر

* ١٢ 

  ١٣٣  ١٩  ٥٧  ٥٧ ت

٤

التعصب 
ألقوال أو 

آلراء بعض 
الشخصيات 
الدينية في 

 . المجتمع 

% ١٠٠ ١٤٫٣ ٤٢٫٩  ٤٢٫٩  
٢١٫٧١ ٠٫٧٠ ١٫٧١ 

* ١٤ 

  ١٣٣  ٥٦  ٥٧  ٢٠ ت
٥

ي  اون ف الته
شعائر  أداء ال

 ٢٠٫٠٤ ٠٫٧٠ ٢٫٢٧  ١٠٠ ٤٢٫١ ٤٢٫٩  ١٥٫٠ % .والعبادات 
* ٣ 

  ١٣٣  ٥٢  ٦٠  ٢١ ت
٦

دوة  ة الق قل
ي   سنة ف الح

 ١٩٫١٤ ٠٫٧٠ ٢٫٢٣  ١٠٠ ٣٩٫١ ٤٥٫١  ١٥٫٨ % .المجتمع
* ٤ 

اهرة ٧  ١٣٣  ٥٨  ٤٧  ٢٨ ت المج
 ٥*١٠٫٣٩ ٠٫٧٧ ٢٫٢٢  ١٠٠ ٤٣٫٦ ٣٥٫٣  ٢١٫١ % .بالمعاصي 

  ١٣٣  ٥٠  ٦١  ٢٢ ت

٨

تخفاف  االس
ة   القيم الديني ب
ل بعض  ن قب م
 وسائل اإلعالم

% ١٨٫٢٤ ٠٫٧٠ ٢٫٢١  ١٠٠ ٣٧٫٦ ٤٥٫٩  ١٦٫٥ 
* ٦ 

التعامل العنيف  ٩  ١٣٣  ٢٦  ٧٩  ٢٨ ت
 ٤٠٫٧٠ ٠٫٦٣ ١٫٩٨  ١٠٠ ١٩٫٥ ٥٩٫٤  ٢١٫١ % .مع اآلخرين 

* ١٣ 

  
  

 االستجابة
  العـــــــــــــبارة  م

حياأ نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
المعياري

قيمة 
الترتيب ٢آا

ر ١٠  ١٥ ٣٣٫٩٤ ٠٫٦٤ ١٫٦٧ ١٣٣  ١٣  ٦٤  ٥٦ تاآلراء غي



 ١٤٩

المقبولة لبعض  
صيات  الشخ
ي   ة ف الديني

 . المجتمع 

% ١٠٠  ٩٫٨ ٤٨٫١  ٤٢٫١ 

* 

ضعف ١١  ١٣٣  ٤٨  ٦٣  ٢٢ ت
االهتمام 

بالمبادئ في 
األخالق 
واألحكام 
 اإلسالمية

% ١٩٫٤١ ٠٫٧٠ ٢٫١٩  ١٠٠ ٣٦٫١ ٤٧٫٤  ١٦٫٥ 
* ٩ 

التخلي عن ١٢  ١٣٣  ٢٥  ٥٦  ٢٥ ت
الضوابط 
األخالقية 

 .واإلسالمية 
% ١٢٫٨٢ ٧٣. ٢٫٢٠  ١٠٠ ٣٩٫١ ٤٢٫١  ١٨٫٨ 

* ٨ 

  ١٣٣  ٥١  ٥٩  ٢٣ ت

١٣

عف  ض
ات  التوجيه
ن  ة م الديني
الوالدين لألبناء  

. 

% ١٦٫١٢ ٠٫٧١ ٢٫٢١  ١٠٠ ٣٨٫٣ ٤٤٫٤  ١٧٫٣ 
* ٧ 

  ١٣٣  ٤٧  ٥٧  ٢٩ ت

١٤

ضعف التوجيه  
ة  ي التوعي ف

ي الديني ة ف
 المجتمع 

% ٩٫٠٨ ٠٫٧٤ ٢٫١٣  ١٠٠ ٣٥٫٣ ٤٢٫٩  ٢١٫٨ 
* ١١ 

  ١٣٣  ٦٤  ٥٥  ١٤ ت

١٥

عف  ض
بة  محاس
ى   شباب عل ال
ي  صير ف التق
ب  الجوان

 الدينية 

% ٣٢٫٠٤ ٠٫٦٦ ٢٫٣٧  ١٠٠ ٤٨٫١ ٤١٫٤  ١٠٫٥ 
* ٢ 

أدب ١٦  ١٣٣  ٦٦  ٤٥  ١٣ ت ل ب الجه
 ٣٤٫٨٤ ٠٫٦٦ ٢٫٣٩  ١٠٠ ٤٩٫٦ ٤٠٫٦  ٩٫٨ % الحوار

* ١ 

     )٠,٠٥( دال عند مستوى  ) *( 

   دال لجميع العبـارات للمحـور الثـاني          ٢أن اختبار كا  ) ١٥(يتضح من الجدول رقم     

أهم أسباب العنف السائدة لدى الطالب بالمدرسة من الجانـب الـديني بالمرحلـة              ( 

ئيا فـي نـسب     مما يشير إلى وجود اختالفات دالـة إحـصا        ، ) المتوسطة والثانوية 

  :كما يتضح ) دائماً، أحياناً، نادراً(االستجابة على



 ١٥٠

حيث بلغ " الجهل بأدب الحوار ) " ١٦(ان أعلى متوسط آان للعبارة رقم) ١(
  متوسطه 

  %)٤٩٫٦(بهذا المظهر ) دائمًا(وان نسبة القيام ) ٢٫٣٩(
ير فـي الجوانـب     ضعف محاسبة الشباب على التقـص      ) "١٥(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٢(

  %)٤٨,١( بهذا المظهر) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣٧(وذلك بمتوسط " الدينية 

  وذلـك بمتوسـط    " التهاون في أداء الشعائر و العبـادات      ) " ٥(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       )٣(

 %)٤٢,٠(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام  )٢,٢٧(

  وذلـك بمتوسـط    " قلة القدوة الحـسنة فـي المجتمـع         ) " ٦(رقم  ثم الذي يليه كان للعبارة      ) ٤(

 %)٣٩,١(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٣(

وان نسبة  ) ٢,٢٣(وذلك بمتوسط   " المجاهرة بالمعاصي    ) "٧(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٥(

  )٣٩,١(بهذا المظهر ) دائماً(القيام 

وذلك بمتوسـط      " ضعف التوجيهات الدينية من الوالدين    ) " ١٣( رقم   ثم الذي يليه كان للعبارة    ) ٦(

  %)٣٨,٣(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢١(

" االستخفاف بالقيم الدينية من قبل بعض وسائل اإلعـالم     ) "٨(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٧(

 %)٣٧,٦(مظهر بهذا ال) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢١(وذلك بمتوسط 

  التخلـي عـن الـضوابط األخالقيـة و اإلسـالمية            ) "١٢(ثم الذي يليه كان للعبارة رقـم        ) ٨(

 %)٣٩,١(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٠(وذلك بمتوسط " 

ضعف االهتمام بالمبـادئ فـي األخـالق و األحكـام            ) "١١(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ٩(

 %)٣٦,١(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٩(ذلك بمتوسط و" اإلسالمية 

  وذلـك بمتوسـط    " التسرع في الحكم علـى اآلخـرين        ) "١(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ١٠(

 %)٣٢,٢(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٥(

  عيـة الدينيـة فـي المجتمـع        ضعف التوجيه و التو   ) " ١٤(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ١١(

 %)٣٥,٢(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٦٣(وذلك بمتوسط " 

  وذلـك بمتوسـط    " نقص الحكمة فـي إنكـار المنكـر       ) " ٣(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ١٢(

 %)٢٧,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٣(



 ١٥١

" التعامل العنيف مع اآلخرين المخالفين للفرد في آرائه          ) "٩ (ثم الذي يليه كان للعبارة رقم     ) ١٣(

  %)١٩,٥(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ١,٩٨(وذلك بمتوسط 

التعصب ألقوال او آلراء بعض الشخصيات الدينية فـي          ) "٤(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ١٤(

 %)١٤,٣(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ١,٧١(وذلك بمتوسط " المجتمع 

اآلراء غير المقبولة لبعض الشخصيات الدينيـة فـي          ) "١٠(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       )١٥(

 %)٩,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ١,٦٧(بمتوسط " المجتمع 

" هم الـديني    تشديد بعض الشخصيات الدينية في خطاب      ) "٢(ثم الذي يليه كان للعبارة رقم       ) ١٦(

 %)٦,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ١,٥٩(وذلك بمتوسط 



 ١٥٢

ما أهم أسباب العنف لدى الطـالب مـن الجانـب            ) " ٢( ولإلجابة عن السؤال رقم     

  .تم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة في المحور الثالث ، "النفسي ؟ 

  

  )١٦(جدول رقم 

دراسة نحو أهم أسباب العنف لدى الطالب من الجانب النفسي          يوضح استجابة أفراد عينة ال    

  .من وجهة نظر المرشدين الطالبيين 
 

 االستجابة
  العـــــــــــــبارة  م

أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

 ١٣٣  ٤١  ٧٨  ١٤ ت
١ 

ساس   ة اإلح قل
تقرار  باالس

 ٩*٤٦٫٥٧ ٠٫٦١ ٢٫٢٠ ١٠٠  ٣٠٫٨ ٥٨٫٦  ١٠٫٥ % .النفسي 

باع  ٢  ١٣٣  ٤٩  ٧٢  ١٢ ت ص إش نق
رد   ات الف حاج

 ٤١٫٣٣ ٠٫٦١ ٢٫٢٧  ١٠٠  ٣٦٫٨ ٥٤٫١  ٩٫٠ % .المختلفة 
* ٥ 

ة   ٣  ١٣٣  ٤٤  ٦٥  ٢٤ ت دان الثق فق
النفس  ب

 ١٨٫٣٣ ٠٫٧٠ ٢٫١٥  ١٠٠  ٣٣٫١ ٤٨٫٩  ١٨٫٠ % .واآلخرين 
* ١٣ 

  ١٣٣  ٥٨  ٥٨  ١٧ ت
٤ 

آتابة ألفاظ 
ير أخالقية غ

 ٢٥٫٢٧ ٠٫٦٨ ٢٫٣٠  ١٠٠  ٤٣٫٦ ٤٣٫٦  ١٢٫٨ % على الجدران 
* ٤ 

ق  ٥  ١٣٣  ٧٠  ٤٩  ١٤ ت الخوف والقل
 ٣٦٫١٠ ٠٫٦٧ ٢٫٤٢  ١٠٠  ٥٢٫٦ ٣٦٫٨  ١٠٫٥ % من المستقبل 

* ٢ 

  ١٣٣  ٤٢  ٦٧  ٢٤ ت

٦ 

شعور  ال
اقض  بتن
ار  األفك

 .وصراعها 
% ٢١٫٠٣ ٠٫٦٩ ٢٫١٣  ١٠٠  ٣١٫٦ ٥٠٫٤  ١٨٫٠ 

* ١٤ 

  ١٣٣  ٤٨  ٦٩  ١٦ ت

٧ 

درة   ص الق نق
بط   ى ض عل
رد  االت الف انفع
ف  ي المواق ف

 .المختلفة 
% ١٠٠  ٣٦٫١ ٥١٫٩  ١٢٫٠  

٧*٢٣٫١٣ ٠٫٦٥ ٢٫٢٤ 

  ١٣٣  ٣٧  ٦٧  ٢٩ ت

٨ 

رات  الخب
سيًا   ة نف المؤلم
ا    ر به ي م والت

 .الفرد 
% ١٨٫١٠ ٠٫٧٠ ٢٫٠٦  ١٠٠  ٢٧٫٨ ٥٠٫٤  ٢١٫٨ 

* ١٧ 

ساسية  ٩ ادة ح  ٨*٣٧٫٩٥ ٠٫٦٣ ٢٫٢٢  ١٣٣  ٤٥  ٧٣  ١٥ تزي



 ١٥٣

  ١٠٠  ٢٣٫٨ ٤٥٫٩  ١١٫٣ % الفرد النفسية 
  ١٣٣  ٢٨  ٨٦  ١٩ ت

١٠
شعور  ة ال قل
و   ة نح بالعاطف

 ٥٩٫٦٥ ٠٫٥٩ ٢٫٠٦  ١٠٠ ٢١٫١٫٨ ٦٤٫٧  ١٤٫٣ % .اآلخرين 
* ١٦ 

دير ١١  ١٣٣  ٤٣  ٦٤  ٢٦ ت عف تق ض
 ١٦٫٣٤ ٠٫٧١ ٢٫١٢  ١٠٠  ٢٣٫٣ ٤٨٫١  ١٩٫٥ % الفرد لذاته 

* ١٥ 

سلبي ١٢  ١٣٣  ٣٥  ٦٦  ٣٢ ت اه ال االتج
 ١٥٫٩٨ ٠٫٧١ ٢٫٠٢  ١٠٠  ٢٦٫٣ ٤٩٫٦  ٢٤٫١ % نحو الذات 

* ١٨ 

  ١٣٣  ٥٣  ٥٩  ٢١ ت
١٣

رد  عور الف ش
بقلة أهميته في     

 ١٨٫٨٢ ٠٫٧٠ ٢٫٢٤  ١٠٠  ٣٩٫٨ ٤٤٫٤  ١٥٫٨ % .المجتمع 
* ٦ 

  ١٣٣  ٤٤  ٧١  ١٨ ت
١٤

اة   ة مراع قل
شاعر   رد لم الف

  ١٠٠  ٣٣٫٣ ٥٣٫٤  ١٣٫٥ % .اآلخرين 
٣١٫٦٨ ٠٫٦٥ ٢٫١٩ 

* ١٠ 

    



 ١٥٤

  
 االستجابة

  العـــــــــــــبارة  م
أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
المعياري

قيمة 
الترتيب ٢آا

 ١٣٣  ٤٣  ٧١  ١٩ ت
١٥

زيادة الميول 
العدوانية لدى 

 ٣٠٫٥٥ ٠٫٦٦ ٢٫١٨ ١٠٠ ٣٢٫٣ ٥٣٫٤  ١٤٫٣ % .الفرد 
* ١١ 

التقليد األعمى ١٦  ١٣٣  ٦٧  ٥٥  ١١ ت
للممارسات 

 ٣٩٫٢١ ٠٫٦٤ ٢٫٤٢  ١٠٠ ٥٠٫٤ ٤١٫٤  ٨٫٣ % .السيئة 
* ١ 

الفشل في إقامة ١٧  ١٣٣  ٥٥  ٦٣  ١٥ ت
عالقات صحية 

 ٢٩٫٨٣ ٠٫٦٦ ٢٫٣٠  ١٠٠ ٤١٫٤ ٤٧٫٤  ١١٫٣ % .مع اآلخرين 
* ٣ 

  ١٣٣  ٣٩  ٧٨  ١٦ ت

١٨

دم اة ع  مراع
ول  مي
ات   واهتمام

 .الفرد 
% ٤٤٫٣١ ٠٫٦٢ ٢٫١٧  ١٠٠ ٢٩٫٣ ٥٨٫٦  ١٢٫٠ 

* ١٢ 

     )٠,٠٥( دال عند مستوى  ) *( 
  

   دال لجميع العبـارات للمحـور الثالـث            ٢أن اختبار كا  ) ١٦(يتضح من الجدول رقم     

ـ         (  ب النفـسي بالمرحلـة     أهم مظاهر العنف السائدة لدى الطالب بالمدرسة من الجان

مما يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائياً في نسب االستجابة          ) المتوسطة والثانوية 

