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دور اإلدارة المدرسية في مواجهة العنف المدرسي بمرحلة التعليم 
  دراسة ميدانية: الثانوي العام في جمهورية مصر العربية
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:المستخلص  
بمرحلــــــة ــــــ املد العنـــــف ــــــة مواج ــــــ ســـــية املد ة دا دو ــــــ ع التعــــــرف ـــــ إ اســــــة الد رـــــدفت ر ر رر

خـ مـن وذلـك بمـصر، العـام الثـانو والكـشفيالتعلـيم ، ـ املد العنـف ال أشـ ـ ع التعـرف رالل

الثـانو التعلـيم بمرحلـة ـ املد العنــف ـة مواج ـ سـية املد ة دا دو واقـع يعـن ر ر ر واســتخدمت. ر

ــــا قوام عينـــة ــــ ع طبقـــت بانة اســـ تــــصميم وتـــم الوصــــفي، املـــن اســـة ن) 1168(رالد ــــ دا رمـــن

الثــــانو التعلــــيم بمرحلــــة ن خــــصائي و ن رة(بمحافظــــاتيواملعلمـــ الــــشيخ-أســــيوط-القــــا ). كفــــر

ي حـسا بمتوسـط ة؛ ـ كب سة مما جة بد و املرتبة جاء اللفظي العنف أن النتائج رت روأظ ر

ه ه)2.41(رقد قـد ي حسا بمتوسط ة؛ كب سة مما جة بد الثانية املرتبة املادي العنف يليھ ر، ر ر

الثال)2.35( املرتبة سدي ا العنف جاء ثم بمتوسـط، متوسـطة؛ سـة مما جـة بد ة ـ خ و رثة ر

ه قــــد ي العنـــــف). 2.30(رحــــسا ــــة مواج ـــــ ســــية املد ة دا بــــدو املتعلقـــــة النتــــائج ــــرت أظ ركمـــــا ر ر

متوســــــطة؛ ســــــة مما جــــــة بد ــــــ و املرتبــــــة ــــــ جــــــاء ن والقــــــوان اللــــــوائح تنفيــــــذ عــــــد أن ــــــ راملد ر ُر

ه قــــد ي حــــسا الطال)2.15(ربمتوســــط شــــاد عــــد يليــــھ ر، ســــةُ مما جــــة بد الثانيــــة املرتبــــة ــــ رــــي ر

ه قد ي حسا بمتوسط ة)2.09(رمتوسطة؛ ـ خ و الثالثـة املرتبـة املجتمعية املشاركة عد ثم ،ُ

ه قــد ي حــسا بمتوســط متوســطة؛ ســة مما جــة ربد ر حــا). 2.05(ر مق ا تــصو اســة الد قــدمت ًكمــا ًر ر

بمرحلة املد العنف ة مواج سية املد ة دا رلدو ر ر بمصرر العام الثانو   .يالتعليم

املفتاحية لمات املد :ال العنف سية، املد ة دا ، الثانو رالتعليم ر ر  .ي
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ABSTRACT 
The study aimed at identifying the role of the school administration in 
confronting school violence in Egyptian public secondary stage 
through identifying the forms of school violence and uncovering the 
actual school administration role in confronting school violence. The 
study used the descriptive approach to achieve its goals. A designed 
questionnaire was administered to a sample of 1168 administrators, 
teachers, and socialists at the secondary education stage in Cairo, 
Assiut, and Kafr El-Sheikh governorates. The results revealed that 
verbal violence came first with a large degree of practice; with a mean 
of 2.41, followed by physical violence in the second place with a large 
degree of practice; with a mean of  2.35, then physical violence in the 
third and last place with a moderate degree of practice; with a mean of 
2.30. Results related to the role of the school administration in 
confronting school violence in the secondary education stage revealed 
that the dimension of implementing regulations and laws came in first 
place with a moderate degree of practice; with a mean of 2.15, 
followed by the student counseling dimension with an average degree 
of practice; with a mean of 2.09, followed by the dimension of 
community participation in the third and last place with a medium 
degree of practice; with a mean of 2.05. The study also presented a 
suggested proposal of the role of the school administration in 
confronting school violence in the secondary education stage. 
Keywords: Secondary Stage, School Administration, School Violence. 
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 :مقدمة

ـــسم ـــي ع أثـــرت ـــ ال والعلميـــة التكنولوجيـــة ات ـــ املتغ مـــن بمجموعـــة ـــا ا العـــصر
املجتمــــع مؤســــسات ا، افــــة ا مــــستو اخــــتالف ــــ ع التعليميـــــة املؤســــسات ــــا ســـــة، وم املد عــــد رو

ُ

ـ ع ا قـاد ـو ي ـ ح النـوا جميـع مـن ـامال مت إعدادا الفرد عد ال التعليمية ة بو ال ئة ًرالب ن
ً ً

مجتمعھ وع عليھ والفائدة بالنفع عود بما ومجتمعھ تھ بي مع ي يجا   .التفاعل

ئـــة ب تـــوف مـــن فالبـــد وجـــھ أكمـــل ـــ ع ـــ والتعلي بـــو ال ا بـــدو ســـة املد تقـــوم ــى يول ر ر
والــــتعلم التعلــــيم عمليـــة القيــــام ـــا خالل مــــن والطــــالب املعلمـــو ــــستطيع وجاذبـــھ آمنــــھ نعليميـــة

فاملنـــاخ ذلــــكبفاعليـــة؛ أفـــراد تماســـك ــــ ا ـــ كب ا تـــأث لـــھ الــــصف غرفـــة ـــ جتمــــا و ًالنفـــ ً

ناحيـــة مــن عــضا م عـــض وتقبــل م عــاو و ناحيـــة، ًالــصف مــن يقولــھ مـــا علــم و للمعلــم م وتقــبل
والزايـدي،(ىأخر ادكـة العمليـة). 84: 2014رد ـ ساسـية ة ـ الرك تمثـل سـية املد ة دا أن ركمـا ر

مـــــس ـــــ ف ودعـــــمالتعليميـــــة، ســـــة، باملد واملاديـــــة ة ـــــشر ال د املـــــوا ة إدا عـــــن و املقـــــام ـــــ رئولة ر ر ل
الطـالب عاية عن ا مسئوليا إ باإلضافة ، املح واملجتمع مو أولياء مع املجتمعية رالشراكة ر

بداعيـــة م وطاقـــا م ا لقـــد ومحفـــزة عة ومـــ ـــم ل داعمـــة آمنـــة عليميـــة ئـــة ب ـــ(روتـــوف الكع
  ).229: 2018وفضل،

الثـانو التعلـيم س مـدا ـا م ى عا ال املشكالت يوتتعدد املرحلـة، ر ـذه لطبيعـة وذلـك
فـالعنف ـ املد العنـف ـا م أ مـن ولعـل ـا إل املؤدية العوامل باختالف املشكالت ذه روتختلف
املجتمعـــات ـــل منـــھ ى عـــا وأصـــبحت ة ـــ خ ونـــة ـــ ـــشرت ان ـــ ال الـــسلوكية املـــشكالت ، أحـــد

يــوميح ل ــش س املــدا طلبـة ن بــ ة ــ بك مالحظتــھ يمكــن معظــم، ريـث ــ يوجــد عامليــة رة ظـا ــو ف
ســـــواء حــــد ـــــ ع والناميـــــة املتقدمـــــة ـــــ، لالــــدو املـــــشكالت ـــــم أ مـــــن ــــ املد العنـــــف عـــــد رحيـــــث

الطـالب ة ـ ـدد ا أل اليوم سنا ـوض، رمدا ال عـبء تقـوم ـ ال التعلـيم مؤسـسات ـ ع وتـؤثر
ر ظ و أوباملجتمع قران مع سواء املختلفة السلوكية نماط عض خالل من املد رالعنف

سة املد ات ممتل ع التعدي أو ن س املد رمع   ).523: 2011السيد،(ر

إخفــــاق ــــ ع يــــدل الثــــانو التعلـــيم طــــالب لــــدى ــــ املد العنـــف ــــشار ان فــــإن ثــــم يومـــن ر
سية املد ة ردا مواجر ا املنوط ا بدو الـسلبيةرالقيام رة الظـا ذه الغالبيـةة ألن ًنظـرا

رة، الظـــا ـــذه ل ـــة بو ال لو بـــا تمامـــا ا يولـــو ال ـــة الثانو س املـــدا ة إدا أعـــضاء مـــن ـــ لالعظ ًن ر ر
ســـــاليب و الطــــر ــــ ع طــــالع و م ا ـــــا م نميــــة ب س املــــدا ــــذه ة إدا تمـــــام ا عــــدم ــــ إ يجــــة قن ر ر ر

ولكــ ، ـــ املد العنــف رة ظـــا ــة ملعا ــة بو ـــرال غ طرقــا بعـــو ي رة الظــا ـــذه ل م مــواج ـــ م
ً ن

ا حل دو رة الظا ذه شار ان تفاقم ع ساعد الغالب ة و   ).255 -254: 2011: سالم(نتر

ا وأسئل اسة الد لة   :رمش

العنــف لة مــشـ ا ومــ املــشـكالت مـن العديـد الثــانو التعلـيم مــن ييواجـھ ـ و ، ــ راملد
ـ عاجـا إ املـشكالت ـ ًأك دائــرةز ـسـعت ا أن عــد املعاصــرة يـاة فأصــبح ا الطـالب، ن بـ سـتھ رمما

ـــ أك والتقاليـــد الطــالب للقـــيم ـــا ا ان
یةً مالمدرس بيــــ ـــشرت وان ـــ املد النظـــام ـــ ع رفخرجـــوا

أصـبح الـسـلوكيات ممـا العنـف؛ ال أشـ ـا ف ـشر تن ة صـغ جماعـات ن ـو ت ـ إ وعمـدوا الـسلبية،
مـــ ـــ كب ل ـــش و العمليـــةـــدد ســـ دو حـــو و ســـة املد داخـــل مـــان و نن ل ل ر بالـــش التعليميـــة
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ــدر ــ ب ـــس ي كمــا ا، ــداف أ وتحقيــق ــا املاديــة املنــوط ــات واملمتل ة ــشر ال حـــسن(للطاقــات
ن،   ).487: 2015ووآخر

إليھ ت أشا ما ذلك ؤكد ـرو املد العنـف رة ظـا تناولـت ـ ال اسـات الد إحدى رنتائج ر
الطـــ ـــسبة أن ـــ بلغـــتإ والـــصناعية العامـــة ـــة الثانو س املـــدا ـــ للعنـــف ن ســـ املما رالب % 8,58(ر

العــــام، الــــصنا% 52,41يللثــــانو س)يللثــــانو املــــدا داخــــل ــــشرة املن العنــــف أنمــــاط ــــ أك وأن ر،
مـن للعنـف عة الـشا سـات املما ـ تتمثـل ـة ذلـكاللكمـاترالثانو ـ ي ـدش، وا الـصفع، ـل، الر ،

مرتفعـــــــة بأصــــــوات اللفظـــــــيالــــــصياح ديــــــد ال الـــــــشتم، الــــــسب، ، ــــــ ا الد الـــــــصف غــــــرف رداخــــــل
الھ أشـــ ـــل ب للعنـــف الطـــالب ســـة مما أســـباب ـــ أك أن اســـة الد ـــرت أظ كمـــا روالوعيـــد، اللفظـــي،(ر

املـــادي ـــسدي، ممــــا) ا ن واملعلمـــ ســـية املد ة دا مــــن التوجيـــھ ســـوء ــــ إ يرجـــع س املـــدا رداخــــل ر ر
ا برفقاء والتأثر للضغوط عرضھ الطالب فيجعل ظـر تـوف عـدم ـ إ باإلضـافة سة، باملد ولسوء ر

س املدا ة إدا قبل من املناسبة رالرعاية يم،(ر   ).197-195: 2017إبرا

ـسبة أن ـ إ أخر اسة د ت ىوأشا ر للعنـف) 5:1(ر يتعرضـو ـة الثانو س املـدا طـالب نمـن ر
سـبوع خـالل مـرة ـ ج أو لفظـي، أو جـسدي عنف ان سواء ًاملد يم،(ر ،)286: 2018إبـرا

أن ـ إ أخـر اسة د ت أشا ىكما ر أن%) 83,33(ر ـ ع يؤكـدو الثـانو التعلـيم ـ ومعل مـدير نمـن ي ي
ة ـــــ وا ة بـــــصو ــــرت ظ ـــــ ال املــــشكالت ـــــم أ مـــــن ي العــــدوا والـــــسلوك ــــ املد العنـــــف لة رمــــش ر

ــا ر مظا ــم أ ومـــن الثــانو التعلــيم الـــبعض(يبمرحلــة م عــض الطــالب ن بــ العنيفـــة -املــشاجرات
ــــــــــ ع الئقــــــــــةالتعــــــــــدي ـــــــــــ غ ألفــــــــــاظ و باأليــــــــــدي ن م-املعلمــــــــــ عـــــــــــض الطــــــــــالب ــــــــــات ممتل إتــــــــــالف

ن،)(البعض وآخر   ).145: 2019ويوسف

سـبق، مما سـيةيت املد ة دا إخفـاق ـ ع يـدل س باملـدا العنـف رة ظـا وجـود رأن ر ر
ا ل يحة ال ستجابة التنظي ا نا من، و الشديد ط وال املستمر وم لل ا عرض و

برمتھجا واملجتمع مو أولياء د،رنب ا من كث بذل سية املد ة دا من يتطلب الذي رمر   .ر

التا س الرئ السؤال اسة الد لة مش عن التعب يمكن سبق ما   :رضوء

الثــــــانو التعلـــــــيم بمرحلـــــــة ــــــ املد العنـــــــف ـــــــة مواج ــــــ ســـــــية املد ة دا دو يمــــــا ر ر ر ـــــــر العـــــــام
ي العر مصر ة و   ؟ةرجم

تية الفرعية سئلة س الرئ السؤال ذا من ثق ن   :و

العام؟. 1 الثانو التعليم بمرحلة املد العنف ال أش يما   ر

العام؟. 2 الثانو التعليم بمرحلة املد العنف ة مواج سية املد ة دا دو واقع يما ر ر ر   ر

امل. 3 العنــف ـة مواج ــ ســية املد ة دا دو ر تطــو حــات مق رمـا ر الثــانور التعلــيم بمرحلــة ــ يد ر
ية؟ العر مصر ة و جم   رالعام

اسة الد داف   :رأ

تية داف تحقيق إ الية ا اسة الد   :ردفت

الثانو. 1 التعليم بمرحلة املد العنف ال أش ع يالتعرف يةر العر مصر ة و جم   .رالعام
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ـــة. 2 مواج ــ ســية املد ة دا دو واقـــع عــن رالكــشف ر الثـــانور التعلــيم بمرحلـــة ــ املد يالعنــف ر
ية العر مصر ة و جم   .رالعام