  :كما يتضح ) دائماً، أحيانا ، نادراً (على 

   تالتقليـد األعمـى للممارسـا     ) " ١٦(أن أعلى متوسـط كـان للعبـارة رقـم         ) ١(

  بهـذا  ) دائمـاً (وان نـسبة القيـام      ) ٢,٤٢(حيـث بلـغ متوسـطة       "      السيئة  

  %).٥٠,٤(     المظهر 

وذلك بمتوسط " الخوف و القلق من المستقبل ) " ٥(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم  ) ٢(

  %)٥٢,٦(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٤٢( 

  الفـشل فـي إقامـة عالقـات صـحية          ) " ١٧(ثم الذي يليه كان لعبارة رقـم        ) ٣(

  بهـذا المظهـر    ) دائمـاً (وان نسبة القيام     ) ٢,٣٠(ط  وذلك متوس " مع اآلخرين   

)٤١,٤(%  



 ١٥٥

  " قلـة اإلحـساس بالـسعادة أو الراحـة          ) " ٤(ثم الذي يليه كان لعبارة رقـم        ) ٤(

  %)٤٣,٦(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣٠(      وذلك بمتوسط 

  "  د المختلفـة      نقص إشـباع حاجـات الفـر      ) " ٢(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٥(

  %)٣٦,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٧(     وذلك بمتوسط 

  " شعور الفرد بقلـة أهميتـه فـي المجتمـع           ) " ١٣(لذي يليه كان لعبارة رقم      ) ٦(

  %)٣٩,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام  ) ٢,٢٤(    وذلك بمتوسط 

نقص القدرة على ضبط انفعاالت الفرد فـي        ) " ٧(م  ثم الذي يليه كان لعبارة رق     ) ٧(

بهذا المظهر  ) دائماً(وان نسبة القيام    ) ٢,٢٤( وذلك بمتوسط   " المواقف المختلفة   

)٣٦,١(%  

وذلـك  " زيادة حـساسية الفـرد النفـسية        ) "  ٩(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٨(

  %)٣٣,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٢( بمتوسط 

وذلـك  " قلة اإلحساس باالسـتقرار النفـسي       ) " ١(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       )٩(

  %)٣٠,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٠( بمتوسط 

وذلـك  " قلة مراعاة الفرد لمشاعر اآلخرين    ) " ١٤(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       )١٠(

  %)٣٣,١( بهذا المظهر )دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٩( بمتوسط 

وذلك " زيادة الميول العدوانية لدى الفرد      ) " ١٥(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١١(

  %)٣٢,٣(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام  ) ٢,١٨(بمتوسط 

" عدم مراعاة ميول و اهتمامـات الفـرد       ) " ١٨(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٢(

  %)٢٩,٣(بهذا المظهر ) دائماً(ان نسبة القيام و ) ٢,١٧(وذلك بمتوسط 

وذلـك  " فقدان الثقة بـالنفس و اآلخـرين        ) " ٣(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       )١٣(

  %)٣٣,١(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٥( بمتوسط 

وذلك " الشعور بتناقض األفكار و صراعها      ) " ٦(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٤(

  %)٣١,٦(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٣( متوسط ب

( وذلك بمتوسط " ضعف تقدير الفرد لذاته ) " ١١(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم ) ١٥(

  %)٣٢,٣(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٢



 ١٥٦

وذلك "  رينقلة الشعور بالعاطفة نحو اآلخ    ) " ١٠(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٦(

  %)٢١,١(و ذلك بنسبة ) ٢,٠٦( بمتوسط 

الخبرات المؤلمة نفسياً و التي مر بها الفرد ) " ٨(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٧(

  %)٢٧,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٠٦(وذلك بمتوسط " 

وذلك بمتوسط  " ات  االتجاه السلبي نحو الذ    ) "١٢(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٨(

  %)٢٦,٣(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٠٢( 

  

ما أهم أسباب العنف لدى الطالب مـن الجانـب           ) ". ٢( و لإلجابة عن السؤال رقم      

تم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة في المحور الرابع         ، " االجتماعي و األسري ؟     

.  

  )١٧(جدول رقم 

د عينة الدراسة نحو أهم أسباب العنف لدى الطالب من الجانـب            يوضح استجابة أفرا  

  . االجتماعي و األسري من وجهة نظر المرشد الطالبي
  

 االستجابة
  العـــــــــــــبارة  م

أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

 ١٣٣  ٤٢  ٧٠  ٢١ ت

١ 

اختالل 
المعايير 

األخالقية داخل 
 .لمجتمع ا

% ٢٥*٢٧٫٢٦ ٠٫٦٧ ٢٫١٥ ١٠٠ ٣١٫٦ ٥٢٫٦  ١٥٫٨ 

قلة احترام  ٢  ١٣٣  ٤٦  ٧٨  ٩ ت
الفرد لواجباته 

االجتماعية 
.نحو اآلخرين 

% ٥٣٫٧٨ ٠٫٥٨ ٢٫٢٧  ١٠٠ ٣٤٫٦ ٥٨٫٦  ٦٫٨ 
* ١٨ 

ضعف الوازع  ٣  ١٣٣  ٦٧  ٥١  ١٥ ت
القيمي 

 ٣٢٫٠٠ ٠٫٦٨ ٢٫٣٩  ١٠٠ ٥٠٫٤ ٣٨٫٣  ١١٫٣ % .واألخالقي 
* ٩ 

  ١٣٣  ٤٥  ٧٠  ١٨ ت
٤ 

انخفاض 
المستوى 
 ٣٠٫٥١ ٠٫٦٦ ٢٫٢٠  ١٠٠ ٣٣٫٨ ٥١٫٩  ١٣٫٥ % االفتصادي

* ٢٣ 

ة   ٥  ١٣٣  ٧٦  ٥٠  ٧ ت شار البطال انت
 ٥٤٫٧٨ ٠٫٥٩ ٢٫٥١  ١٠٠ ٥٧٫١ ٣٧٫٦  ٥٫٣ % بين الشباب 

* ٦ 



 ١٥٧

  ١٣٣  ٤٩  ٧٢  ١٢ ت

٦ 

رد  ساس الف إح
ة  بالدوني

ة  ( االجتماعي
يس ل  ه أي ل

ي  دور ف
 ) .المجتمع 

% ١٠٠ ٣٦٫٨ ٥٤٫١  ٩٫٠  
٤١٫٣٣ ٠٫٦١ ٢٫٢٧ 

* ١٩ 

  ١٣٣  ٤٧  ٥٠  ٩ ت
٧ 

ائل   أثير وس ت
اإلعالم خاصة   

 ١*٤٨٫٧٣ ٠٫٦٢ ٢٫٨٤  ١٠٠ ٥٥٫٦ ٣٧٫٦  ٦٫٨ % .أفالم العنف 

  ١٣٣  ٤٨  ٧٣  ١٢ ت

٨ 

ين  اوت ب التف
ي   راد ف األف
ستويات  الم

 .االقتصادية 
% ٤٢٫٤٢ ٠٫٦١ ٢٫٢٧  ١٠٠ ٣٦٫١ ٥٤٫٩  ٩٫٠ 

* ٢٠ 

  ١٣٣  ٤٤  ٦٠  ٢٩ ت
٩ 

ار  شار األفك انت
دات  والمعتق

 ١٠٫٨٤ ٠٫٧٣ ٢٫١١  ١٠٠ ٣٣٫١ ٥٤٫١  ٢١٫٨ % .الخاطئة 
* ٢٦ 

  ١٣٣  ٦٤  ٥٨  ١١ ت
١٠

ق   عف تطبي ض
وائح  الل

 ٣٨٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٫٣٩  ١٠٠ ٤٨٫١ ٤٣٫٦  ٨٫٣ % .واألنظمة 
* ١٠ 

  ١٣٣  ٥٢  ٧١  ١٠ ت
١١

او  اب التع ن غي
ين  ب ب والح

 ٤٣٫٩٥ ٠٫٦٠ ٢٫٣١  ١٠٠ ٣٩٫١ ٥٣٫٤  ٧٫٥ % .األفراد 
* ١٥ 

  ١٣٣  ٦٠  ٦٤  ٩ ت
١٢

ات  الخالف
ين   ررة ب المتك

 ٤٢٫٤٢ ٠٦١ ٢٫٣٨  ١٠٠ ٤٥٫١ ٤٨٫١  ٦٫٨ % .الوالدين 
* ١٢ 

  ١٣٣  ٦٢  ٦١  ١٠ ت
١٣

الق أو  ط
ين  صال ب انف

 ٣٩٫٨٩ ٠٫٦٢ ٢٫٣٩  ١٠٠ ٤٦٫٦ ٤٥٫٩  ٧٫٥ % .الوالدين 
* ١١ 

 االستجابة
  العـــــــــــــبارة  م

أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

 ١٣٣  ٦٦  ٨٠  ٨ ت

١٤

دين  اب الوال غي
أو أحدهما عن 
زل   المن

 .باستمرار 
% ٢١*٥٥٫١٤ ٠٫٥٥ ٢٫٤٦ ١٠٠ ٤٩٫٦ ٦٠٫٢  ٦٫٠ 

قدان الوالدين ف١٥  ١٣٣  ٦٦  ٢٨  ٤ ت
 ٥٨٫٨١ ٠٫٥٦ ٢٫٢٧  ١٠٠ ٤٩٫٦ ٢١٫١  ٣٫٠ % أو أحدهما

* ٢ 

مخالطة رفقاء ١٦  ١٣٣  ٤٦  ٧٢  ٥ ت
 ٤٣٫٠٥ ٠٫٥٣ ٢٫٧١  ١٠٠ ٣٤٫٦ ٥٤٫١  ٣٫٨ % السوء

* ١٧ 

 ٢٣ ٤٣٫٩٥ ٠٫٦١ ٢٫٢٩  ١٣٣  ٦٧  ٧١  ١١ تقلة الفرص في    ١٧



 ١٥٨

ي  ع ف المجتم
ة   ق المكان تحقي

 .االجتماعية 
% ١٠٠ ٥٠٫٤ ٥٣٫٤  ٨٫٣  

* 

  ١٣٣  ٤٥  ٣٩  ١٠ ت
١٨

قسوة اآلباء في   
املتهم  مع

 ٥٤٫٧٨ ٠٫٦٠ ٢٫٣١  ١٠٠ ٣٣٫٨ ٢٩٫٣  ٧٫٥ % .ألبنائهم 
* ١٦ 

  ١٣٣  ٧٦  ٧٨  ٣٠ ت

١٩

اطي  تع
درات  المخ
ا  وإدمانه

 .وترويجها 
% ١٤٫٠٠ ٠٫٨٠ ٢٫٢٥  ١٠٠ ٥٧٫١ ٥٨٫٦  ٢٢٫٦ 

* ٢٢ 

  ١٣٣  ٤٩  ٧٤  ١٦ ت

٢٠

اض  انخف
ستوى  الم
رد   ي للف التعليم

. 
% ٢٤*٤٤٫٣١ ٠٫٦٢ ٢٫١٧  ١٠٠ ٣٦٫٨ ٥٥٫٦  ١٢٫٠ 

  ١٣٣  ٤٧  ٥١  ٧ ت
٢١

طراب  اض
ين  ة ب العالق
 ٥٢٫٦١ ٠٫٥٧ ٢٫٣٣  ١٠٠ ٥٥٫٦ ٣٨٫٣  ٥٫٣ % اآلباء واألبناء 

* ١٤ 

  ١٣٣  ٤٨  ٥٦  ٦ ت
٢٢

شار  انت
ي   طة ف الواس

 ٥٦٫٧٦ ٠٫٥٨ ٢٫٥٢  ١٠٠ ٣٦٫١ ٤٢٫١  ٤٫٥ % المجتمع 
* ٤ 

  ١٣٣  ٤٤  ٥١  ٧ ت

٢٣

ام   عف اهتم ض
ع  المجتم
شاآل  بم

 الشباب 
% ٤٩٫٣٦ ٠٫٥٩ ٢٫٧٤  ١٠٠ ٣٣٫١ ٣٨٫٣  ٥٫٣ 

* ٧ 

  ١٣٣  ٦٤  ٥٩  ٦ ت
٢٤

ام   عف اهتم ض
دين  الوال
 ٥٦٫٧٦ ٠٫٥٨ ٢٫٥٢  ١٠٠ ٤٨٫١ ٤٤٫٤  ٤٫٥ %لمشاآل أبنائهم 

* ٥ 

  ١٣٣  ٥٢  ٥٩  ٧ ت
٢٥

دين   ة الوال تفرق
املتهم   ي مع ف

 ٤٧٫٨٨ ٠٥٩ ٢٫٥٤  ١٠٠ ٣٩٫١ ٤٤٫٤  ٥٫٣ % .ناء مع األب
* ٨ 

ذة ٢٦  ١٣٣  ٦٠  ٦١  ١٢ ت ال ونب إهم
 ٣٥٫٤٧ ٠٫٦٤ ٢٫٣٧  ١٠٠ ٤٥٫١ ٤٥٫٩  ٩٫٠ % .اآلباء لألبناء 

* ١٣ 

  
  

   دال لجميع العبـارات للمحـور الرابـع            ٢أن اختبار كا  ) ١٧(يتضح من الجدول رقم     

نف السائدة لدى الطالب من الجانب االجتماعي و األسري بالمرحلـة           أهم مظاهر الع  ( 

  ) .المتوسطة والثانوية

أحيانا ، نادراً  ( مما يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب االستجابة على            

  :كما يتضح ) . دائماً، 

   ) ٠,٠٥( دال عند مستوى  ) *( 



 ١٥٩

  عنـف  تأثير وسائل اإلعالم خاصة أفالم ال     ) " ٧(أن أعلى متوسط كان للعبارة رقم     ) ١(

  %).٥٥,٦(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٨٤(حيث بلغ متوسطه     " 

  وذلـك بمتوسـط     " مخالطة رفقاء السوء    ) " ١٦( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٢(

  %)٧٥,٢( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٧١    ( 

  الوالـدين او أحـدهما عـن       غيـاب   ) " ١٤(ثم الذي يليه كـان لعبـارة رقـم          ) ٣(

  بهـذا  ) دائمـاً (وان نسبة القيـام     ) ٢,٦٤( وذلك بمتوسط   "      المنزل باستمرار     

  %)٤٩,٦(      المظهر 

  وذلـك  " انتشار الواسطة فـي المجتمـع       ) " ٢٢( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٤(

  %)٥٧,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٥٢(      بمتوسط 

  " ضعف اهتمام الوالدين لمشاكل أبنـائهم        ) " ٢٤(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٥(

  %)٥٧,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٥٢(     وذلك بمتوسط 

  وذلك بمتوسط  " انتشار البطالة بين الشباب     ) " ٥( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٦(

  %)٥٧,١( بهذا المظهر ) دائماً(ام وان نسبة القي) ٢,٥١    ( 

  " ضعف اهتمام المجتمع بمشاكل الـشباب       ) " ٢٣( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٧(

  %)٢٥,٦( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٧٤(     وذلك بمتوسط 

  " تفرقة الوالدين في تعاملهم مـع األبنـاء       ) " ٢٥(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٨(

  %)٥٠,٤( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٤٥(      وذلك بمتوسط 

  وذلـك  " ضعف الوازع القيمي و األخالقـي        ) " ٣(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٩(

  %)٥٠,٤( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣٩(      بمتوسط 

  وذلـك  " ضعف تطبيق اللوائح و األنظمة      ) " ١٠( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       )١٠(

  %)٥٠,٤( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣٩(      بمتوسط 

  وذلـك  " طالق و انفصال بين الوالـدين       ) " ١٣( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١١(

  %)٤٦,٦( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣٩(       بمتوسط 

  وذلـك  " الخالفات المتكررة بين الوالدين     ) " ١٢( ي يليه كان لعبارة رقم      ثم الذ ) ١٢(

  %)٤٥,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣٨(       بمتوسط 



 ١٦٠

  وذلـك  " إهمال و نبـذ اآلبـاء لألبنـاء          ) " ٢٦(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٣(

  %)٤٦,٦( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣٧(       بمتوسط 

  " اضطراب العالقة بين اآلباء و األبنـاء        ) " ٢١( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٤(

  %)٣٩,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام  ) ٢,٣٣(      وذلك بمتوسط 

  وذلك " غياب التعاون و الحب بين األفراد      ) "١١(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٥(

  %)٣٩,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣١(    بمتوسط   

  " قسوة اآلباء فـي معـاملتهم ألبنـائهم         ) " ١٨( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٦(

  %)٣٩,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٣١(      وذلك بمتوسط 

  ة الفرص في المجتمع فـي تحقيـق        قل) "  ١٧( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٧(

  بهـذا  ) دائمـاً (وان نسبة القيام    ) ٢,٢٩( وذلك بمتوسط   "       المكانة االجتماعية   

  %)٣٧,٦(       المظهر 

  قلة احترام الفـرد لواجباتـه االجتماعيـة         ) " ٢(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٨(

  بهـذا  ) دائمـاً (القيـام   وان نـسبة     ) ٢,٢٧(وذلك بمتوسـط    "       نحو اآلخرين   

  %)٤٣,٦(       المظهر 

  وذلـك  " إحساس الفرد بالدونية االجتماعية   ) " ٦( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ١٩(

   %)٣٦,٨(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام  ) ٢,٢٧(       بمتوسط 

  مـستويات  التفاوت بـين األفـراد فـي ال        ) " ٨(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٢٠(

  بهـذا المظهـر    ) دائماً(وان نسبة القيام    ) ٢,٢٧( وذلك بمتوسط   "        االقتصادية  

 )       ٣٦,١(%  

  وذلـك  " فقـدان الوالـدين او أحـدهما         ) " ١٥(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٢١(

  %)٣٣,٨( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٧(       بمتوسط 

  " تعاطي المخدرات و إدمانها و ترويجها       ) " ١٩( يليه كان لعبارة رقم      ثم الذي ) ٢٢(

  %)٤٨,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٥(       وذلك بمتوسط 

  وذلـك  " انخفاض المـستوى االقتـصادي       ) " ٤(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٢٣(

 %)٣٣,٨( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,٢٠(        بمتوسط 



 ١٦١

  " انخفاض المـستوى التعليمـي للفـرد      ) " ٢٠( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٢٤(

  %)٢٩,٣(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٧(       وذلك بمتوسط 

  " اختالل المعايير األخالقية داخل المجتمـع       ) " ١(ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٢٥(

  %)٣١,٦(بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام ) ٢,١٥(ذلك بمتوسط       و

  " انتشار األفكـار و المعتقـدات الخاطئـة         ) " ٩( ثم الذي يليه كان لعبارة رقم       ) ٢٦(

 %)٣٣,١( بهذا المظهر ) دائماً(وان نسبة القيام  ) ٢,١١(      وذلك بمتوسط 
  

  

دوار البيئـة المدرسـية فـي العنـف         ما أهـم أ    ) ". ٢( و لإلجابة عن السؤال رقم      

  "المدرسي؟ 

  .ثم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة في المحور الخامس 
  

  )١٨(جدول رقم 

يوضح استجابة أفراد عينة الدراسة نحو أهم أدوار البيئة المدرسية في الحـد مـن               

  .العنف المدرسي من وجهة نظر المرشد الطالبي 
 ستجابةاال

  العـــــــــــــبارة  م
أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

 ١٣٣  ٦٦  ٥٨  ٩ ت

١ 

ل  يعام
ون  المعلم
الب  الط

 .بإحترام 
% ٣*٤٢٫٩٦ ٠٫٦١ ٢٫٤٢ ١٠٠ ٤٩٫٦ ٤٣٫٦  ٦٫٨ 

الب   ٢  ١٣٣  ٤٣  ٧٤  ١٦ ت شعر الط ي
ين  أن المعلم ب
ى   ون إل يقف

 .جانبهم 
% ٣٨٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٫٢٠  ١٠٠ ٣٢٫٣ ٥٥٫٦  ٢٠٫٠ 

* ١٥ 

الب  ٣  ١٣٣  ٣٧  ٧٩  ١٧ ت ز ط يعت
ة  ذه المدرس ه

 ٤٥٫١٧ ٠٫٦٢ ٢٫١٥  ١٠٠ ٢٧٫٨ ٥٩٫٤  ١٢٫٨ % .بمعلميهم 
* ١٦ 

ين   ٤ ق المعلم  ٢٠ ٦٠٫٦٤ ٠٫٥٨ ٢٫٠٩  ١٣٣  ٣٠  ٨٦  ١٧ تيث



 ١٦٢

الب   ي الط ف
سن  ي ح وف
ديرهم  تق

 .لألمور 

% ١٠٠ ٢٢٫٦ ٦٤٫٧  ١٢٫٨  

* 

  ١٣٣  ٤٥  ٧٣  ١٥ ت

٥ 

ين    يشعر المعلم
ذه    باالعتزاز به
ة  المدرس

 .وطالبها 
% ٣٧٫٩٥ ٠٫٦٣ ٢٫٢٢  ١٠٠ ٣٣٫٨ ٥٤٫٩  ١١٫٣ 

* ١٤ 

  ١٣٣  ٥٠  ٧٢  ١١ ت

٦ 

ستطيع   ي
الب  الط
ى  اد عل االعتم
م  ين ألنه المعلم
يهم    يستمعون إل
م  ادلين معه وع

. 

% ١٠٠ ٣٧٫٦ ٥٤٫١  ٨٫٣  
٤٣٫٠٥ ٠٫٦١ ٢٫٢٩ 

* ٩ 

  ١٣٣  ٦٠  ٦٣  ١٠ ت

٧ 

ذه ال ة ه مدرس
الب   ل الط تجع
و  سين نح متحم

 التعليم 
% ٥*٣٩٫٩٨ ٠٫٦٢ ٢٫٣٧  ١٠٠ ٤٥٫١ ٤٧٫٤  ٧٫٥ 

  ١٣٣  ٥٢  ٦٩  ١٢ ت

٨ 

د  ضور جي الح
الب  والط
ط   ون فق يتغيب
ألعذار شرعية 

% ٣٨٫٦٣ ٠٫٦٢ ٢٫٣٠  ١٠٠ ٣٩٫١ ٥١٫٩  ٩٫٠ 
* ٧ 

  ١٣٣  ٥٠  ٧١  ١٢ ت

٩ 

أن  عر ب أش
ي   اتي ف توجيه
ة  ذه المدرس ه
ستمع إليه  ا ي

 .ويعمل بها 
% ١٠٠ ٣٧٫٦ ٥٣٫٤  ٩٫٠  

١١*٤٠٫٣٤ ٠٫٦٢ ٢٫٢٨ 

  ١٣٣  ٤٤  ٧٦  ١٣ ت

١٠

الب   شعر الط ي
امجي   أن برن ب
ى   ه معن ل
ب   ومناس
اجتهم  لح
رة  الحاض

 والمستقبلية 

% ١٠٠ ٣٣٫١ ٥٧٫١  ٩٫٨  
٤٤٫٧٦ ٠٫٦١ ٢٫٢٣ 

* ١٣ 

 االستجابة
  العـــــــــــــبارة  م

أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف لمتوسطاالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

 ٨*٣٢٫٠٤ ٠٫٦٥ ٢٫٣٠ ١٣٣  ٥٥  ٦٤  ١٤ تيفضل الطالب   ١١



 ١٦٣

ذه   ي ه اء ف البق
ى  ة عل المدرس
ى   ال إل االنتق
رى   ة أخ مدرس

. 

% ١٠٠ ٤١٫٤ ٤٨٫١  ١٠٫٥ 

عور  ١٢  ١٣٣  ٥٤  ٥٨  ٢١ ت د ش يوج
ى  اء إل باالنتم

 ١٨٫٦٠ ٠٫٧١ ٢٫٢٤  ١٠٠ ٤٠٫٦ ٤٣٫٦  ١٥٫٨ % .هذه المدرسة 
* ١٢ 

اون ١٣  ١٣٣  ٨٠  ٤٤  ٩ ت يتع
ين  اإلداري
ين  والمعلم
ذه   ل ه لجع
سير  ة ت المدرس

 .بفعالية 

% ١٠٠ ٦٠٫٢ ٣٣٫١  ٦٫٨  
٥٦٫٨٥ ٠٫٦٢ ٢٫٥٣ 

* ١ 

  ١٣٣  ٧٥  ٥٠  ٨ ت

١٤

ب  ترح
ة  المدرس
الطالب  ب
ين  والمعلم
دد  الج
وتشعرهم بأنهم  
ن  زء م ج

 الجماعة 

% ١٠٠ ٥٦٫٤ ٣٧٫٦  ٦٫٠  
٥١٫٧١ ٠٫٦١ ٢٫٥٠ 

* ٢ 

دير ١٥  ١٣٣  ٧١  ٤٧  ١٥ ت ي الم يعتن
 ٣٥٫٦٠ ٠٫٦٨ ٢٫٤٢  ١٠٠ ٥٣٫٤ ٣٥٫٣  ١١٫٣ % فعًال بالطالب 

* ٤ 

  ١٣٣  ٥٩  ٥٤  ٢٠ ت

١٦

أتي  دما ي عن
ين  ب مع طال
شكلة   ه م ولدي
إن   ة ف خاص
د  ة تع المدرس
ًا  مخطط

 .لمساعدته 

% ١٠٠ ٤٤٫٤ ٤٠٫٦  ١٥٫٠  
٢٠٫٣١ ٠٫٧١ ٢٫٢٩ 

* ١٠ 

  ١٣٣  ٣٨  ٧٢  ٢٣ ت

١٧

تشجع المدرسة  
ى  الب عل الط
يس  داع ول اإلب
ال   ى االمتث عل
شاطات  للن

 .الروتينية 

% ١٠٠ ٢٨٫٦ ٥٤٫١  ١٧٫٣  
١٩*٢٨٫٤٣ ٠٫٦٧ ٢٫١١ 

 ١٧ ٤٢٫٤٢ ٠٫٦٢ ٢٫١٤  ١٣٣  ٣٧  ٧٨  ١٨ تتعطي المدرسة  ١٨



 ١٦٤

ة  ة خاص عناي
رامج  للب
ك   دة وذل الجدي
ع  ا م لتكيفه
ات  حاج

 أعضائها 

% ١٠٠ ٢٧٫٨ ٥٨٫٦  ١٣٫٥  

* 

  ١٣٣  ٥٥  ٦٦  ١٢ ت

١٩

ر   دما تظه عن
إن   شكلة ف م
هناك إجراءات  

 لمعالجتها 
% ٦*٣٦٫٧٣ ٠٫٦٣ ٢٫٣٢  ١٠٠ ٤١٫٤ ٤٩٫٦  ٩٫٠ 

  ١٣٣  ٤٣  ٦٣  ٢٧ ت

٢٠

الب  الط
أخرين  المت
يًا ال  دراس
ون  يتعرض

 .لإلهانة 

% ٢٠٫٣  

٤٧٫٤ 

١٤٫٦٧ ٠٫٧١ ٢٫١٢  ١٠٠ ٣٢٫٣ 
* ١٨ 

  
  

أهم "  لجميع العبارات للمحور الخامس      ٢أن اختبار كا   ) ١٨( يتضح من الجدول رقم     

  " .أدوار البيئة المدرسية في العنف المدرسي بالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية 

نادراً ، أحيانا ، ( يشري إىل وجود اختالفات دالة إحصائياً يف نسب االستجابة على 
  :كما يتضح أن ) دائما 

يتعاون اإلداريين والمعلمين لجعل هـذه       ) " ١٣( أعلى متوسط كان للعبارة رقم      ) ١(

  وأن نـسبة القيـام      ) ٢,٥٣( حيـث بلـغ متوسـطه       " المدرسة تسير بفاعلية    

  % ) ٦٠,٢( بهذا المظهر ) دائماً ( 

   ) ٠,٠٥( دال عند مستوى  ) *( 



 ١٦٥

" المعلمـين الجـدد     ترحب المدرسة بالطالب و    ) " ١٤( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ٢(

  % ) .٥٦,٤( بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  ) ٢,٥٠( وذلك بمتوسط 

وذلك بمتوسط  " يعامل المعلمون الطالب باحترام      ) " ١( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ٣(

  % ) .٤٩,٦( بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  ) ٢,٤٢( 

  وذلـك بمتوسـط    " يعتني المدير فعالً بالطالب      ) " ١٥ ( ثم يليه كان للعبارة رقم    ) ٤(

  % ) .٥٣,٤( بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  ) ٢,٤٢( 

هذه المدرسة تجعل الطالب متحمسين نحو التعلم  ) " ٧( ثم يليه كان للعبارة رقم ) ٥(

ــك بمتوســط "  ــام  ) ٢,٣٧( وذل ــسبة القي ــاً ( وأن ن ــذا المظهــر ) دائم   به

 )٤٥,١. ( %  

عندما تظهر مـشكلة فـإن هنـاك إجـرءات           ) " ١٩( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ٦(

  بهـذا المظهـر    ) دائماً  ( وأن نسبة القيام     ) ٢,٣٢( وذلك بمتوسط   " لمعالجتها  

 )٤١,٤. ( %  

" الحضور جيد والطالب يتغيبون فقـط ألعـذار          ) " ٨( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ٧(

  % ) .٣٩,١( بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  ) ٢,٣٠( وذلك بمتوسط 

وذلك " يفضل الطالب البقاء في هذه المدرسة        ) " ١١( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ٨(

  % ) .٤١,٤( بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  ) ٢,٣٠( بمتوسط 

وذلـك  " تماد على المعلمين   يستطيع الطالب األع   ) " ٦( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ٩(

  % ) .٣٧,٦( بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  ) ٢,٢٩( بمتوسط 

عندما يأتي طالب معين ولديه مشكلة خاصة        ) " ١٦( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ١٠(

  بهـذا المظهـر    ) دائمـاً   ( وأن نـسبة القيـام       ) ٢,٢٩( وذلك بمتوسـط    ... " 

 )٤٤,٤. ( %  

أشعر أن توجيهاتي في هذه المدرسة يـستمع         ) " ٩( ليه كان للعبارة رقم     ثم ي ) ١١(

  بهـذا المظهـر    ) دائمـاً   ( وأن نـسبة القيـام       ) ٢,٢٨( وذلك بمتوسط   " إليها  

 )٣٧,٦. ( %  

" يوجد شعور باالنتماء إلى هـذه المدرسـة          ) " ١٢( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ١٢(

  % ) .٤٠,٦( بهذا المظهر ) دائماً ( يام وأن نسبة الق ) ٢,٢٤( وذلك بمتوسط 



 ١٦٦

يشعر الطالب بأن برنامجي لـه معنـى        ) " ١٠( ثم يليه كان للعبــارة رقم      ) ١٣(

  بهـذا المظهـر    ) دائمـاً   ( وأن نسبة القيام     ) ٢,٢٣( وذلك بمتوسط   " ومناسب  

 )٣٣,١. ( %  

هـذه المدرسـة    يشعر المعلمين بـاالعتزاز ب     ) " ٥( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ١٤(

  بهـذا المظهـر    ) دائمـاً   ( وأن نسبة القيام     ) ٢,٢٢( وذلك بمتوسط   " وطالبها  

 )٣٣,٨. ( %  

يشعر الطالب بأن المعلمين يقفون إلى جانبهم        ) " ٢( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ١٥(