ل. 3 حــــــات مق ــــــ إ بمرحلـــــــةالتوصــــــل ــــــ املد العنــــــف ــــــة مواج ــــــ ســــــية املد ة دا دو ر رتطــــــو ر ر ر
ية العر مصر ة و جم العام الثانو رالتعليم   .ي

اسة الد مية   :رأ

ة-1 النظر   مية

ميــ- أ مـــن اســة الد ميـــة أ مرحلـــةرتتــ ــ ع تركـــز ــا أ حيـــث ــا ناول ت ـــ ال التعليميــة املرحلـــة ة
ن خــر أمـام ذاتـھ إلثبـات الطالـب ـا ف ـس و قـة املرا ة ـ ف تمثـل ـا و ل وذلـك الثـانو يالتعلـيم

ام ا بالتعليم لتحاق الطالب مستقبل تحدد ال املرحلة ا أ   .كما

تن- مـــن أيـــضا اســـة الد ميـــة أ تتـــ ًكمـــا ـــر املد العنـــف ـــ و أال مـــة م عليميـــة رة لظـــا ـــا راول
الطالب، مثل ا عناصر من ا كث ا ر جو وتمس التعليمية العملية أجزاء معظم تتخلل ًوال

املد واملناخ ة، دا و رواملعلم،   .ر

التطبيقية-2   مية

ـــــ- ســــــية املد ة دا دو ر لتطـــــو حــــــات مق تقـــــديم ــــــ اســـــة الد ــــــذه م رـــــس ر العنــــــفرر ــــــة مواج
العنـــف مـــن ــد ا ـــ ـــا ج خا أو ــة الثانو س املـــدا داخـــل ســواء ن املـــسئول يفيـــد قــد ممـــا ــ راملد ر ًر

  .راملد

اسة الد   :رحدود

موضوعية - سية:حدود املد ة دا أدوار رتتمثل ن( ر والقـوان اللـوائح ـي-تنفيـذ الطال - -رشـاد
املجتمعية املد) املشاركة العنف ة العاممواج الثانو التعليم يبمرحلة   .ر

انية - م بمحافظـات:حدود العـام الثـانو التعلـيم مرحلـة س مـدا عـض ـ ع اسـة الد ياقتصرت ر ر
رة( الشيخ-القا املصر)أسيوط-كفر املجتمع املختلفة ئات الب تمثل حيث   .ي،

مانيــــــــة- َّطبقــــــــت: زحــــــــدود
ُ

ا مــــــــن ر وأكتــــــــو تم ســـــــــ ر شــــــــ ــــــــ امليدانيــــــــة اســـــــــة ـــــــــرالد ا الد رلعــــــــام
  .م2018/2019

ا وأدا اسة الد   :رمن

لطبيعـــة مالئمـــة البحثيـــة املنـــا ـــ أك ه باعتبـــا الوصـــفي املـــن ـــ ع اســـة الد راعتمـــدت ر
املوضوع، اسـتخدمت خاللمنذا كمـا الھ، وأشـ ـ املد العنـف رة ظا طبيعة وتفس رتحليل

دو واقـــــــع ــ ع للوقــــــوف كــأداة يان ســت اســة ــرالد املد العنــف ـــــة مواج ــ ـــة سيـــ املد ة ردا ر ر ر
العام الثانو التعليم   .يبمرحلة
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اسة الد ات   :رمصط

  :Roleرالدو-

من بالتصرفاتمجموعة ـس ي أو الفـرد ـا يقـوم ـ ال ات والتأث ات واملتغ عمال و
التنظيم الفرد دو ا مجموع و ت و ا رف ن(ن وآخر   ).355: 2019 ،والعبدهللا

بأنـــھ إجرائيـــا الـــدو عــرف ًو ر ـــُ ممثلـــة ســـية املد ة دا ـــا تقـــوم ـــ ال دوار رمجموعـــة ر
ن، والقوان اللوائح املجتمعيةرشاد تنفيذ واملشاركة ي، ـالطال املد العنـف رة ظـا مـن د رل

العام الثانو التعليم   .يبمرحلة

سية- املد ة ردا   School administration:ر

انــــات م توظيــــف ا بمقتــــضا يــــتم ــــ ال املــــة واملت ابطــــة امل العمليــــات مــــن مجموعــــة
سيق والت واملادية، ة شر اال بأقـلبي ـشودة امل ـداف تحقيـق أجـل مـن معينـة لـضوابط ًوفقا

واملخرجـــات العمليــات جــودة ــ املـــستمر والتحــسن ر التطــو خــالل مـــن ممكــن وقــت وأقــصر ــد ج
سية وآخر(راملد   ).39: 2019ون،طھ

ا بأ إجرائيا عرف ًو ُ
ن" : العـامل ـق فر ـا يقـوم ـ ال سقة امل شاطات وال ود ا جميع

مـــــن ـــــو يت الـــــذي ســـــة نباملد نمـــــديرر خـــــصائي و ن ـــــ دا و ن املعلمـــــ وكـــــذلك كالئـــــھ و ســـــة راملد ور
ا ســ لـضمان العنــف مــن وخاليـة آمنــة سـية مد ئــة ب تــوف غيـة ن والنفــسي ن لعمليــةرجتمـاعي

ا ج وخا سة املد داخل ة بو ال داف يحقق ما و ا وانتظام رالتعليمية   ".ر

املد-3   :Violence Schoolرالعنف

ن خـــــــر ـــــــات ممتل ـــــــب و يـــــــب وال ـــــــف التخو ـــــــ إ يـــــــؤدي بفعـــــــل ديـــــــد أو عمـــــــل أي
و م، علــــــــ ــــــــسدي ا عتــــــــداء و م ــــــــوإكــــــــرا ن مــــــــوظف أو طالبــــــــا نــــــــاة وا ايا الــــــــ ــــــــو ي ًقــــــــد ن

سة   ). Adams& Hannum, 2018:44(راملد

بأنھ إجرائيا عرف ًو الطالب:ُ من مجموعة أو طالب من يصدر فيھ مرغوب غ سلوك
ســة املد ــات ومحتو وطــالب ن ــ وإدا ن معلمــ مــن عليــھ ــشتمل بمــا ــ املد املجتمــع ضــد رموجــھ ر ر

معنو أو مادي ضر عنھ ينجم يمما   .ر
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السابقة اسات   :رالد

ــــــ ي بموضــــــوععــــــفيمــــــا املرتبطــــــة يــــــة جن و يــــــة العر الــــــسابقة اســــــات الد لــــــبعض ررض
اسة ارالد ترتي تم يوفقوقد النحو ع حدث إ قدم من ا ل الزم سلسل   :ال

أوال
ً

ية- العر اسات   :رالد

الثــانو-1 التعلــيم مرحلــة تالميــذ نظــر ــة وج مــن ــ املد العنــف يواقــع ــ(ر ع ميدانيــة اســة رد
من املنيعةعينة بمدينة بلقاسم قصر ة ثانو م)(تالميذ الكر وعبد   )2018: مباركة

مرحلـــة تالميــذ نظــر ـــة وج مــن ــ املد العنـــف واقــع ــ ع التعـــرف ــ إ اســة الد رــدفت ر
املنيعـــــــة بمدينـــــــة الثـــــــانو زائريالتعلـــــــيم داخــــــــلبـــــــا ـــــــ املد العنـــــــف مـــــــستو ـــــــ ع والتعـــــــرف ر، ى