ــك بمتوســط "  ــام  ) ٢,٢٠( وذل ــسبة القي ــاً ( وأن ن ــذا المظهــر ) دائم   به

 )٣٢,٣. ( %  

وذلـك  " يعتز طالب هذه المدرسة بمعلمـيهم        ) " ٣(  يليه كان للعبارة رقم      ثم) ١٦(

  % ) .٢٧,٨( بهذا المظهر ) دائماً ( وأن نسبة القيام  ) ٢,١٥( بمتوسط 

تعطي المدرسة عناية خاصة للبرامج الجديدة  ) " ١٨( ثم يليه كان للعبارة رقم    ) ١٧(

  بهـذا المظهـر    ) دائمـاً   ( وأن نـسبة القيـام       ) ٢,١٤( وذلك بمتوسـط    ... " 

 )٢٧,٨. ( %  

الطالب المتـأخرين دراسـياً ال يتعرضـون         ) " ٢٠( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ١٨(

  بهـذا المظهـر    ) دائمـاً   ( وأن نسبة القيـام      ) ٢,١٢( وذلك بمتوسط   " لإلهانة  

 )٣٢,٣. ( %  

إلبداع ولـيس   تشجع المدرسة الطالب على ا     ) " ١٧( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ١٩(

  بهذا المظهـر   ) دائماً  ( وأن نسبة القيام     ) ٢,١١( وذلك بمتوسط   " على االمتثال   

 )٢٨,٦. ( %  

يثق المعلمين في الطالب وفي حسن تقديرهم        ) " ٤( ثم يليه كان للعبارة رقم      ) ٢٠ (

بهـذا المظهـر    ) دائمـاً (وأن نـسبة القيـام      ) ٢,٠٩(وذلك بمتوسـط    " لألمور  

)٥٦,٤.(%  



 ١٦٧

ما األدوار األكثر أهمية التي يقوم بها المرشد الطالبي         ) ٣(جابة عن السؤال رقم     ولإل

  .من وجهة نظر المرشدين الطالبيين 

   )١٩( جدول رقم 
  

يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لترتيب األدوار واملهام اليت يقوم ا املرشد 
  .الطاليب باملدرسة 

  
 ستجابةاال

  العـــــــــــــبارة  م
أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

 ١٣٣ ١٠٧  ٢٤  ٢ ت

١ 

تدعيم القيم 
والمبادئ 

الدينية 
 .واألخالقية 

% ١*١٨٣٫٣٣ ٠٫٤٤ ٢٫٧٨ ١٠٠ ٨٠٫٥ ١٨٫٠  ١٫٥ 

اء    ٢  ١٣٣  ٨٩  ٤١  ٣ ت تعزيز االنتم
 ٣* ٨٣٫٧٨ ٠٫٥٢ ٢٫٦٤  ١٠٠ ٦٦٫٩ ٣٠٫٨  ٢٫٣ % .الوطني 

ف  ٣  ١٣٣  ٥٩  ٥٨  ١٦ ت التعري
و  ل النم بمراح

 ١٥* ٢٧٫١٧ ٠٫٦٨ ٢٫٣٢  ١٠٠ ٤٤٫٤ ٤٣٫٦  ١٢٫٠ % .العمرية 

  ١٣٣  ٥٢  ٧١  ١٠ ت

٤ 

وم   وين مفه تك
ن  ابي ع إيج
ه  ه وقدرات ذات

 .وميوله 
% ١٦* ٤٣٫٩٥ ٠٫٦٠ ٢٫٣١  ١٠٠ ٣٩٫١ ٥٣٫٤  ٧٫٥ 

  ١٣٣  ٦٩  ٥٨  ٦ ت

٥ 

تكوين 
اتجاهات 

ابية نحو إيج
 .المدرسة 

% ٧* ٥١٫٠٨ ٠٫٥٨ ٢٫٤٧  ١٠٠ ٥١٫٩ ٤٣٫٦  ٤٫٥ 

  ١٣٣  ٨١  ٤٨  ٤ ت

٦ 

سب  آ
دقاء  األص
ة  والمحافظ

 .عليهم 
% ٤* ٦٧٫٣٢ ٠٫٥٥ ٢٫٥٧  ١٠٠ ٦٠٫٩ ٣٦٫١  ٣٫٠ 

  ١٣٣  ٦٦  ٦٤  ٣ ت

٧ 

ف  العط
ن  ان م والحن
دين  الوال

 .واآلخرين 
% ٨ *٥٧٫٨٥ ٠٫٥٤ ٢٫٤٧  ١٠٠ ٤٩٫٦ ٤٨٫١  ٢٫٣ 

  ١٣٣  ٦٤  ٦٠  ٩ ت
٨ 

ارة  ساب مه اآت
ى  درة عل الق

 ١٠* ٤٢٫٤٢ ٠٫٦١ ٢٫٤١  ١٠٠ ٤٨٫١ ٤٥٫١  ٦٫٨ % .ضبط النفس 



 ١٦٨

  ١٣٣  ٥١  ٦٩  ١٣ ت
٩ 

ارة  ساب مه اآت
ة  مواجه

 ١٧* ٣٦٫٨٧ ٠٫٦٣ ٢٫٢٨  ١٠٠ ٣٨٫٣ ٥١٫٩  ٩٫٨ % .اآلخرين 

و  ١٠  ١٣٣  ٥٨  ٦٠  ١٥ ت ة نح الدافعي
 ١٤* ٢٩٫١٥ ٠٫٦٦ ٢٫٣٢  ١٠٠ ٤٣٫٦ ٤٥٫١  ١١٫٣ % .التعلم والتعليم

األمن   ١١  ١٣٣  ٥٦  ٥٢  ١٦ ت الشعور ب
. % ١٢* ٢٩٫٠٦ ٠٫٦٩ ٢٫٢٦  ١٠٠ ٤٨٫٩ ٣٩٫١  ١٢٫٠ 

د  ١٢  ١٣٣  ٥٤  ٦٨  ١١ ت شعور بتأآ ال
 ١٣* ٣٩٫٠٨ ٠٫٦٢ ٢٫٣٢  ١٠٠ ٤٠٫٦ ٥١٫١  ٨٫٣ % .الذات 

  ١٣٣  ٤٩  ٧٠  ١٤ ت
١٣

ع   ق م التواف
ة  اليومي

 ١٩* ٣٦٫١٠ ٠٫٦٣ ٢٫٢٦  ١٠٠ ٣٦٫٨ ٥٢٫٦  ١٠٫٥ % تابعتها وم

  ١٣٣  ٦٧  ٥٤  ١٢ ت
١٤

ة  متابع
ف  المواق
ا   ة وم اليومي

 .يتبعها 
% ١٠٠ ٥٠٫٤ ٤٠٫٦  ٩٫٠  

٩* ٣٧٫٢٧ ٠٫٦٥ ٢٫٤١ 

  ١٣٣  ٦٧  ٥٢  ١٤ ت

١٥

ى   رف عل التع
ب  وال الطال أح
صحية  ال

 .والنفسية 
% ١١* ٣٣٫٦٦ ٠٫٦٧ ٢٫٣٩  ١٠٠ ٥٠٫٤ ٣٩٫١  ١٠٫٥ 

  ١٣٣  ٣٧  ٦٧  ٢٩ ت

١٦

ضير  التح
دوات  لن
رات  ومحاض
داخل المدرسة 

 وخارجها

% ٢٢* ١٨٫١٠ ٠٫٧٠ ٢٫٠٦  ١٠٠ ٢٧٫٨ ٥٠٫٤  ٢١٫٨ 

  

  
 االستجابة

  العـــــــــــــبارة  م
أحيا نادرًا 

 ناً

االنحراف المتوسطالمجموع دائمَا
الترتيب ٢قيمة آاالمعياري

 ١٣٣  ٤١  ٥٤  ٣٨ ت

١٧

ة  متابع
سلوآيات  ال
الخاطئة خارج   
ي   ة ف المدرس

.حال العلم بها 
% ١٠٠ ٣٠٫٨ ٤٠٫٦  ٢٨٫٦ 

٢٣ ٣٫٢٦ ٠٫٧٧ ٢٫٠٢ 

تعريف الطالب  ١٨  ١٣٣  ٧٧  ٤٧  ٩ ت
ب  بعواق
سلوآيات  ال
ة  العنيف

 والخاطئة

% ٢٥٫٣٩ ٠٫٦٢ ٢٫٥١  ١٠٠ ٥٧٫٩ ٣٥٫٥  ٦٫٨ 
* ٥ 



 ١٦٩

تعمال ١٩  ١٣٣  ٣٧  ٥٨  ٣٨ ت اس
ا ئل الوس

سمعية  ال
ي   صرية ف والب
ة  توعي
لوآيات  س

 .الطالب 

% ١٠٠ ٢٧٫٨ ٤٣٫٦  ٢٨٫٦  
٢٥* ٦٫٣٣ ٠٫٧٥ ١٫٩٩ 

  ١٣٣  ٤٠  ٦٤  ٢٩ ت

٢٠

رامج   ذ ب تنفي
ة  خاص
راك  وإش

 .الطالب بها 
% ١٤٫٤٥ ٠٫٧١ ٢٫٠٨  ١٠٠ ٣٠٫١ ٤٨٫١  ٢١٫٨ 

* ٢١ 

  ١٣٣  ٦٠  ٥١  ٢٢ ت
٢١

تكوين لجنة 
لرعاية السلوك 

 ١٧٫٧٨ ٠٫٧٣ ٢٫٢٨  ١٠٠ ٤٥٫١ ٣٨٫٣  ١٦٫٥ % .وتقويمه 
* ١٨ 

  ١٣٣  ٥٦  ٤٩  ٢٨ ت

٢٢

وين  تك
ن  ات م جماع
الطالب لتنظيم   

 .الطالب 
% ٢٠* ٩٫٥٧ ٠٫٧٦ ٢٫٢١  ١٠٠ ٤٥٫١ ٣٦٫٨  ٢١٫١ 

  ١٣٣  ٧٤  ٥١  ٨ ت

٢٣

راك  إش
ي   ين ف المعلم
ه  التوجي
اد  وإرش

 .الطالب 

% ٦*٥٠٫٦٣ ٠٫٦١ ٢٫٤٩  ١٠٠ ٥٥٫٦ ٣٨٫٨  ٦٫٠ 

  ١٣٣  ٨٤  ٤١  ٨ ت

٢٤

ي  عار ول إش
ر   –األم

صال  واالت
 .المستمر 

% ٦٥٫٥١ ٠٫٦٠ ٢٫٧٥  ١٠٠ ٦٣٫٢ ٣٠٫٨  ٦٫٠ 
* ٢ 

ارات ٢٥  ١٣٣  ٤١  ٥٢  ٤٠ ت يم زي تنظ
 ٢٤ ٢٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٫٠٠  ١٠٠ ٣٠٫٨ ٣٩٫١  ٣٠٫١ %خارج المدرسة 

االستضافة من   ٢٦  ١٣٣  ٣٩  ٤٩  ٤٥ ت
 ٢٧ ١٫١٤ ٠٫٧٩ ١٫٩٥  ١٠٠ ٢٩٫٣ ٣٦٫٨  ٣٣٫٨ %خارج المدرسة 

  ١٣٣  ٤٠  ٥١  ٤٢ ت

٢٧

وضع خانة في    
شرف  ة ال لوح
للسلوك الحسن   

. 
% ٣١٫٦  

٣٨٫٨ 
٢٦ ١٫٥٤ ٠٫٧٨ ١٫٩٨  ١٠٠ ٣٠٫١ 

  

  

استجابات المرشدين الطالبيـين حـول األدوار التـي          ) ١٩( يتضح من الجدول رقم     

م من قبل وزارة التربية والتعليم مصنفة بناء على         يقومون بها من المهام المناطة له     

   ) ٠,٠٥( دال عند مستوى  ) *( 



 ١٧٠

 تدعيم القـيم    –استجاباتهم باستبيان قد كان أعلى نسبة في استجاباتهم كانت للعبارة           

بينما كان أقل    ) ٢,٧٨(  حيث كان أعلى متوسط لذلك       –والمبادئ الدينية واألخالقية    

  النـسبة فـي ذلـك       حيث بلغـت     – االستضافة من خارج المدرسة      –متوسط للعبارة   

وسوف يتم مناقشة هذا الترتيب بناء على أدوار كل عبارة في التعامل مع              ) ١,٩٥( 

  .مستوى العنف السائد في المدرسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والذي ينصب في عنوان هذه الدراسة  ) ٤( ولإلجابة عن السؤال رقم 

 ذلك بمستوى العنف السائد في  فقد تم ربط– ما دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي -

. المدرسة وتم تحديد الدور الذي يقوم به المرشد الطالبي في خفض مستوى العنف في المدرسة 

  :وذلك من خالل األدوار التالية 

   )٢٠( جدول رقم 

من . يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي 

  .العنف السائد في المدرسة خالل مستوى 
 مستوى العنف السائد في المدرسة

 دور المرشد الطالبي م المجموع آبير  متوسط ضعيف
 % ت % ت % ت % ت

  قيمة
  ٢آا

 لبيرسون
تدعيم القيم والمبادئ  ١ ١٫٥ ٢ - - ١٫٥ ٢ - - نادر

١٨٫٠ ٢٤ ٣٫٠ ٤ ٩٫٨ ١٣ ٥٫٣ ٧  أحيانًا الدينية واألخالقية 
٥٫٩٤ * 



 ١٧١

١٠٧٨٠٫٥ ٥٫٣ ٣٨٫٣٧ ٣٦٫٨٥١ ٤٩  دائمًا
 ١٣٣١٠٠ ٨٫٣ ٤٩٫٦١١ ٤٢٫١٦٦ ٥٦ المجموع

 ٢٫٣ ٣ ٠٫٨ ١ ١٫٥ ٢ - - نادر
٣٠٫٨ ٤١ ٤٫٥ ١٨٫٠٦ ٢٤ ٨٫٣ ١١  أحيانًا
٦٦٫٩ ٨٩ ٣٫٠ ٣٠٫١٤ ٣٣٫٨٤٠ ٤٥  دائمًا

تعزيز االنتماء  ٢
  الوطني 

 ١٣٣١٠٠ ٨٫٣ ٤٩٫٦١١ ٤٢٫١٦٦ ٥٦ المجموع

١٢٫٠٩*

 ١٢٫٠  ١٦  ٣٫٨  ٥  ٦٫٠  ٨  ٢٫٣  ٣ نادر
 ١٢٫٠  ١٦  ٣٫٠  ٤ ٢٤٫٨  ٣٣ ١٥٫٨  ٢١  أحيانًا
 ٤٤٫٤  ٥٩  ١٫٥  ٢ ١٨٫٨  ٢٥ ٢٤٫١  ٣٢  دائمًا

التعريف بمراحل  ٣
  النمو العمري

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٢٤٫١  ٥٦ المجموع

١٧٫٩* 

  ٧٫٥  ١٠  ٠٫٨  ١  ٥٫٣  ٧  ١٫٥  ٢ نادر
 ٥٣٫٤  ٧١  ٦٫٠  ٨ ٣٠٫١  ٤٠ ١٧٫٣  ٣٢  أحيانًا
 ٣٩٫١  ٥٢  ١٫٥  ٢ ١٤٫٣  ١٩ ٢٣٫٣  ٣١  دائمًا

تكوين مفهوم إيجابي  ٤
عن ذاته وقدراته 

  .وميوله 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

١١٫٨٥*

  ٤٫٥  ٦  ٠٫٨  ١  ٣٫٨  ٥  -  - نادر
 ٤٣٫٦  ٥٨  ٣٫٨  ٥ ٢٤٫١  ٣٢ ١٥٫٨  ٢١  أحيانًا
 ٥١٫٩  ٦٩  ٣٫٨  ٥ ٢١٫٨  ٢٩ ٢٦٫٣  ٣٥  دائمًا

تكوين اتجاهات  ٥
  إيجابية نحو المدرسة 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٧٫٣٦* 

  ٣٫٠  ٤  -  -  ٢٫٣  ٣  ٠٫٨  ١ نادر
 ٣٦٫١  ٤٨  ٤٫٥  ٦ ١٨٫٨  ٢٥ ١٢٫٨  ١٧  أحيانًا
 ٦٠٫٩  ٥١  ٣٫٨  ٥ ٢٨٫٦  ٣٨ ٢٨٫٦  ٣٨  دائمًا

آسب األصدقاء  ٦
  والمحافظة عليهم 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٣٫٧٣* 

  ٢٫٣  ٣  -  -  ٢٫٣  ٣  -  - نادر
 ٤٨٫١  ٦٤  ٦٫٨  ٩ ٢٤٫٨  ٣٣ ١٦٫٥  ٢٢  أحيانًا
 ٤٩٫٦  ٦٦  ١٫٥  ٢ ٢٢٫٦  ٣٠ ٢٥٫٦  ٣٤  دائمًا

العطف والحنان من  ٧
  الوالدين واآلخرين 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

١٠٫٤٠*

  ٦٫٨  ٩  ١٫٥  ٢  ٤٫٥  ٦  ٠٫٨  ١ نادر
 ٤٥٫١  ٦٠  ٣٫٨  ٥ ٢٣٫٣  ٣١ ١٨٫٠  ٢٤  أحيانًا
 ٤٨٫١  ٦٤  ٣٫٠  ٤ ٢١٫٨  ٢٩ ٢٣٫٣  ٣١  دائمًا

قدرة اآتساب مهارة ال ٨
  على ضبط النفس

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٥٫٩٧* 

 مستوى العنف السائد في المدرسة
 المجموع آبير متوسط عيفض

 أدوار المرشد الطالبي  م

 % ت % ت % ت % ت

  قيمة
  ٢آا

 لبيرسون
  ٩٫٨  ١٣  ٠٫٨  ١  ٦٫٨  ٩  ٢٫٣  ٣ نادر
 ٥١٫٩  ٦٩  ٥٫٣  ٧ ٢٧٫٨  ٣٧ ١٨٫٨  ٢٥  أحيانًا
 ٣٨٫٣  ٥١  ٢٫٣  ٣ ١٥٫٠  ٢٠ ٢١٫١  ٢٨  دائمًا

اآتساب مهارة  ٩
  مواجهة اآلخرين 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٦٫٦٦* 

 ١١٫٣  ١٥  ١٫٥  ٢  ٦٫٠  ٨  ٣٫٨  ٥ نادر
 ٤٥٫١  ٦٠  ٤٫٥  ٦ ٢٠٫٣  ٢٧ ٢٠٫٣  ٢٧  أحيانًا
 ٤٣٫٦  ٥٨  ٢٫٣  ٣ ٢٣٫٣  ٣١ ١٨٫٠  ٢٤  دائمًا

لتعلم الدافعية نحو ا ١٠
  والتعليم 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٢٫٢٢* 

 *٤٫٠٣ ١٢٫٠  ١٦  ٢٫٣  ٣  ٦٫٠  ٨  ٣٫٨  ٥ نادر  الشعور باألمن  ١١



 ١٧٢

 ٣٩٫١  ٥٢  ٢٫٣  ٥ ١٩٫٥  ٢٦ ١٥٫٨  ٢١  أحيانًا
 ٤٨٫٩  ٦٥  ٢٫٣  ٣ ٢٤٫١  ٣٢ ٢٢٫٦  ٣٠  دائمًا

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع
  ٨٫٣  ١١  ١٫٥  ٢  ٥٫٣  ٧  ١٫٥  ٢ نادر
 ٥١٫١  ٨٦  ٣٫٨  ٥ ٢٦٫٣  ٣٥ ٢١٫١  ٢٨  أحيانًا
 ٤٠٫٦  ٥٤  ٣٫٠  ٤ ١٨٫٠  ٢٤ ١٩٫٥  ٢٦  دائمًا

  الشعور بتأآيد الذات  ١٢

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ موعالمج

٤٫١٧* 

 ١٠٫٥  ١٤  -  -  ٩٫٠  ١٢  ١٫٥  ٢ نادر
 ٥٢٫٦  ٧٠  ٧٫٥  ١٠ ٢٣٫٣  ٣١ ٢١٫٨  ٢٩  أحيانًا
 ٣٦٫٨  ٤٩  ٠٫٨  ١ ١٧٫٣  ٢٣ ١٨٫٨  ٢٥  دائمًا

ة  ١٣ ع البيئ ق م التواف
ة    المدرسية واالجتماعي

.  
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٤٫١٧* 

  ٩٫٠  ١٢  -  -  ٧٫٥  ١٠  ١٫٥  ٢ نادرا
 ٤٠٫٦  ٥٤  ٤٫٥  ٦ ١٨٫٠  ٢٤ ١٨٫٠  ٢٤  أحيانًا
 ٥٠٫٤  ٦٧  ٣٫٨  ٥ ٢٤٫١  ٣٢ ٢٢٫٦  ٣٠  دائمًا

لمواقف متابعة ا ١٤
  اليومية ومتابعتها 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٦٫٦٨* 

 ١٠٫٥  ١٤  ١٫٥  ٢  ٦٫٨  ٩  ٢٫٣  ٣ نادرا
 ٣٩٫١  ٥٢  ٣٫٨  ٥ ٢١٫١  ٢٨ ١٤٫٣  ١٩  أحيانًا
 ٥٠٫٤  ٦٧  ٣٫٠  ٤ ٢١٫٨  ٢٩ ٥٢٫٦  ٣٤  دائمًا

وال  ١٥ ى أح رف عل التع
صحية   ب ال الطال

  .والنفسية 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٥٫٤٨* 

 ٢١٫٨  ٢٩  ٣٫٨  ٥ ١١٫٣  ١٥  ٦٫٨  ٩ نادرا
 ٥٠٫٤  ٦٧  ٢٫٣  ٣ ٢٦٫٣  ٣٥ ٢١٫٨  ٢٩  أحيانًا
 ٢٧٫٨  ٣٧  ٢٫٣  ٣ ١٢٫٥  ١٦ ١٣٫٥  ١٨  دائمًا

دوات  ١٦ ضير لن التح
ل  رات داخ ومحاض

  .المدرسة وخارجها 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٥٫٥٦* 

 ٢٨٫٦  ٣٨  ٤٫٥  ٦ ١٤٫٣  ١٩  ٩٫٨  ١٣ نادرا
 ٤٠٫٦  ٥٤  ٢٫٣  ٣ ٢١٫١  ٢٨ ١٧٫٣  ٢٣  أحيانًا
 ٣٠٫٨  ٤١  ١٫٥  ٢ ١٤٫٣  ١٩ ١٥٫٠  ٢٠  دائمًا

متابعة السلوآيات  ١٧
الخاطئة خارج 

المدرسة في حال العلم 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع  .بها 

٤٫٧٩ 

  ٦٫٨  ٩  -  -  ٤٫٥  ٦  ٢٫٣  ٣ نادرا
 ٣٥٫٣  ٤٧  ٥٫٣  ٧ ١٦٫٥  ٢٢ ١٣٫٥  ١٨  أحيانًا
 ٥١٫٩  ٧٧  ٣٫٠  ٤ ٢٨٫٦  ٣٨ ٢٦٫٣  ٣٥  دائمًا

ب   ١٨ ف الطال تعري
سلوآيات   ب ال بعواق

  .العنيفة والخاطئة 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٥٫٥٢* 

 ٢٨٫٦  ٣٨  ٣٫٠  ٤ ١٤٫٣  ١٩ ١١٫٣  ١٥ نادرا
 ٤٣٫٦  ٥٨  ٤٫٥  ٦ ٢٣٫٣  ٣١ ١٥٫٨  ٢١  أحيانًا
 ٢٧٫٨  ٣٧  ٠٫٨  ١ ١٢٫٠  ١٦ ١٥٫٠  ٢٠  دائمًا

ائل  ١٩ تعمال الوس اس
السمعية والبصرية في    
لوآيات  ة س توعي

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع  .الطالب 

٤٫١٩* 

  
  
  

 مستوى العنف السائد في المدرسة
 المجموع آبير متوسط ضعيف

 أدوار المرشد الطالبي  م

 % ت % ت % ت % ت

  قيمة
  ٢آا

لبيرسون
ة  ٢٠ ٢١٫٨  ٢٩  ١٫٥  ٢  ٩٫٠  ١٢ ١١٫٣  ١٥ نادر رامج خاص ذ ب تنفي

ا       ٤٨٫١  ٦٤  ٤٫٥  ٦ ٢٧٫١  ٣٦ ١٦٫٥  ٢٢  أحيانًا( وإشراك الطالب به
٣٫١٤* 



 ١٧٣

  ) .آمسابقات  ٣٠٫١  ٤٠  ٢٫٣  ٣ ١٣٫٥  ١٨ ١٤٫٣  ١٩  دائمًا
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

 ١٦٫٥  ٢٢  ٢٫٣  ٣  ٨٫٣  ١١  ٦٫٠  ٨ نادر
 ٣٨٫٣  ٥١  ٤٫٥  ٦ ١٨٫٠  ٢٤ ١٥٫٨  ٢١  أحيانًا
 ٤٥٫١  ٦٠  ١٫٥  ٢ ٢٣٫٣  ٣١ ٢٠٫٣  ٢٧  دائمًا

ة  ٢١ ة لرعاي وين لجن تك
ه   سلوك وتقويم ال

  .بالمدرسة 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٣٫٧٠* 

 ٢١٫١  ٢٨  ٣٫٨  ٥ ١٠٫٥  ١٤  ٦٫٨  ٩ نادر
 ٣٦٫٨  ٤٩  ٣٫٠  ٤ ١٧٫٣  ٢٣ ١٦٫٥  ٢٢  أحيانًا
 ٤٢٫١  ٥٦  ١٫٥  ٢ ٢١٫٨  ٢٩ ١٨٫٨  ٢٥  دائمًا

ن    ٢٢ ات م وين جماع تك
يم  الب لتنظ الط

  .الطالب 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٥٫٥٦* 

  ٦٫٠  ٨  -  -  ٢٫٣  ٣  ٣٫٨  ٥ نادر
 ٣٨٫٣  ٥١  ٦٫٨  ٩ ١٩٫٥  ٢٦ ١٢٫٠  ١٦  أحيانًا
 ٥٥٫٦  ٧٤  ١٫٥  ٢ ٢٧٫٨  ٣٧ ٢٦٫٣  ٣٥  دائمًا

ي    ٢٣ ين ف راك المعلم إش
اد  ه وإرش التوجي

  .الطالب 
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

١١٫٧٧ 

  ٦٫٠  ٨  ٠٫٨  ١  ٣٫٠  ٤  ٢٫٣  ٣ نادر
 ٣٠٫٨  ٤١  ٣٫٨  ٥ ١٦٫٥  ٢٢ ١٠٫٥  ١٤  أحيانًا
 ٦٣٫٢  ٨٤  ٣٫٨  ٥ ٣٠٫١  ٤٠ ٢٩٫٣  ٣٩  دائمًا

ر   ٢٤ ي األم عار ول  –إش
  .واالتصال المستمر 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٢٫٧١* 

 ٣٠٫١  ٤٠  ٣٫٨  ٥ ١٢٫٨  ١٧ ١٣٫٥  ١٨ نادرا
 ٣٩٫١  ٥٢  ٣٫٨  ٥ ١٩٫٥  ٢٦ ١٥٫٨  ٢١  أحيانًا
 ٣٠٫٨  ٤١  ٠٫٨  ١ ١٧٫٣  ٢٣ ١٢٫٨  ١٧  دائمًا

تنظيم زيارات خارج  ٢٥
  .المدرسة 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

٣٫٤٥ 

 ٣٣٫٨  ٤٥  ٣٫٠  ٤ ١٧٫٣  ٢٣ ١٣٫٥  ١٨ نادرا
 ٣٦٫٨  ٤٩  ٤٫٥  ٦ ١٧٫٣  ٢٣ ١٥٫٠  ٢٠  أحيانًا
 ٢٩٫٣  ٣٩  ٠٫٨  ١ ١٥٫٠  ٢٠ ١٣٫٥  ١٨  دائمًا

ارج   ٢٦ ن خ ضافة م االست
  .المدرسة 

 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ مجموعال

٢٫٨٢ 

 ٣١٫٦  ٤٢  ٣٫٠  ٤ ١٧٫٣  ٢٣ ١١٫٣  ١٥ نادرا
 ٣٨٫٣  ٥١  ٣٫٠  ٤ ١٨٫٠  ٢٤ ١٧٫٣  ٢٣  أحيانًا
 ٣٠٫١  ٤٠  ٢٫٣  ٣ ١٤٫٣  ١٩ ١٣٫٥  ١٨  دائمًا

ة   ٢٧ ي لوح ة ف وضع خان
الشرف للسلوك الحسن   

.  
 ١٠٠ ١٣٣  ٨٫٣  ١١ ٤٩٫٦  ٦٦ ٤٢٫١  ٥٦ المجموع

١٫٠٤ 

  

    )٢٠(  ن الجدول رقم يتضح م

 تـدعيم القـيم المبـادئ الدينيـة         –أن نتيجة التحليل تشير إلى أن دور المرشد الطالبي فـي            ) ١(

ــة  ــل  . واألخالقي ــي حق ــع ف ــي المدرســة تق ــسائد ف ــف ال ــل العن ــاً ( مقاب ــل ) دائم   وتمث

  وبمقارنــة ذلــك بمــا ورد   . مــن  اســتجابات المرشــدين الطالبيــين     % ) ٣٦,٨( 

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ١( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم  ) ١٩( م في جدول رق

  

  ٠,٠٥دال عند مستوى  ) *( 



 ١٧٤

 مقابـل العنـف     – تعزيز االنتماء الوطني     – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٢

من استجابات المرشدين الطالبيين     % ) ٣٣,٨( وتمثل  ) دائماً  ( السائد في المدرسة تقع في حقل       

في التسلـسل    ) ٣( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم        ) ١٩( نة ذلك بما ورد في جدول رقم        وبمقار. 