ة بو ال   .املؤسسات

املــــــــ اســــــــة الد مــــــــنرواســــــــتخدمت اســــــــة الد عينــــــــة ونــــــــت وت الوصــــــــفي، طالــــــــب) 100(رن
م و) 67(مــــ ــــو ي) 33(رذ العــــدوا الــــسلوك مقيــــاس تطبيــــق تــــم اســــة الد ــــداف أ ولتحقيــــق رإنــــاث

من و   .فقرة67نم

ـــ و الـــسنة تالميـــذ لـــدى مرتفـــع ـــ املد العنـــف مـــستو أن اســـة الد نتـــائج ــرت روأظ ىر
اخــتالف وجــود وعــدم الثــانو التعلــيم مرحلــة سيمــن ـــ ا بــاختالف ــ املد العنــف مــستو رــ ى

و( وتكنولوجيا(والتخصص) إناث-رذ ولغات-علوم الثانو) آداب و الصف تالميذ يلدى   .ل

عــــة املتا ــــق طر عــــن العنيــــف، للطالــــب النفــــ انــــب با تمــــام باال اســــة الد روأوصــــت
م، للتقــو ديـــدة ا الوســائل عـــن البحــث خـــالل مــن وذلـــك جــھ، وخا القـــسم بـــرامجرداخــل تقـــديم

بنـــاء، بيـــة ل يحة الـــ قـــة بالطر مـــو أوليـــاء لتوعيـــة عـــالم ـــزة أج مـــع اك باالشـــ شـــادية رإ ر
سامح وال املحبة مثل سالمي الدين من مستوحاة يم مفا   .وإدخال

الثـــــانو-2 ي الثـــــا الـــــصف طلبـــــة مـــــن عينـــــة لـــــدى ـــــ خال بـــــالنمو وعالقتـــــھ ـــــ املد يالعنـــــف ر
أجدابيا وأحمد(بمدينة   ).2018: السنو

لــــدى ـــ خال والنمــــو ـــ املد العنــــف ن بـــ العالقـــة ــــ ع التعـــرف ــــ إ اســـة الد رـــدفت ر
ي الثا الصف طلبة من يايالثانوعينة بلي أجدابيا   .بمدينة

مـن اسـة الد عينـة ونـت وت الوصـفي، املـن اسة الد رواستخدمت وطالبـة،) 56(ر طالـب
داف أ اسةولتحقيق استخدارالد خالتم النمو ومقياس املد العنف بانة اس ن أدات   .رم

نتــائج اســةوأســفرت ،رالد ــ خال والنمــو ــ املد العنــف ن بــ ــة قو عالقــة وجــود رعــن
والنمــــو ــــ املد العنـــف ــــ للتخــــصص عـــز إحــــصائية داللـــة ذات ق فــــر نــــاك تكـــن لــــم نمـــا رب ى و

ن التخصــص ن بـ ـ ـ(خال ــيالعل د فــ)و وجـدت كمـا و، الــذ ن بـ إحــصائية داللـة ذات ق رر و
ناث لصا خال النمو مقياس ع ناث   .و

مـــــع التعامـــــل كيفيـــــة ـــــ ـــــدد ا ن للمعلمـــــ ة قـــــص ات بـــــدو بالقيـــــام اســـــة الد روأوصـــــت ر
ـــ ع العمـــل الوجدانيـــة، بالرابطـــة شـــاد ـــ ع القـــائم العنيـــف ـــ غ التواصـــل خـــالل مـــن رالطلبـــة

مــــن ــــد ل ي الوقــــا انــــب ــــالعنــــفســــلوكا م ا التوجيــــھ جلــــسات خــــالل مــــن الطــــالب لــــدى
سة املد عالمي انب وا سية املد ذاعة روتوظيف   .ر
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القـــــيم-3 ومنظومــــة دن ــــ العليــــا ساســــية املرحلـــــة طلبــــة عنــــد ــــ املد العنــــف رأســــباب ر
م لد   ).2019مصطفى،(خالقية

أفـــــرا لــــدى العنــــف أســــباب تقـــــ ــــ إ اســــة الد الـــــذينرــــدفت الطلبــــة مــــن اســــة الد رد
ل ــش العنــف حــاالت ســوا أســبابمفــرطرما اخــتالف مــدى وتحديــد دن، بــاأل جــرش محافظــة رــ

وعالقــــة خالقيــــة القــــيم منظومـــة عــــن والكــــشف م ــــس وج ة ســـر م خلفيــــا بــــاختالف العنـــف
ا العنف   .أسباب

مـن اسـة الد عينـة ونـت وت الوصفي، املن اسة الد رواستخدمت وطالبـة،)26(ر طالـب
جتماعية القيم منظومة ومقياس املقابلة ما ن أدات اسة الد   .روطبقت

ـــــادي بالوضـــــع تتـــــصل للعنـــــف امنـــــة أســـــباب نـــــاك أن اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت روأظ
للطالـــــب ـــــ ـــــصيةواســـــتعدادهوالتعلي ال ا وخصائـــــص ســـــرة، وخلفيـــــة إليـــــھ، وميلـــــھ للعنـــــف

وألســـــرتھ لديـــــھ العنـــــف ســـــلوك خ واملنطقـــــةروتـــــا الرفـــــاق دو ـــــ املتمثلـــــة جتماعيـــــة وخلفيتـــــھ ر،
ة   .والعش

ـــــ املعر التحــــصي انــــب با تمــــام ــــا م أ التوصـــــيات مــــن عــــددا اســــة الد ًوقــــدمت ر
م، ســلوك ــ ع تــأث مـن لــھ ملــا ســرة و سـة املد ــ ن العــامل قبــل مـن عتــھ ومتا للطلبــة ي روالـسلو

بــــو ال شــــاد بــــرامج يتفعيــــل ــــوالنفــــر إ والنظــــر النفــــسية ة الــــ متطلبــــات لتــــوف للطلبــــة
مل ع تقوم نظرة ياة   .ا

ية: ًثانيا جن اسات   :رالد

قيــا-1 إفر بجنــوب ــة الثانو س املــدا ــ ــ املد العنــف وآثــار وأســباب رطبيعــة  & Ncontsa(ر
Shumba, 2013(.  

اسة الد املإردفت العنـف وآثـار وأسـباب طبيعة ع سالتعرف مــــــدا ـع أ ـ ـ رد ر ر
قيا إفر   .جنوب

ن، مـدير خمـسة مـن اسـة الد عينة ونت و80روت ن املتعلمـ مـن20مـن ن املتخـرج مـن
واملقابالت يانات ست من ل استخدام تم اسة، الد املستخدمة ع س راملدا ر   .ر

و والعــــــصابات ــــــب والتخر البلطجــــــة أن ــــــا م نتــــــائج عــــــدة ــــــ إ اســــــة الد عــــــدمروتوصــــــلت
والعقاب والتعصب ينضباط اسـةالبد الد وجـدت ذلـك ـ ع عـالوة س، املـدا ـ سائدة رانت ر

ضــــــعف ؛ ـــــ ك ال فقـــــدان مثــــــل ن املتعلمـــــ ـــــ ع ات تــــــأث عـــــدة لـــــھ ــــــان ـــــ املد العنـــــف داءرأن
  .ادي

ن واملـــر ن املتعلمـــ ثقيـــف ب س املـــدا تقـــوم بـــأن ـــا م أ توصـــيات عـــدة اســـة الد روقـــدمت ر
س،وأو املـدا ـ السائد العنف من ال ش ذه حو مو رلياء ل ـ ر إ ـام توجيـھ يـتم أن يجـب

ألن قانونيـــة، محكمـــة ـــ ن املتعلمـــ ـــ ع ي البـــد العقـــاب ـــستخدمو ـــم أ ـــشف يك ن ســـ مد نأي ر
قيا إفر جنوب س مدا ة محظو البدنية ة رالعقو   .ر

بمـــشا-2 تباطــھ وا ن املعلمـــ قبـــل مــن العنـــف ــشار داءران و والـــسلوكية العاطفيـــة الطــالب ل
تركيا: راملد ن واملعلم ة الثانو س املدا طالب من   ).Moore et al, 2020(رنتائج
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بـــاألداء تباطـــھ وا الطـــالب تجـــاه املعلـــم عنـــف ـــشار ان مـــدى تقـــ ـــ إ اســـة الد رـــدفت ر
الوسيط والدو راملد  .للمشكالت العاطفیة والسلوكیةر

اسة الد مـنراستخدمت اسـة الد عينـة ونـت وت الوصفي، و) 293(راملن ) 205(ًطالبـا،
املنظم العينات أخذ أسلوب باستخدام   .ًمعلما

أفـاد الطـالب جميـع ن بـ مـن أنـھ إ اسة الد لعنـف%) 55(روتوصلت عرضـوا ـم أ م مـ
أفاد نما ب ر، الش قل ع واحدة مرة يقومـوا) ٪83(املعلم لم م أ ن املعلم باسـتخداممن

عنــــف ن بـــ مباشــــرة تباطـــات ا وجــــود ـــ إ املــــسار تحليـــل وأشــــار الطـــالب، ضــــد العنـــف مــــن نـــوع رأي
ــــــ غ وعالقـــــة ، ــــــ املد داء و للطـــــالب والعاطفيــــــة الـــــسلوكية واملــــــشكالت الطـــــالب تجــــــاه راملعلـــــم

عنف ن ب السلوكية مباشرة ل واملشا نفعاالت، ع املد داء و   .راملعلم

نة بضرورةوأوصت الدراس املعنيـ الـسياسات وصـا ن واملعلمـ مـو أوليـاء رإبـالغ
مــن الطــالب تجــاه ن املعلمــ لعنــف املحتملــة ة الــضا ثــار حــو ــو م ا مــن م ــ وغ م رومــوظف ل ر

الو ادة العنـفزأجل مـن ـد ا ـ إ ـدف ـ ال جتماعيـة والـسياسات الوقاية برامج تطبيق ،
ن املعلم قبل   .من

اسةطار للد رالنظر   :ي

املد-1 العنف وم   :رمف

أفعـال ن ب الباحثو يم حيث لھ، واحدا فا عر تحديد يصعب كمصط العنف نإن ً ً

عة املـــشر العنـــف أو فمـــثالوأفعـــالوالقـــوة عة، املـــشر ـــ غ العنـــف
ً

داخـــل: و الـــضرب عـــد مـــا ا ـــ ُكث ً

أحــد عــرض إذا أمــا ـــا، ومعيا ثقافيــا مقبــوال أمــرا رًســرة ً ً ـــاءً الغر أحــد مــن للــضرب ســـرة أفــراد
ع مشر غ ا سلو عد وفانھ

ً بأنھ. ُ املد العنف ف عر يمكن املنطلق ذا   :رومن

املتبـــادل- ام ــ ح جــو أو ســة، باملد املنوطــة ــة بو ال الرســالة الطــالب خاللــھ مــن ــك ين رتــصرف
الر دف ال دد ما ل أو سية، املد ئة الب املتواجدين ن تقـديمرب ـو و سـة املد وجـود مـن س رئ

والطـالب ن املعلمـ مـن ـل ل والـتعلم التعلـيم احتياجـات تلبيـة ـ ع ة قـاد عليميـــــــة ئة  ,Rulloda(رب
2011: 2).  

ــــق- طر عـــن الــــضر ـــاق وإ يــــذاء بقـــصد الطــــالب مـــن ن خــــر نحـــو موجــــھ ـــومي فعـــل رأي
، الرمز أو اللفظي، أو املادي، أو سدي، ا اصةيالعنف وا العامة ات املمتل ع عتداء   أو

جماعيا أو فرديا شكال العنف ذا يتخذ وقد سة، ًاملد ً ً
ونصار،(ر   ).809: 2018املرشدي

الــــضر- ــــاق إ ــــدف ســــة املد ــــ الطــــالب بــــھ يقــــوم ــــا ديــــد ال أو للقــــوة املتعمــــد رســــتخدام ر
داخـ ذلـك ـان سـواء اص ـ مـن م ـ لغ والنفـ س ـاا ج خا أو سـة املد رل  ,Çalık et al(ر

2018: 611).  

بأنــھ ــ املد العنــف ــف عر يمكــن الــسابقة فــات التعر خــالل مرغــوبرمـن ــ غ ســلوك
أو طالب من يصدر مـنمجموعةفيھ عليـھ ـشتمل بمـا ـ املد املجتمـع ضـد موجـھ الطـالب رمـن

مادي ضر عنھ ينجم مما سة املد ات ومحتو وطالب ن وإدا ن رمعلم ر معنور   .يأو
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املد-2 العنف   :رأسباب

 ة أسر فقـدانتتمثل: أسباب أو للطـالق يجـة ن نـان ا وفقـدان ة سـر العالقات تفكك
ة ــ ك املاديـة، ــا أبنا اجـة ســرة إشـباع وعــدم قتـصادية املطالــب ـادة الوالــدين، زأحـد

بناء ن ب املعاملة ق والتفر سرة أفراد  ). (Chen &Astor, 2011 :150-151عدد
 اقتـــصادية ـــ: أســـباب شـــيوعتتمثـــل ن، املتعلمـــ ن ـــ و الـــشباب ن بـــ بخاصـــة البطالـــة ـــشار ان

والرغبـة باإلحبـاط الـبعض إلصـابة يـؤدى ممـا الدخل تفاوت ب س جتما قد ا رة ظا
أن ـ إ ة ـ الفق سـر عـض يـدفع قتـصادية ات املـستو اخـتالف أن كمـا تقـومنتقام،

م عرضـــــــــــ و التعلــــــــــيم فــــــــــرص مــــــــــن بنــــــــــاء يحــــــــــرم ممــــــــــا مبكــــــــــرة ســــــــــن ــــــــــ ــــــــــا أبنا ــــــــــشغيل ب
،(لالنحراف وع  ).82: 2011محمـد

 سياســية مثــل: أســباب عديــده ـــ مـــنو عنــھ ـــتج ي ومــا الفــرص ـــافؤ ت عــدم الطــالب رشـــعو
واملح ســية املد ئــة الب ــ الديمقراطيــة أســلوب اتبــاع ــ ع ة القــد ضــعف نتمــاء، رغيـاب ليــةر

املجتمع شرائح لش السياسية املشاركة ضعف سرة، ش،(و   ).18: 2016حر
 ســــية مد إقامــــة: رأســــباب عــــن ة دا ــــز عنــــدما وذلــــك ســــية املد ة بــــاإلدا يتعلــــق مــــا ــــا رم ر ر

بـــھ، القـــائم انــة م انـــت مـــا م ش الطــا الـــسلوك ــ ـــسم ا وعـــدم عليــھ واملحافظـــة النظــام
الطـــالب ـــساو ـــ ع ـــرص ا ســـلوكياتيوعــدم عـــة متا ـــ مـــال أو ســـة، املد نظـــام رتجـــاه