  .بالنسبة لألهمية 

  

 مقابـل   – التعريف بمراحل النمو العمرية      – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٣

 المرشـدين   مـن اسـتجابات    %) ٢٤,١(وتمثـل   ) دائماً(العنف السائد في المدرسة تقع في حقل        

في  ) ١٥( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم  ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم . الطالبيين 

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 

  

 تكوين مفهوم إيجابي عـن ذاتـه وقدراتـه          – كما يشير التحليل إلى دور المرشد الطالبي في          -٤

مـن   % ) ٢٣,٣( وتمثـل   ) دائمـاً   (  حقـل     مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في       –وميوله    

نجد أن نفس العبارة     ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . استجابات المرشدين الطالبيين    

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ١٦( تأخذ رقم 

  

 – تكوين اتجاهات إيجابية نحو المدرسـة        – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٥

من استجابات المرشدين    % ) ٢٦,٣( وتمثل  ) دائماً(مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقل         

فـي  ). ٧(نجد أن نفس العبارة تأخذ رقـم        ) ١٩(وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . الطالبيين  

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 

  

 مقابل  –ب األصدقاء والمحافظة عليهم      كس – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٦

مـن اسـتجابات المرشـدين       %) ٢٨,٦(وتمثـل   ) دائماً(العنف السائد في المدرسة تقع في حقل        

فـي  ) ٤(نجد أن نفس العبارة تأخذ رقـم        ) ١٩(وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . الطالبيين  

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 

  



 ١٧٥

 العطف والحنان من الوالدين مع اآلخرين       –ر المرشد الطالبي في      كما يشير التحليل إلى أن دو      -٧

مـن اسـتجابات     % ) ٢٥,٦( وتمثـل   ) دائماً  (  مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقل          –

نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم       ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . المرشدين الطالبيين   

  .ألهمية في التسلسل بالنسبة ل) ٨( 

  

 – اكساب مهارة القدرة على ضبط النفس        – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٨

مـن اسـتجابات     % ) ٢٣,٣( وتمثـل   ) دائمـاً   ( مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقل         

 تأخذ رقم   نجد أن نفس العبارة    ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . المرشدين الطالبيين   

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ١٠( 

  

 مقابـل   – اكساب مهارة مواجهة اآلخرين      – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٩

من اسـتجابات المرشـدين      % ) ٢١,١( وتمثل  ) دائماً  ( العنف السائد في المدرسة تقع في حقل        

في  ) ١٧( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم  ) ١٩( ل رقم وبمقارنة ذلك بما ورد في جدو. الطالبيين 

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 

  

 مقابـل   – الدافعية نحو التعلم والتعلـيم       – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١٠

من اسـتجابات المرشـدين      % ) ١٨,٠( وتمثل  ) دائماً  ( العنف السائد في المدرسة تقع في حقل        

في  ) ١٤( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم  ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم . بيين الطال

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 

  

 مقابل العنف السائد في – الشعور باألمن  – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١١

وبمقارنة . ابات المرشدين الطالبيين    من استج  % ) ٢٢,٦( وتمثل  ) دائماً  ( المدرسة تقع في حقل     

فـي التسلـسل بالنـسبة      ) ١٢( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم       ) ١٩(ذلك بما ورد في جدول رقم       

  .لألهمية 

  



 ١٧٦

 مقابـل العنـف     – الشعور بتأكيد الذات     – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١٢

من استجابات المرشدين الطالبيين     % ) ١٩,٥( مثل  وت) دائماً  ( السائد في المدرسة تقع في حقل       

فـي التسلـسل    ) ١٣(نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم       ) ١٩(وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . 

  .بالنسبة لألهمية 

  

 التوافق مع البيئة المدرسية واالجتماعية      – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١٣

مـن اسـتجابات     % ) ١٨,٨( وتمثـل   ) دائماً  ( سائد في المدرسة تقع في حقل        مقابل العنف ال   –

نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم       ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . المرشدين الطالبيين   

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ١٩( 

  

 –اقف اليومية وما يتبعهـا       متابعة المو  – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١٤

من استجابات المرشـدين     %) ٢٢,٦(وتمثل  ) دائماً(مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقل         

في  ) ٩( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم        ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . الطالبيين  

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 

  

 – التعرف على أحوال الطالب الـصحية        –ور المرشد الطالبي في      كما يشير التحليل إلى أن د      -١٥

مـن اسـتجابات     % ) ٥٢,٦( وتمثـل   ) دائمـاً   ( مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقل         

نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم       ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . المرشدين الطالبيين   

  .مية في التسلسل بالنسبة لأله ) ١١( 

  

 التحضير لنـدوات ومحاضـرات داخـل        – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١٦

مـن  %) ١٣,٥(وتمثل  ) دائماً( مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقل          –المدرسة وخارجها   

عبارة نجد أن نفس ال    ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . استجابات المرشدين الطالبيين    

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ٢٢( تأخذ رقم 

  



 ١٧٧

 متابعـة الـسلوكيات الخاطئـة خـارج         – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١٧

  وتمثـل  ) دائمـاً   (  مقابل العنف السائد في المدرسة تقع فـي حقـل            –المدرسة في حال العلم بها      

نجد  ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . ين  من استجابات المرشدين الطالبي   %) ١٥,٠(

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ٢٣( أن نفس العبارة تأخذ رقم 

  

 تعريف الطالب بعواقب السلوكيات العنيفة – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في -١٨

مـن  %) ٢٦,٣(وتمثـل   ) ئمـاً   دا(  مقابل العنف السائد في المدرسة تقع فـي حقـل            –والخاطئة  

نجد أن نفس العبارة     ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . استجابات المرشدين الطالبيين    

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ٥( تأخذ رقم 

  

 استعمال الوسائل السمعية والبصرية في      – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -١٩

  وتمثـل  ) دائمـاً ( مقابل العنف السائد في المدرسـة تقـع فـي حقـل              –يات الطالب   توعية سلوك 

 ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقـم         . من استجابات المرشدين الطالبيين      % ) ١٥,٠( 

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ٢٥( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم 

  

 تنفيذ برامج خاصة وإشراك الطالب بها       –د الطالبي في     كما يشير التحليل إلى أن دور المرش       -٢٠

مـن اسـتجابات     % ) ١٤,٣( وتمثـل   ) دائماً  (  مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقل          –

نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم       ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . المرشدين الطالبيين   

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ٢١( 

  

 – تكوين لجنة لرعاية السلوك وتقويمه       – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٢١

  وتمثـــل ) دائمـــاً ( مقابـــل العنـــف الـــسائد فـــي المدرســـة تقـــع فـــي حقـــل 

نجد ) ١٩(وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . من استجابات المرشدين الطالبيين     % ) ٢٠,٣( 

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ١٨( م أن نفس العبارة تأخذ رق
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 تكوين جماعات مـن الطـالب لتنظـيم         – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٢٢

مـن   % ) ١٨,٨( وتمثـل   ) دائمـاً   (  مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقـل           –الطالب  

نجد أن نفس العبارة     ) ١٩( جدول رقم   وبمقارنة ذلك بما ورد في      . استجابات المرشدين الطالبيين    

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ٢٠( تأخذ رقم 

   

 إشراك المعلمين في التوجيـه وإرشـاد        – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٢٣

مـن   % ) ٢٦,٣( وتمثـل   ) دائمـاً   (  مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقـل           –الطالب  

نجد أن نفس العبارة     ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        .  المرشدين الطالبيين    استجابات

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية ) ٦( تأخذ رقم 

  

 – واالتصال المستمر    –إشعار ولي األمر    – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٢٤

مـن اسـتجابات     % ) ٢٩,٣( وتمثـل ) دائمـاً   ( مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقـل          

نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم       ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . المرشدين الطالبيين   

  .في التسلسل بالنسبة لألهمية  ) ٢( 

  

 مقابـل   – تنظيم زيارات خارج المدرسة      – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٢٥

من اسـتجابات المرشـدين      % ) ١٢,٨( وتمثل  ) دائماً  ( سائد في المدرسة تقع في حقل       العنف ال 

في  ) ٢٤( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم  ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم . الطالبيين 

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 

  

  

 مقابل  –من خارج المدرسة     االستضافة   – كما يشير التحليل إلى أن دور المرشد الطالبي في           -٢٦

من اسـتجابات المرشـدين      % ) ١٣,٥( وتمثل  ) دائماً  ( العنف السائد في المدرسة تقع في حقل        

في  ) ٢٧( نجد أن نفس العبارة تأخذ رقم  ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم . الطالبيين 

  .التسلسل بالنسبة لألهمية 
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 وضع خانة في لوحة الـشرف للـسلوك   – المرشد الطالبي في  كما يشير التحليل إلى أن دور      -٢٧

مـن   % ) ١٣,٥( وتمثـل   ) دائمـاً   (  مقابل العنف السائد في المدرسة تقع في حقـل           –الحسن  

نجد أن نفس العبارة     ) ١٩( وبمقارنة ذلك بما ورد في جدول رقم        . استجابات المرشدين الطالبيين    

  .ألهمية في التسلسل بالنسبة ل ) ٢٦( تأخذ رقم 

  

 ويتضح مما سبق من خالل دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي مقارنـة بـالعنف                  -

السائد بالمدرسة أن هناك اتفاقاً مع بعض نتائج الدراسات السابقة سواء كان في العنف والعدوان أو  

  . في دور المجال اإلرشادي 

ه الدراسة تتفق بشكل عام خاصة مع عبارة        فإن نتائج هذ  ) هـ  ١٤١٤( ففي دراسة صالح العريني     

  .العطف والحنان من الوالدين واآلخرين 

فإن نتائج هذه الدراسة قريبة إلى حد مـا مـن           ) م  ١٩٨١ ( tomكذلك الدراسة التي أجراها توم      

نتائج دور المرشد في هذه الدراسة خاصة أن هناك اتفاقاً ما بين النتيجة الثالثة لدراسة توم وبـين                  

  . التعريف بمراحل النمو العمرية عبارة

) م  ١٩٩٣( وكذلك أيضاً في الدراسة التي أجرتها الجمعية األمريكية للصحة النفسية بواشـنطن                 

ويتركز ذلك في النتيجة األولى والرابعة لدراسة الجمعية والتي كانت في التـدخل المـستمر أثنـاء                 

تعليمية وإرشادية تـساعد علـى زيـادة        وكذلك في تقويم برامج     .الدراسة عند وجود سلوك عنيف      

  . الوعي 

الذي كشف من ضمن نتائجه بوجـود       ) م١٩٩٣ (crampوكذلك في الدراسة التي أجراها كريمب       

فكلما كان االحباط مرتفعاً كان االتجاه نحو       . عالقة ما بين الشعور باإلحباط واالتجاهات نحو العنف         

الدراسة في دور المرشد في تدعيم القيم والمبادئ        وهذا يتفق مع هذه     . العنف أكثر والعكس صحيح     

وكذلك في تعريـف    . وكذلك في تكوين مفهوم إيجابي عن ذاته وقدراته وميوله          . الدينية واألخالقية   

  .الطالب بعواقب السلوكيات الخاطئة أو العنيفة 

ن كان هناك صـلة مـا بـي       ) هـ١٤١٤(وكذلك من ضمن نتائج الدراسة التي أجراها يوسف نواي          

النتيجة في األعمال المتعلقة بتوثيق الصلة ما بين المدرسة والمنزل وتنفيذ البرامج اإلرشادية فـي               

وكـذلك  . وبين متابعة المواقف اليومية وما يتبعهـا        . الميادين المتعددة والمتابعة للطالب سلوكياً      

تائج دراسة يوسف   كذلك من ضمن ن   . متابعة السلوكيات الخاطئة خارج المدرسة في حال العلم بها          
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نواي والتي كان من ضمنها أيضاً ضعف التجاوب من أولياء األمور لدعوة المرشـدين الطالبيـين                

كذلك عدم تفهم المدرسين للعمل اإلرشادي مع المرشد الطالبي وبين إشعار ولي األمـر واالتـصال                

  .وإشراك المعلمين في توجيه وإرشاد الطالب . المستمر 

التي أوضحت من ضمن نتائجها أن أهم ) هـ١٤٠١(ي أجراها صالح الدوسري كذلك في الدراسة الت

المشكالت التي تتطلب خدمات تربوية لمساعدة الطالب فيها هي التعاون ما بين البيـت والمدرسـة                

. حيث أنه كان هناك صلة ما بين هذه النتيجة وبين عبارة إشعار ولي األمر واالتـصال المـستمر                   

كذلك من ضمن نتائج صالح الدوسري والتـي أفـاد          . ن الوالدين واآلخرين    كذلك العطف والحنان م   

من عينة خبراء التربية والتعليم بالمملكة يؤكدون ويدعمون فكـرة تطبيـق            %) ٩٦(فيها أن نسبة    

البرامج اإلرشادية في المدارس الثانوية بالمملكة حيث كان هناك صلة ما بين هذه النتيجة وفي كل                

و كذلك استعمال الوسـائل الـسمعية       .  ومحاضرات داخل المدرسة وخارجها      من التحضير لندوات  

وتنفيـذ بـرامج    . والبصرية في توعية سلوكيات الطالب والتي تكون من ضمن البرامج اإلرشادية            

) كـاليوم المفتـوح     ( وتنظيم زيارات خـارج المدرسـة       . خاصة وإشراك الطالب بها كالمسابقات      

  .واالستضافة من خارج المدرسة

حيث أنه كان مـن ضـمن       ) هـ١٤١٠(وكذلك في الدراسة التي أجرها كل من الصنبع ، والصالح           

نتائج الدراسة نتيجة واحدة تفرعت إلى ثالث نقاط تنبع جميعها من المقومات السلوكية واألخالقيـة               

والتي هي يجب أن تنطبق على دور المرشد الطالبي في هذه الدراسة سواء في              . في عمل المرشد    

  .لحد من العنف المدرسي أو في المجال التربوي اإلرشادي بشكل عام ا
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  الفصل الخامس

  

  ملخص لنتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات
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א: أوالً  א   :מ
 التعصب الزائد –أن أكثر أشكال العنف السائد لدى الطالب في المدرسة هو ) ١(

 – ثم – كتابة ألفاظ غير أخالقية على الجدران – ثم الذي يليه كان –لنادي أو فريق 

  .مضايقة اآلخرين سواء كان في المدرسة أو خارجها 

يعد الجهل بآداب الحوار مع اآلخرين حتى لو خالف للرأي من أهم أسباب العنف ) ٢(

  .لدى الطالب خاصة في المرحلة الثانوية من الجانب الديني 

ستخفاف بالقيم الدينية من قبل وسائل اإلعالم من أهم أسباب العنف كذلك يعد اال) ٣(

  .ليس عند الطالب فقد بل جميع شباب المجتمع مما قد يدعوا إلى التقليد 

أن التقليد المتعمد للممارسات الخاطئة أو السيئة مع اآلخرين مما يؤكد العنف ) ٤(

  . أخرى قد ال تحمد عقباهوالذي قد يبادر الطرف األول بالرد مما يكون له عواقب

إن الخوف والقلق من المستقبل قد يدفع باإلنسان بالالمباالة مما يجعله يتصرف ) ٥(

  .مع اآلخرين تصرفات قد ال ترضيهم وال ترضي المجتمع

إن مصاحبة أهل الخير والصالح من قبل الوالدين وحث األبناء على ذلك والبعد ) ٦(

  .جابي على سلوك األبناء عن مخالطة رفاق السوء له أثر إي

. إن تأثير وسائل اإلعالم خاصة أفالم العنف من أهم األسباب التي تؤدي للعنف ) ٧(

  .وتعلم سلوكيات دخيلة على المجتمع سوء في العنف أو غيره 

إن تعاون اإلداريين والمعلمين في سير العملية التعليمية يجعلها ذات كفاءة ) ٨(

  .وفعالية وخالية من العنف 

   א: ثانياً 

ضرورة المتابعة من الوالدين أو ولي األمر لألبناء سواء في المدرسة أو ) ١(

  .خارجها 
ضرورة التأكيد على التعاون والتكاتف بين جميع العاملين بالمؤسسة التربوية ) ٢ (

  .من أجل سير العملية التعليمية التربوية بكفاءة وفعالية 
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هل الخير والصالح من قبل الوالدين لألبناء والبعد عن التأكيد على مصاحبة أ) ٣(

  .رفقاء السوء 

. االهتمام بالمشكالت التي تواجه الطالب وإيحاء الحلول المناسبة والسريعة لهم ) ٤(

  .واالتصال المستمر بين المدرسة والمنـزل 

عكس تنمية وتدعيم القيم والمبادئ الدينية واألخالقية في نفوس الطالب مما ين) ٥(

  .ذلك على تصرفاتهم سواء الدينية أو الدنيوية 

ضرورة تعزيز دور المرشد الطالبي بالمدرسة ومد يد العون معه في توجيه ) ٦ (

 .وإرشاد الطالب لما ينفعهم في الدين والدنيا 

االهتمام بالبرامج المدرسية غير المطولة وذات الفائدة التي تنمي قدرات الطالب ) ٧(

  .رهم كإعادة اليوم المفتوح والمسابقات الثقافية داخل المدرسة ومواهبهم وأفكا

  إستثمار أوقات الشباب فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والتي تقلل من ) ٨(