ـ املد املحـيط داخــل اليوميـة جــة،(رالطـالب مثــل)73: 2012فر ن بـاملعلم يتعلــق مـا ـا وم ،
لــــبعض ه ــــ وتح القـــدوة املعلــــم دو غيــــاب والطالـــب، املعلــــم ن بــــ ة ـــ وا ــــار ف ــــ رالفجـــوة

الطا مــع الفــردي التعامــل عــدم الفــصل، داخــل الفرديــةالطــالب ق الفــر مراعــاة وعــدم ولــب،
مـــــن كثـــــار و الطالـــــب عنـــــد الـــــضعف جوانـــــب ـــــ ع املعلـــــم ـــــ ترك الفـــــصل، ـــــ الطـــــالب ن بـــــ

،(انتقــــاده ــــ ة)592: 2010الع ــــ وك ، الــــدي الــــوازع ضــــعف مثــــل بالطالــــب يتعلــــق مــــا ــــا وم ،
والواجبـات املتطلبـات ة وك الطالب، ع الواقعة قتصادية و النفسية اليوميـةالضغوط

ومــــــا قـــــة املرا مرحلـــــة طبيعـــــة ـــــ إ باإلضـــــافة الطالـــــب، حيـــــاة ـــــ ة الـــــصا القـــــدوة وافتقـــــاد
الطالب سلوك وانفعاالت اضطرابات من ا ،(يصاح وع   ).82: 2011محمـد

املد-3 العنف ال   :رأش

سدي-أ ا ي(العنف   ):البد

الـ نحو متعمد ل ش سدية ا القوة استخدام يتمثل ن،والذى خـر تجـاه أو ذات
وقوع إ يؤدى مما شرعية، غ عقاب وسيلة وذلك م، جسيمة أضرار اق وإ م إيذا دف
العنــف ـ ع مثلـة ومـن طـر، ل م عرضـ و ضـرار تلـك جـراء النفـسية واملعانـاة وجـاع و الم

سدي باأليدي-الضرب(ا شابك دش-ال ل-ا شاجر-الر ،) (ال   ).110: 2015ياز

اللفظي-ب   :العنف

تجـاه باملجتمع السائدة خالقية للقيم املخالفة النابية لمات ال استخدام بأنھ عرف ُ

اللفظي العنف ع مثلة ومن ن، ة-الشتم-التحق(خر ر   ).111: 2015: ياز)(ال
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املادي-ج   ):التخر(العنف

ثــاث ــب بتخر يتعلــق الــذى العنــف ــو داخــلو والعامــة اصــة ا ــات واملمتل ــ راملد
الوســــــائل وســــــرقة إتــــــالف أو ة الــــــسبو أو النوافــــــذ أو ــــــ الكرا تكــــــس ــــــ ــــــ تتج ــــــ وال ســـــة، راملد ر

الطـــالب ن بــــ ســــية املد دوات وســـرقة املختلفــــة العمــــل وأدوات الــــسالم،(رالتعليميـــة : 2014عبــــد
31.(  

املد-4 العنف ع تبة امل   :رثار

عـــــ ـــــتج داخـــــلي التعليميـــــة ة املـــــس عيـــــق ـــــو ف ســـــلبية آثـــــار عـــــدة ســـــة املد ـــــ العنـــــف رن
آثــــار ــــ املد فللعنــــف ذلــــك، عــــن فــــضال للطلبــــة، ــــ خال جتمــــا النمــــو ــــ ع ــــؤثر و ســــة راملد ر

ً

كمـا للطلبة، إيجابية علم ات خ تقديم عائقا يقف أنھ إذ املجتمع ع ة خط سلبية ة و تر
ً

النفــسي ثــار للعنـــفأن ن املعرضــ الطلبـــة لــدى جتماعيــة العزلـــة مــشاعر ـــادة ــ تتمثــل لـــھ زة
التعلـــق مــستو وانخفــاض باإلحبــاط والــشعو ــالقلق النفــسية مــراض عــض وتطــو ــ ىاملد ر ر ر

سة   ). (Johnson, et al, 2011: 331-342رباملد

د عـدة نتـائج تـھ بي مـا ـذا و ـ وا ل ـش الطلبـة املد العنف ؤثر ـرو وال راسـات
تطــو ــ م ــس و وانفعاليــا، جــسديا ن واملعلمــ الطلبــة إيــذاء ــ إ يــؤدي ــ املد العنــف أن رأكــدت

ً ً
ر
مثـــل النفـــسية وانخفـــاض: مــراض ن، واملعلمـــ الطلبـــة لـــدى كتئـــاب و والقلــق النفـــ الـــضغط

غ الغيــاب وتكــرار ن، املعلمــ لــدى س التــد ودافعيــة الطلبــة لــدى الــتعلم دافعيــة رمــستو رى ــ امل ــ
ل ــــــش ســــــة للمد ــــــادي داء ــــــ ع ســــــلبا يــــــؤثر ممــــــا الطلبــــــة قبــــــل مــــــن ، ــــــ ا الد ــــــسرب روال ر

ً

 .(Reininghaus, et al, 2013: 219-234(عام

تـــزداد أن مكـــن عـــنآثـــارو ــــف العنـــــــــ ـــذا يـــصبح عنـــدما ا أمـــد طـــو و ـــ املد لالعنـــف ر
ـــــــــق الــسلطة، طر اســتعمال ث إســاءة ــو ي عــدمنعنــدما ــ ع ينطــو عنــدما الوقــت، ر مــر مــع يابتــا و

الـسلطة ـ يـذاء،املـساواة ـة تجر ـ ع يـدل ـؤثر،)Becerra, et al, 2015: 156-163(وعنـدما و
املجتمــــع أعــــضاء ن بــــ العالقــــات و تــــد ــــ م ــــس ممــــا ســــية املد ئــــة الب ــــ ع ا ــــ كب ا تــــأث رالعنــــف ر

ً ً

دا(راملد و ن املعلم والطالب، ن ـمراملعلم مال مع الطالب ة، دا و الطالب زة ـ) ر إ باإلضـافة
ن للمـوظف ـ امل داء ـ ع يـؤثر العنيـف ـو ا أن كمـا ـ املد داء و التعليم جودة ع رالتأث

فــــــضال ة دا و ســــــة املد عــــــن الطــــــالب انطباعــــــات ــــــ ع يــــــؤثر أنــــــھ كمــــــا ن، بــــــو وال ن الفنيــــــ
ً

ر عــــــن ر
م لزمال املعادية م   ). (Werthein, 2003: 603-625انطباعا

اسة للد ي امليدا   :رطار

أوال
ً

امليدانية:  اسة الد داف   :رأ

إ امليدانية اسة الد   :ردفت

العام- الثانو التعليم بمرحلة املد العنف ال أش ع يالتعرف   .ر

عــــن- ال الكــــشف التعلــــيم بمرحلــــة ــــ املد العنــــف ــــة مواج ــــ ســــية املد ة دا دو رواقــــع ر ر يثــــانور
  العام
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امليدانية: ًثانيا اسة الد   :رأداة

ا           إعـــــــداد عمليـــــــة مـــــــرت وقـــــــد بانة، ســـــــ إعـــــــداد تـــــــم امليدانيـــــــة اســـــــة الد ـــــــداف أ رلتحقيـــــــق
تية طوات   :با

ـدف- وذلـك اسـة، الد بموضوع الصلة ذات العلمية دبيات و السابقة اسات الد ع رطالع ر
وصياغة ا عاد وأ بانة س محاو ارتحديد ا   .رعبا

ــــ- ع عرضــــت ثــــم وليــــة، ا صــــو ــــ ــــا ا عبا وصــــيغت ــــا عاد وأ بانة ســــ محــــاو تحديــــد رتـــم رر
مـــن ـــات التوج ـــذه ضـــوء ـــ ا صـــياغ أعيـــدت ثـــم م، ـــا توج مـــن لالســـتفادة ن املـــشرف الـــسادة

ن املحكم ع للعرض ا إعداد   .أجل

ثالثا
ً

اسة:  الد أداة وثبات   :رصدق

صدق من التأكد نتم املحكمـ مـن مجموعـة ـ ع ا عرضـ خـالل مـن ا ا بانة رس
يطلـــع أن عـــد ـــا بتحكيم للقيــام وذلـــك اســـة؛ الد محـــل املجــال ـــ ة ـــ وا ختـــصاص ذو رمــن ي
فقــــرات حــــو م مالحظــــا فأبــــدوا ا، ــــداف وأ ا، ــــساؤال و اســــة الد عنــــوان ــــ ع ن املحكمــــ لــــؤالء ر

ملو الفقـرات مالئمـة مـدى حيـث من بانة املعلومـاتس عـن الكـشف ـ ا وصـدق اسـة، الد رضـوع
وضــوح ومـدى تحتـھ، تنــدرج الـذي بـاملحو فقـرة ــل تـرابط حيـث مــن وكـذلك اسـة، للد ـة راملرغو ر
التعـــــــديل أو بقـــــــاء، و ـــــــذف با ة باإلشـــــــا ا تحـــــــسي طـــــــر اح ـــــــ واق ا، صـــــــياغ وســـــــالمة رالفقـــــــرة، ق

ا عرض قة وطر بانة س تدرج والنظر ات،   .رللعبا

ـــوقـــد ع نـــاء و ن، املـــشرف مـــع ا ومناقـــش م حـــا ومق ن املحكمـــ مالحظـــات تجميـــع ًتـــم

بانة سـ أصـبحت بحيـث خـر الـبعض وحـذف الـبعض وإضـافة ات العبـا عـض عديل تم رذلك
عينــــــة مــــــن البيانــــــات جمــــــع عمليــــــة ــــــ ا اســــــتخدام وتــــــم ائيــــــة، ال ا صــــــو ــــــ للتطبيــــــق ة رصــــــا

اســـة الد اســــتخدمت وقـــد اســـة، رالد ليكـــرتر ـــيLikert مقيــــاس ة(ثال ــــ ) ضــــعيفة-متوســـطة-كب
العينـة أفـراد نظـر ـة وج مـن بانة سـ فقـرات من فقرة ل ل سة املما جة د ع رللتعرف تـم. ر كمـا

نباخ كر ألفا قة طر باستخدام اسة الد أداة ثبات وحساب   ).(Cronbach's alpha ر

عا ًا ا: ر وعين اسة الد   :رمجتمع

املي          اســـــــة الد العنـــــــفرــــــدفت ـــــــة مواج ـــــــ ســـــــية املد ة دا دو واقــــــع ـــــــ ع التعـــــــرف ردانيـــــــة ر ر
ــ ــ راملد مقــصودة قــــــــــة بطر محافظــات ثــالث اختيــار تــم وقــد العــام، الثــانو التعلــيم يبمرحلــة

بيــان ــ أو وقــد ، املــصر املجتمــع ــ املختلفــة ئــات الب تمثــل الــشيخ، وكفــر وأســيوط، رة، يالقــا
التعليمية ات بلـغاملدير قـد ن خـصائي و ن ـ دا و ن املعلم عدد إجما أن املحافظات رذه

والتعليم(ًفردا) 50407( بية ال ة ا رو لتمثيـل)2019-2018: ز عنقوديـة عشوائية عينة اختيار وتم ،
ـد ا حـساب تـم وقـد الوظيفيـة جـة والد سـة املد ونـوع املحافظـة ات ـ متغ وفق اسة الد رمجتمع ر ر

ل ب للعينة ى معادلةد باستخدام   .Krejcie and Morganمحافظة

يبلـــــغ            اســـــة الد ملجتمـــــع املمثلـــــة للعينـــــة ـــــى د ـــــد ا أن ن تـــــم) 1023(روتبـــــ ثـــــم ومـــــن ًفـــــردا،

ـــــ تقـــــسيــــــــم فئـــــة ـــــل ـــــسبة حـــــسب الوظيفيـــــة جـــــة والد ســـــة املد نـــــوع ات ـــــ متغ بحـــــسب رالعينـــــة ر
دو ا و و والعينة) 1(لاملجتمع، اسة الد مجتمع دفةروصف   .املس
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  )1(لجدو

اسة الد دفةرمجتمع املس   والعينة

  الوظيفية

ن ة  معلم ن  رإدا   إخصائي
  جما

 املحافظة
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
سة   راملد

  عينة  مجتمع  عينة  مجتمع  عينة  مجتمع  عينة  مجتمع

س رمــــــــــدا
ن   البن

2942  25  70  18  377  28  3389  71  

س رمــــــــــدا
  البنات

2385  20  59  15  340  25  2784  60  
كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  الشيخ
س راملـــــدا
كة   املش

4745  41  160  41  745  55  5650  137  

س رمــــــــــدا
ن   البن

9530  82  159  41  773  57  10462  180  

س رمــــــــــدا
  البنات

رة  195  10426  70  948  45  177  80  9301   القا

س راملـــــدا
كة   املش

6131  53  192  49  646  47  6969  149  

س رمــــــــــدا
ن   البن

2628  22  55  14  198  14  2881  50  

س رمــــــــــدا
  البنات

  أسيوط  49  2274  18  248  14  55  17  1971

س راملـــــدا
كة   املش

4802  41  194  49  576  42  5572  132  

  1023  50407  356  4851  286  1121  381  44435  جما

جــدو             ـــ يو جـــة) 2(لكمــا والد ســـة املد ونــوع املحافظـــة ات ـــ متغ بحــسب اســـة الد رعينـــة ر ر
  :الوظيفية
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  )2(لجدو

عينة اسةوصف   رالد

الوظيفية جة سة املحافظة  رالد املد   رنوع
سية  معلم مد ة رإدا ي  ر   أخصا

  جما

  86  31  23  32  ك
ن   بن

%  2.74%  1.97%  2.65%  7.36%  

  76  31  20  25  ك
  بنات

%  2.14%  1.71%  2.65%  6.51%  

  144  59  42  43  ك

كفر
  الشيخ

كة   مش
%  3.68%  3.60%  5.05%  12.33%  

  204  63  53  88  ك
ن   بن

%  7.53%  4.54%  5.39%  17.47%  

  212  77  53  82  ك
  بنات

%  7.02%  4.54%  6.59%  18.15%  

  174  56  58  60  ك

رة   القا

كة   مش
%  5.14%  4.97%  4.79%  14.90%  

  70  19  22  29  ك
ن   بن

%  2.48%  1.88%  1.63%  5.99%  

  63  22  21  20  ك
  بنات

%  1.71%  1.80%  1.88%  5.39%  

  139  47  51  41  ك

  أسيوط

كة   مش
%  3.51%  4.37%  4.02%  11.90%  

  1168  405  343  420  ك
  جما

%  35.96%  29.37%  34.67%  100.00%  

ـــــع بتو الباحــــث قـــــام باملحافظـــــات) 1250(زوقــــد الثــــانو التعلـــــيم س مــــدا ـــــ بانة ياســــ ر
عام من ر وأكتو تم س ر ش با2019الثالث س ع تو عد و مـرةزم، ـا وجمع العينـة ع نات