  .     الممارسة لبعض األنماط السلوكية الشاذة بالربط ما بين المدرسة والمنزل 

  اسة شاملة وتقديم المساعدة االهتمام بقضايا ومتطلبات الطالب ودراستها در) ٩(

  .     لهم 

  ضرورة الزيادة في الدورات اإلرشادية بإستمرار بالنسبة للعاملين في ) ١٠(

  .     المجال اإلرشادي خاصة الجدد منهم 

  .تطبيق شروط عمل المرشد الطالبي بالمدارس األهلية ) ١١(

ين والطالب خاصة ضرورة مراعاة الفارق العمري ما بين المرشدين الطالبي) ١٢(

  .المرشدين القدامى 

  :א :ثالثاً 
إجراء المزيد من البحوث التي تتعلق بهذا الجانب والتركيز على دراسة الحالة ) ١(

  .ألنها تعطي أبعاداً أكثر وفهمها للمشكلة من الواقع 
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א א
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א: أوالً  א   :א

  . الكريم ، والسنة المطهرة خير المراجع كتاب القرآن *      

أحمد ، عطية ، مظاهر السلوك العدواني لدى عينة من المتأخرين دراسياً من الذكور   *

واإلناث ، والفروق في السلوك العدواني لديهم وفقاً لمتغير النوع والمستوى االقتصادي 

ستير ، واالجتماعي ومدى التأثير اإلرشاد النفسي في تعديل هذا السلوك ، رسالة ماج

  .م ١٩٩٥المملكة العربية السعودية ،

اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد ، دليل المرشد الطالبي في مدارس التعليم العام بوزارة   *

  .هـ ١٤٢٢المعارف ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 

   . القاموس العربي الوسيط ، دار الراتب الجامعية-ألسيل ،   *

األشول ، عادل ، عبد العزيز ، علم النفس االجتماعي ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة   *

  .م ١٩٧٩، 

آل رشود ، سعدني محمد سعد ، اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو العنف ، رسالة   *

  .هـ ١٤٢٠ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

  .م١٩٧٤دوي ، عبد الرحمن ، ظاهرة العنف في المجتمعات ، مكتبة النهضة ، بيروت، ب  *

جابر ، عبد الحميد ، كاظم ، أحمد ، خيري ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، دار   *

  .م ١٩٩٠النهضة العربية ، القاهرة ، 

اصرة ، مكتبة األنجلو  االتجاهات التطبيقية المع–جالل ، سعد ، علم النفس االجتماعي   *

  .المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، بدون 

 ، ٢٥٠الجواد ، عادل ، أحمد ، التسرب المدرسي ، األمن والحياة ، الرياض ، العدد   *

  .هـ ١٤٢٤ ربيع األول ، ٢٢السنة 

ية ، حسين ، أحمد ، الزغاليل ، األدوار الوظيفية اإلرشادية ، مجلة مركز البحوث التربو  *

  م١٩٩٨ ، السنة السابعة ، يوليو ١٤قطر ، العدد 

 حاجيات الطفل ، دار الفكر العربي ، –حيدر ، فؤاد ، التخطيط التربوي والمدرسي   *



 ١٨٦

  .م ١٩٩١بيروت ، الطبعة األولى ، 

الخالدي ، أديب ، الصحة النفسية ، الدار العربية للنشر ، المكتبة الجامعية ، غريان ،   *

  .بدون 

لخراشي ، سليمان ، عمر ، سيكلوجية السلوك العدواني لدى األطفال ، المجلة العربية ، ا  *

  .هـ ١٤١٣ ، ١٤١الرياض ، العدد 

الخريف ، أحمد بن محمد ، جرائم العنف عند األحداث في المملكة العربية السعودية ،   *

ب ، الرياض ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدري

  هـ١٤١٤

خير اهللا ، سيد ، علم النفس التربوي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،   *

  .م ١٩٨١

خيري ، السيد ، محمد ، وآخرون ، علم النفس التربوي ، أصوله وتطبيقاته ، الرياض ،   *

  .م ١٩٧٣

 مملكة العربية السعودية ،الداؤود ، إبراهيم ، العنف في المؤسسات التعليمية ، ال  *

  .هـ ١٤٢٤ 

دراسة الجمعية األمريكية للصحة النفسية ، العوامل االجتماعية والفردية التي تؤدي إلى   *

  .م١٩٩٣عنف الطالب في الواليات المتحدة األمريكية ، واشنطن ، 

، التعامل مع العنف داخل فصول المدارس العامة في الواليات  ) TOM( دراسة توم   *

  .م ١٩٨١المتحدة األمريكية ، الواليات المتحدة ،

في مجتمع المملكة ) العنف ( دراسة مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، ظاهرة المضاربة   *

  .م ١٩٩٥العربية السعودية ، الرياض ، 

الدوسري ، صالح ، المشكالت السلوكية والقضايا الطالبية لطالب المراحل التعليمية   *

  .هـ ١٤٢٣ة العربية السعودية ، الثالث ، المملك

الدوسري ، محمد ، مشكالت طالب المرحلة الثانوية وحاجتهم اإلرشادية بالمملكة العربية   *

  .هـ ١٤٠١السعودية ، الشرقية ، 

الرشيد ، محمد ، رشيد ، التوجيه واإلرشاد بين النظرية والتطبيق ، مجلة رسالة التربية   *

  .هـ ١٤٢٤ ، رمضان ، ٤٧والتعليم ، الرياض ، العدد 



 ١٨٧

رشيدي ، مالك ، أحمد ، األسرة بين الماضي والحاضر ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة الملك   *

  .م ١٩٨٤ دي ، ١١سعود ، م 

رضا ، عدلي ، دراسات تربوية واجتماعية ، مجلة كلية التربية ، جامعة حلوان ، العدد   *

  .م ١٩٩٦األول ، المجلد الثاني ، يناير 

لرويبخ ، ماجد سعيد ، دور المرشد الطالبي في وقاية الطالب من تعاطي المخدرات ، ا  *

دراسة مسحية على المرشدين الطالبيين وطالب المرحلة الثانوية العامة للبنين لمدارس 

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١مدينة الرياض ، الرياض ، 

كتب ، القاهرة ، الطبعة زهران ، حامد ، عبد السالم ، علم النفس االجتماعي ، عالم ال  *

  .م ١٩٧٢الرابعة ، 

 الطفولة والمراهقة ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة –زهران ، حامد ، علم نفس النمو   *

  .الخامسة ، بدون 

الزهراني ، أحمد ، مشكالت طالب المرحلة الثانوية وحاجتهم اإلرشادية ، الرياض ،   *

  .هـ ١٤٠٥

 ه واإلرشاد الطالبي بين النظرية والتطبيق ، الطائف ،الزهراني ، علي ، التوجي  *

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ 

الزهراني ، عيسى علي ، والغامدي ، علي خلف ، الزهراني ، خميس غائب ، المشكالت   *

  .هـ ١٤٢١السلوكية الشائعة لتالميذ المرحلة االبتدائية ، جدة ، 

د طالب المدارس اإلعدادية سعد ، فيصل ، قراءة في اتجاهات العنف والشغب عن  *

  .م ٢٠٠٢والثانوية في سوريا ، دمشق ، 

  .م١٩٧٤سلمان ، رضا ، سيكلوجية العنف ، مكتبة النهضة ، بيروت ،   *

 رؤية معاصرة ، –وعبد الرحمن ، سعد ، علم النفس االجتماعي ، السيد ، فؤاد ، البهي   *

  .هـ ١٤١٩دار الفكر العربي ، 

  .م ١٩٩٨ئ علم نفس النمو في اإلسالم ، دار األندلس ، حائل ، اكر ، حمدي ، مباد  *

شتاين ، أرنولد ، جولد ، وينبوم ، آالن ، روز ، عدوانية أقلَّ ، دار النهضة العربية   *

  .للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون 

الشنتوت ، خالد ، أحمد ، المرشد الطالبي في المدرسة الثانوية ، مجلة التربية ،   *



 ١٨٨

  .م ١٩٩٠ ، ديسمبر ٨٧عودية ، العدد الس

صالح ، السعدوي ، عبد اهللا ، دراسة ظاهرة السلوك العدواني   *

 في المدارس الثانوية بمدينة الرياض ، دراسة ميدانية ، الرياض) المضاربات ( 

  .هـ ١٤٢٠ ، 

لمملكة الصنبع ، الصالح ، المقومات العلمية واألخالقية والسلوكية للمرشد الطالبي ، ا  *

  .هـ ١٤١٠العربية السعودية ، 

 أسسه النظرية –طاشكندي ، أكرم ، ودمنهور ، رشاد ، صالح ، علم النفس التربوي   *

  .م ١٩٩٠والتجريبية ، مكتبة دار المطبوعات الحديثة ، جدة ، 

الطريري ، الصائغ ، دراسة تقويمية لبرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي في المملكة   *

  .هـ ١٤١٠السعودية ، الرياض ، العربية 

عبد العال ، سيد ، وحسن ، طلعت ، المدخل إلى علم النفس ، الدارسة العلمية لسلوك   *

  .اإلنسان ، العربي للنشر والتوزيع ، بدون 

عبد العزيز ، صالح ، التربية وطرق التدريس ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة التاسعة   *

  .م ١٩٧٥، الجزء الثاني ، 

  .م ١٩٩٨بد الفتاح ، كاميليا ، المراهقون وأساليب معاملتهم ، دار قباء ، القاهرة ،   *

العبد اللطيف، عبد الحليم ، إبراهيم ، التوجيه التربوي ، دار المسلم، الرياض،   *

  .هـ١٤١٦

عبد اللطيف ، محمد سند ، األسرة ودورها في الوقاية من االنحراف ، األمن والحياة ،   *

  .هـ ١٤٢٤ ، السنة الثانية والعشرون ، جمادي األول ، ٢٥٢الرياض ، العدد 

عرقوسي ، محمد ، خير ، وزيدان ، محمد ، مصطفى ، والقاضي ، يوسف ، التعليم   *

  .نفسياً وتربوياً ، دار اللواء للنشر ، بدون 

تها بالسلوك العريني ، صالح ، أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالق  *

  .هـ ١٤١٤العدواني ، الرياض ، 

العساف ، صالح ، حمد ، دليل الباحث في العلوم السلوكية ، مكتبة العبيكان ، الرياض ،   *

  .هـ ١٤٠٦الطبعة األولى ، 

  .م ١٩٨٧سكر ، علي ، السلوك التنظيمي في المجال التربوي ، دار القلم ، الكويت ،   *



 ١٨٩

لرحمن ، العنف في المدارس ، األمن والحياة ، الرياض ، العدد العسكر ، منصور ، عبد ا  *

  .هـ١٤٢٤ جماد اآلخر ، ٢٢ ، السنة ٢٥٣

 الطفولة والمراهقة ، دار الخريجي ، الرياض ، الطبعة –عطا ، محمود ، النمو اإلنساني   *

  .م ١٩٩٦الثالثة ، 

ين ، دار الصحابة عفيفي ، فوزي ، سالم ، السلوك االجتماعي بين علم النفس والد  *

  .م ١٩٩١للتراث ، طنطا ، الطبعة األولى ، 

البث ( عنبر ، سامي بن حسن ، العالقة بين بعض برامج القنوات التلفزيونية الفضائية   *

وسلوك العدوان لدى تالميذ الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية في محافظة ) المباشر 

  .هـ ١٤٢٠ – ١٤١٩ة ، جدية ، رسالة ماجستير في علم النفس ، جد

البث ( عنبر ، سامي حسن ، العالقة بين بعض برامج القنوات التلفزيونية الفضائية   *

  .هـ ١٤٢٠، الرياض ، ) المباشر 

العيسوي ، عبد الرحمن ، سيكلوجية التنشئة االجتماعية ، دار الفكر الجامعي ، الرياض   *

  .م ١٩٨٥ – ١٩٨٤، 

يكلوجية المراهق المسلم المعاصر ، دار الوثائق ، الكويت ، العيسوي ، عبد الرحمن ، س  *

  .م ١٩٨٧

الغامدي ، مساعد ، سعيد ، تقويم األداء الوظيفي وعالقته ببعض المتغيرات لدى   *

  .هـ ١٤١٩المرشدين الطالبيين بمحاظة جدة التعليمي ، جدة ، 

التربية ، جامعة حلوان ، غانم ، أحمد ، محمد ، دراسات تربوية واجتماعية ، مجلة كلية   *

  .م١٩٩٥العدد الثاني ، المجلد األول ، يونيو 

الفلقي ، عبد العالم بن عرار ، العالقة بين السلوك العدواني وبعض المتغيرات األسرية   *

  .هـ ١٤٢١لدى عينة من طالب الصفين الثالث المتوسط والثالث الثانوي ، محايل ، 

  .يط فيروز آبادي ، القاموس المح  *

 المهام والمسؤولية ، دار الحارث –القاضي ، عبد اهللا ، سالم ، دليل اإلدارة المدرسية   *

  .هـ ١٤١٠للطباعة والنشر ، الطائف ، 

القاضي ، يوسف ، مصطفى ، وآخرون ، اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ، دار   *

  .م ١٩٨١المريخ ، الرياض ، 



 ١٩٠

غامدي ، مساعد ، ومعدي ، محمد ، قائمة المشكالت القحطاني ، سعيد ، محمد ، وال  *

  .هـ ١٤١٩السلوكية لطالب المرحلتين المتوسطة والثانوية ، السعودية جدة ، 

القرني ، عبد الرحمن ، المتطاولون على المعلمين ، جريدة عكاظ ، الرياض ، العدد   *

  .هـ ١٤٢٤ ، ربيع األول ١٣٤٣١

  .م ١٩٨٣جاته ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، اوي ، هدى ، الطفل تنشئته وحا  *

القوجي ، عبد العزيز ، أسس الصحة النفسية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،   *

  بدون 

، معرفة اتجاهات طالب المدارس الثانوية نحو استخدام العنف ،  ) Crump( كريمب ،   *

  .م ١٩٩٣الواليات المتحدة ، 

 ، االتجاهات والميول في التربية ، دار عالم المعرفة ، مؤسسة مختار م ، ك ، إيفانز  *

  .م ١٩٩٣للنشر ، القاهرة ، 

مخيمر ، صالح ، وميخائيل ، عبده ، سيكلوجية الشخصية ، مكتبة األنجلو المصرية ،   *

  .م ١٩٧٨القاهرة ، 

 ، كلية الخدمة المغازي ، ضحى ، عبد الغفار ، العنف األسري ، المؤتمر العلمي السادس  *

  .م ١٩٩٣االجتماعية ، مصر ، بحث منشور ، 

المغيدي ، الحسن ، محمد ، نحو إشراف تربوي أفضل ، المكتبة الجامعية ، السعودية ،   *

  .هـ ١٤٢١

مليكه ، يونس ، كامل ، قراءات في علم النفس االجتماعي ، دار الفكر العربي ، القاهرة   *

  .م ١٩٩١، 

، معرفة أسباب إنتشار العنف بين طالب المدارس الثانوية ، )  moses( موسس ،   *

  .م ١٩٩٩الواليات المتحدة ، 

الموسوي ، حسن ، عزيز ، ظاهرة العنف والعدوان في المدارس ، مجلة الكويت ، العدد   *

  .م ١٩٩٦، أكتوبر  ) ١٩( 

    

    

قافة للنشر والتوزيع ، موسى ، عبد اهللا ، عبد الحي ، دراسات في علم النفس ، دار الث  *



 ١٩١

  .م ١٩٨٣القاهرة ، 

ميلجراد ، ستانلي وآخرون ، العنف واإلنسان ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ،   *

  .م ١٩٩٠الطبعة األولى ، 

نواي ، يوسف ، أحمد ، التدريب في مجال الخدمة اإلرشادية وأساليب تنفيذه ، الرياض   *

  .هـ ١٤١٧، 

أحمد ، تقويم األداء الوظيفي للمعلمين المكلفين باإلرشاد ، بتعليم جدة ، نواي ، يوسف ،   *

  .هـ ١٤١٦جدة ، 

نواي ، يوسف أحمد ، وقفة مع عمل المرشد الطالبي اليومي في المدارس الحكومية في   *

  .هـ ١٤١٤مدينة جدة بين الواقع والمأمول ، جدة ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٢
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 ١٩٤

א: / ثالثا     :א
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  . تعريف التوجيــــه واإلرشـــاد الطالبي–اإلرشــــــــاد الطالبـــي  *

  :الموقع
 http://www.ershadd.com/tarefershad.htm 

  .وراء عنف األطفــــال .. ألعاب الفيديو ، إسالم أون الين  *

  :الموقع 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-01/18/article24.shtml 

 مـــن ينـــشر ثقافـــة العنـــف فـــي العـــالم –ريـــاض نعـــسان ، أنغـــا  *

 )  هـ ١٤٢٤(

   :الموقع

 http://www.alwatan.com/graphics/2002/sdec/17.12/heads/ct3.htm 
ــطح  * ـــاهد ، باش ــب  –ن ـــدى الكت ــة  – منتـ ـــاالت عام ــع – مقـــ  مواق

ــاض  ـــوق   –الريـ ــهم حقــــ ــي مدارسـ ــال فـ ــتعلم األطفـ ــى يـ  متـ

  م ١٢/١٠/٢٠٠٣اإلنســـــان ؟ األحد 

  :الموقع 
http://writes.alriyad.com.sa/kpage.php?art=15247&ka=219



 ١٩٥

 )بدون( النســاء –لبـــالغ ا *

  :الموقع 
 http://www.bo_lag.com/woman/nesa/utown81.htm 

  ) . م٢٠٠٣ (-البيان  *

  : الموقع 
http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2003/issue261/foriegnlib/4.htm

ــار  * ـــا ، بيط ـــالم   –سيلفــ ـــل اإلعــ ــي وسائــــــ ــف ف ــل للعن  ه

 تأثير على األطفــــال ؟ 

  :الموقع 
 http://maaber.50megs.com/eleventh-issue/Lookout16.htm 

ــار * ـــا ، بيط ــالم   –سيليفــ ـــائل اإلع ــي وســــ ـــف ف ــة – العن  المملك

  .األردنيــة الهاشمية

  :الموقع 
 http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw34.htm 

ـــابر * ـــف ، تــــ ـــبرلي كونيـــــ ـــون –كيمـــــ  المراهقـــــ

ـــف   ــن العنــ ـــرر مـ ــالبون بالتحـــ ــسيـــون يطـ ــوبر–الفرنـ   أكتـ

  . م ١٠/٢٠٠٣ 

  :الموقع 
http://awomensnews.org/article.cmf?aid=1201&context=archive 

 دراســـة ظـــاهرة العنــــف الموجــــه ضـــد –هنـــاء صـــالح ، التـــرك *

 .  هـ٢/٩/١٤٢٤ أمان – مركـــز األخبار –األطفــــال 

  :الموقع 
 http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?ArtID=7630 

ــامي * ــة ، الته ــدن   –هب ـــاح الم ـــاعي يجتـــ ـــف االجتمــ  – العنـــ

 )إسالم اون الين (– أخبــــار و أرقـــام –حــــواء و آدم 

  :الموقع 
 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/adam-40/news-2.asp  

    



 ١٩٦

  صـوت الرصـاص يـدوي في مدرسة في بنسلفانيا –جيـرنـزي  *

   : الموقع

http://www.arabia.com/life/article/article/0.4884,41456,00.html
 دولــة – العنــــف المدرســـي –جواد ،  دويك –يحي ، حجـــازي  *

  . فلسطيـــن

  :الموقع 
 http://www.amanjordan.org/studies/sid=22.htm 

ــدي  * ـــن ، الحدي ــشـان –مؤم ــاني ،  جه ــك–ه ــد  أش ــف ض ــب العن ال و عواق

 .  المملكة األردنية الهاشميــة–األطفال 

 http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw10.html:                  الموقع 

ـــة   * ــر باقـ ـــارد ، ح ــف –برن ــال  – العن ــد األطف ــة   ال– عن ــة األردني مملك

 ) هـ١٤٢٤(الهاشمية 

  :الموقع 
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw12.htm 

 .   لإلرشاد -الحربي  *
  :الموقع 

http://www.geocities.com/aoalharbi/ershad.htm 
 . دور المــرأة المسلمة في تنشئة الجيل الصالح –خولـة ، درويش *

  http://www.saaid.net/female/24.htm :           الموقع 

ـــابي * ــد ، ديــــ ــي محم ــل  – رام ــف و تأم ـــد  – ق ـــوقع قيــ  المــ

  .التطوير

  :الموقع 
 http://www.alihasan.org.ae/rami/violence%20page/causes.html 

 ظـــاهرة العنـــف الطالبـــي ضد –محمد األحمــد ، الرشيــــد *

  . مجلة تربوية ثقافية جامعة– المعلـــم –لميـــن المع

  :الموقع 
 http://www.almualem.net/onfto.html 

    



 ١٩٧

  . المشكالت السلوكية عند التالميذ–عبد اهللا محمد ، الزهرانــــي *

  : الموقع
http://www.jazanedu.gor.sa/moalim/myweb3/file/moshklat_slokyah.htm 

ـــاري  * ــي ، سـ ــال   –حلم ــي مج ــة ف ــي التوعي ــالم ف ـــائل اإلع  دور وســ

 .  المملكة األردنيــــة الهاشميـــة –مكافحة العنف 

  :الموقع 
 http://www.amanjordan.org/sar12.htm 

 ) .بدون (-شـــامله  *

  :الموقع 
http://www.shamela.net/vb/t48323.html

  
ـــاتية   * ـــأ المعلومـ ــبكة النبـ ــي العنــ –ش ــة تالق ـــار كيفي ــد  األخبـ ف عن

 . الشباب 

  :الموقع 
http://www.annbaa.org/nbanews/18/120.htm 

 –مجرمـــون و ضحــــايا :  األطفـــال فـــي الغـــرب –نبيـــل ، شبــــيب *

 ) م٢٢/١٠/١٩٩٨(الســـاحة العربية 

  :الموقع 
http://www.alsaha.com/sahat/forum2/HTML/002022.html 

ــشريف  * ــل ، ال ــن    –نبي ـــد م ــي الحــ ـــالم ف ـــائل اإلعــ  دور وســ

   .العنـــف ضد األطفـــال 

  :الموقع 
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw32.htm 

ــشهـــري * ــشبــــــــو ل  ، الــ ــي هــ ـــه –علــ  توجيـــــ

  . سطور في توجيه األبناء– التوجيه واإلرشـــاد –المراهقيـــن 

  :الموقع 
http://www.ec18.net/sotor/sotor2.htm 

    



 ١٩٨

  .صوت الحــــاج  *

  :الموقع 
http://www.sawt-alhaq.com/s0643/printoreview.asp ?FN=Lmenu0405 
&Dir=rtl 

 ). نحـــو فهم أفضل للشبـــــاب(  تحت شعار –هيثم ، طارق  *

 :الموقع 
http://www.alwatan.com/graphics/2002/05may/9.2/heads/1t7.html  

 .  الوطن– المراهـــقة قنبلة موقوتــــة –فوزيـــة ، العامـــري *
  :الموقع 

 http://www.alwatan.com/graphics/2003/05may/3.5/heads/ott5.html 
 اإلعــــــالم األمــــــريكي يعلـــم –تـــسنـــيم ، عبـــد الـــرحمن  *

  .عالم األسرة ، األطفال العنف 

  :الموقع 
 http://www.lahaonline.com/print.htm 

  )بدون (-عبد العزيـــز  *

  :الموقع 
 http://www.amanjordan.org/studies/abdaizaz.htm 

ــران  * ــســن  ، عم ــد ح ـــي   –محم ــشاط الطالبـ ـــائف الن  – وظـــ

  .وية ثقافية جامعة مجلة المعلم ترب

  :الموقع 
 http://www.almualem.net/maga/waza22t.html 

 البيــان دولــة  –العنــف فــي المــدارس مــشـــكلة عالميـــــة      *

 . دبـي–اإلمارات العربيــــة المتحدة 

  :الموقع 
 http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/03/07/mnw/10.htm 

ـــوادي * ــاس ، العــ ــسيد عب ــرة  –ال ـــ، الفط ــف بيــ ـــرة العن  ظاهــ

  . الجمهــــورية اللبنــــانية–و التقنيــــن 

  :الموقع 
http://www.amanjordan.org/studies/sid=31.htm 



 ١٩٩

  .علي عــواض  مناهج و استراتيجيات التوجيه و اإلرشاد ، الغامدي  *

  :الموقع 
http://www.geocities.com/baljorasheedu/tawge2.htm 

 تعريف التوجيـــه و – التوجيــــه و اإلرشـــاد –علي عواض ، الغامدي *

  . أهداف التوجيه و اإلرشاد–اإلرشــــاد 

 http://www.geocities.com/baljorasheedu/tawge.htm :             الموقع 

 – التوجيـــــه و اإلرشـــــــاد الطالبي –علي عواض ، ديالغام *

  .مهــام واختصـاصـات المرشد الطالبــي

  :الموقع 
http://www.geocities.com/aoalharbi/ershad.htm 

ء لألطفال في سنين العمر  التليفزيــون جليـــس سو–نــادر ، فرجــاني *

 .األولى 

  :الموقع 
 http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-49/parent-1.asp 

ــضل اهللا  * ــسين ، ف ــد ح ــريم  –محم ــرآن الك ــي الق ــوي ف ــاه الترب  رؤى – االتج

 . قرآنية 

  :الموقع
  http://www.qateefiat.com/qa/rahqarani/altagah%2020.htm 

و كتــاب الطفولــة ،  مــن كتــاب دنيــا الطفـــــل –محمــد حــسين ، فــضل اهللا  *

 . في بعدها اإلنساني و اإلسالمي 

  :الموقع 
http://www.itf.ir/AL%20tahirah/NO.20141/altofoolah.htm 

ــي * ــل ، القاض ـــلم  –وائ ــة المعـ ــة أوالً   – مجل ــاب التربي ـــص لكت  تلخيـ

  ) هـ١٤٢٤(

  :الموقع 
http://www.almualem.net/tarbeya3.html 

    

    



 ٢٠٠

ـــانجي * ــدين  ، القبــ ــالء ال ــالج   -ع ــسيكــــولوجيه و الع ــف ال  – العن

  .جمهــــورية مصر العربيـــة

  :الموقع 
 http://www.amanjordan.org.khabangi.htm 

ــسـم * ــر ق ـــية    – التحري ــصدر العدوان ـــفل و م ـــوك الط ــة و – سل  تربي

 . مجتمع 

  :الموقع 
http://www.bayynet.org.lb/www/arabic/ousra/solouk.htm 

ـــل  * ـــدين ، كريجـ ــرون –بالنــ ــون  – و آخ ــي التليفزي ــف ف ــا،  العن ن بي

  ) .م٢٠٠٣(الكتب من المكتبة العــــالمية  

  : الموقع 
http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2003/issue261/foriegnlib/4.htm

ـــام  * ــة األرقـ ــف  –لغ ـــر العن ـــال و دوائــ ــأ – األطف ــدد –النب –) ٣٧( الع

  هـ ١٤٢٠

  :الموقع 
 http://www.annabaa.org/nba37/arqam.htm 

ـــأ  * ــة النبـــ ــدد –مجلـ ـــم ) ٥٤( عـ ـــا لكــ ــدة –اخترنــ  ذو القعـ

ـــ١٤٢١( ــت     )(  ه ــون أو االنترني ــوا التليفزي ــراهقين  و ال تلوم ــوا الم لوم

.(  

  :الموقع 
http://www.annabaa.org/nba54/ekhtarna.htm 

 . وب سايــت –مســــاحه  *

  :الموقع 
http://www.arraee.com/arraee-website/socclacher/artica10407-2003-
2.htm 

ــون  * ــسلوكية   ، مكنـ ــة الـ ــشاكل التعليميـ ــضاربات –المـ ــف – المـ  كيـ

 تنشــــأ ؟ 

  :الموقع 



 ٢٠١

http://www.mknon.net/poy/baby10.htm 
 عنــدما يتحــدث األطفــال عــن – غــزة – دبــي فوتوميــديا –ناهــضي ، منــصور  *

 . العنف ماذا يقولون 

  :الموقع 
http://www.dubaiphotomedia.com/default.asp?TEMPORARY_TEMPLATE=17

   العنف ظـــاهرة سلوكيـــة–عمر ، هاشمي  *

  :الموقع 
 http://www.meducation.edu.dz/endp/nafida33/mars2001/m1.htm 

 اإلسالمية في مواجهة – أساليب التربية العربية   -صبـاح عدامـه ، هيشـان  *

 )  هـ١٤٢٤( المملكة األردنية الهاشمية –العنف 

  :قع المو
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw39.html 

  
 

  
  
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٢
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 ٢٠٣

  ) :اإلستبانة ( أداة الدراسة : خامساً 
تحقيقاً لهدف الدراسة في معرفة دور المرشد الطالبي في الحد من العنـف             

  .المدرسي 
. بعد االطالع على الدراسات ذات العالقة واالستفادة منها يف صياغة أسئلة الدراسة 

"  بعنوان وكان البحث. أستند الباحث إىل استبانة قد شكلت من قبل فريق البحث 
. سامل الوهايب : وذلك بإشراف الدكتور " العنف لدى الشباب ، اسبابه ومظاهره 

وقد مت تعديل وإضافة ما يتناسب مع هذه الدراسة وهي . وكيل جامعة امللك خالد 
  :فيما يلي 

  .وكان يختص بالمعلومات األولية : الجزء األول 
  .العمل السابق العمر ، الحالة االجتماعية ، المؤهل العلمي ، 

  .مظاهر العنف السائدة لدى الطالب بالمدرسة : الجزء الثاني 
  .عبارة ) ٢٠(وقد اشتمل هذا الجزء على عبارات تكونت من 

  .أسباب العنف لدى الطالب : الجزء الثالث 
  :وقد اشتمل على الجوانب التالية 

  :  الجانب الديني -أ
  .عبارة ) ١٦(ن وقد اشتمل هذا الجانب على عبارات تكونت م

  :  الجانب النفسي -ب
  .عبارة ) ١٨(وقد اشتمل هذا الجانب على عبارات تكونت من 

  : الجانب االجتماعي واألسري -ج
  .عبارة ) ٢٦(وقد اشتمل هذا الجانب على عبارات تكونت من 

  .دور البيئة المدرسية في العنف المدرسي : الجزء الرابع 
  .عبارة ) ٢٠(ت تكونت من وقد اشتمل هذا الجزء على عبارا

  .دور المرشد الطالبي بالمدرسة : الجزء الخامس 
  .عبارة ) ٢٧(وقد اشتمل هذا الجزء على عبارات تكونت من 

  .عبارة ) ١٣١(وبذلك يكون مجموع العبارات في االستبانة 



 ٢٠٤

 ) .دائماً ، أحياناً ، نادراً ( حيث كانت االستجابة وفقاً لثالثة أبعاد 
  

  

  
  