بعاد اســـ تـــم ذلـــك ـــ ع نـــاء و ـــا، م املكتملـــة ـــ غ بعاد الســـ بانات ســـ جميـــع فحـــص تـــم ، ًأخـــر ى
ـــــسبة) 82( ب بانة ـــــ%) 6.56(اســــ ع اســـــة الد عينـــــة لتقتـــــصر ـــــا، ع تو تــــم ـــــ ال بانات ســـــ رمـــــن ز
سبة) 1168( ب فقط بانة ا%) 93.44(اس ع تو تم ال بانات س   .زمن
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حصائية: ًخامسا ات واملعا   :ساليب

ي             كما ستداللية و الوصفية حصائية ساليب عض استخدام   :تم

للموافقـــة- ـــة املئو ـــسب وال ات ـــا،: رالتكـــرا وأك ليكـــرت ات تكـــرا أقـــل عـــن الكـــشف يـــتم رحيـــث
ـــتم مـــن و ــــل تكـــرار بقـــسمة تكــــرار ـــل ل ـــة املئو ــــسبة ال ة(حـــساب ـــ ــــ) ضـــعيفة-متوســــطة -كب ع

ام العدد ا ات التكرا من ا عب أك ا باعتبا ة مئو سبة إ النتائج ل وتحو للعينة رالك   .ًر

ي- ـسا ا مـن:املتوسط محـو أو فقـرة ـل ـ ع العينـة أفـراد اسـتجابات متوسـط ـ ع رللتعـرف
بانة س   .رمحاو

املعيار- استجابات:ينحراف ت ش مدى يلتحديد سا ا ا متوسط حو العينة   .لأفراد
ـي- الثال التبــاين ات: تحليـل ــ ملتغ تبعــا العينـة فئــات اســتجابات ن بـ ق الفــر داللـة عــن ًللكــشف و

الثالثة اسة سة(رالد املد الوظيفية-رنوع جة  ).املحافظة-رالد
اســةتــم- الد نتــائج يرتحليــل حــصا نــامج ال  SPSS) (Statistical Package for(باســتخدام

Social Sciences (عشر الثامن   .صدار

ا: ًسادسا وتحليل امليدانية اسة الد نتائج   :رعرض

و الثانو: لالقسم التعليم بمرحلة املد العنف ال يأش   :ر

أوال
ً

اللفظي:    العنف

جــــدو               ــــ املعيـــــار) 3(ليو نحــــراف و ي ــــسا ا واملتوســــط ـــــة املئو ــــسب وال ات يالتكــــرا ر
ي سا ا املتوسط حسب ليا تنا مرتبة اللفظي العنف عد ة عبا ل ل سة املما جة ًود ز ر ر   .ُر

  )3(لجدو

اللفظي العنف لبعد اسة الد عينة ُاستجابات   ر

  ستجابات
  الفقرة م

ة   ضعيفة  متوسطة  كب

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
سة   راملما

ب ت   ال

  123  230  815  ك

1  
الطال عض بينادي
بأسماء م زمال
ا و يكر   %10.53  %19.69  %69.78  %  .وألقاب

ة  0.67  2.59   1  كب

  207  321  640  ك

2  

الطالب عض يصدر
ة مز أصوات

الصف غرفة داخل
ا   .رالد

%  54.79%  27.48%  17.72%  
ة  0.77  2.37   6  كب

الطالب  3 عض يصدر
تز عليقات

ة  0.77  2.39  206  296  666  ك   5  كب
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  ستجابات

%  57.02%  25.34%  17.64%  

  201  247  720  ك

4  

الطالب عض يصرخ
م مال زوجھ

عال ٍبصوت ٍ
م ف   .لتخو

%  61.64%  21.15%  17.21%  
ة  0.77  2.44   3  كب

  139  381  648  ك

5  
الطالب عض يجعل

وكة ا م زمال
ن خر   %11.90  %32.62  %55.48  %  .أمام

ة  0.70  2.44   2  كب

  185  313  670  ك
6  

الطالب عض يمازح
مؤذ بكالم م ٍمال ٍ   %15.84  %26.80  %57.36  %  .ز

ة  0.75  2.42   4  كب

  305  344  519  ك

7  

الطالب عض يميل
ل قاو شر إ

م مال عن زامللفقة
م شأ من   .للتقليل

%  44.43%  29.45%  26.11%  
ة  0.82  2.18   7  كب

اللفظي ة  0.57  2.41  العنف   كب

جـــدو مـــن إجمـــا) 3(ليتــ ســـة مما جـــة د رأن عـــد ر اللفظـــيُ مـــستوالعنـــف ـــ ىتقـــع
ة" ــ ي" كب حــسا بمتوســط اســة الد عينــة نظــر ــة وج معيــار)2.41(رمــن وانحــراف وقــد)0.57(ي، ،

ــــــساب ا املتوســــــطات نتراوحــــــت بــــــ اللفظــــــي العنــــــف عــــــد لفقــــــرات ــــــب)2.59(و) 2.18(ُية ت و ،
ي ما يالحظ ي سا ا املتوسط بحسب ليا تنا ُالفقرات ً   :ز

قـــــم- ة العبــــــا رجـــــاءت ــــــ) 1(ر ع تـــــنص ــــــ وألقــــــاب"وال بأســــــماء ـــــم مال الطــــــالب عـــــض زينــــــادي
ــا و ي"يكر حــسا متوســط و ة ــ كب ســـة مما جــة بد ــ و املرتبــة رــ معيـــار،)2.59(ر يوانحــراف

ـــ)0.67( إ ذلـــك يرجـــع وقـــد الـــذي، مـــر الطالـــب ـــا ل يتعـــرض ـــ ال ـــة والفكر النفـــسية الـــضغوط
لقـــاب بـــبعض م وتنعـــ م م عـــز مــن وتحـــبط ن لآلخـــر ـــ ــ ال لفـــاظ اســـتخدام ـــ إ يدفعــھ

يـــة املب جتماعيـــة ــــشئة الت ب ـــس أو غـــضبھ، عــــن س للتنفـــ وســـيلة ــــا ف يرغبـــو ال ـــ ــــنال ع
ـ ـ كب قـدر ـ م ـسا ـ وال بنـاء يـة تر ـ والـشتم الـسب أسـلوب ـ ع االعتماد العنف ثقافة

ن خر مع تواصلھ ا واستخدام العنيفة السلوكيات ذه ملثل الطالب   .تب
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قم ة العبا رجاءت ـ) 5(ر ع تنص ن"وال خـر أمـام وكة ـ ا ـم مال الطـالب عـض "زيجعـل
املرتبـــة يـــ حـــسا متوســـط و ة ـــ كب ســــة مما جـــة بد رالثانيـــة معيــــار)2.44(ر وانحـــراف ،)0.70(ي،

ــ إ باإلضــافة إليــھ نظــار لفــت أجــل مــن بزمالئــھ زاء ســ ــ الطالــب غبــة ــ إ ذلــك يرجــع روقــد
ن خر مشاعر وتقدير ام باح تمامھ ا   .عدم

قــم - ة العبــا رجــاءت ــ) 2(ر ع تــنص ـــ الطــالب"وال عــض غرفـــةيـــصدر داخــل ــة مز أصـــوات
ـــ ا الد ي"رالـــصف حـــسا بمتوســـط ســـة املما جـــة د حيـــث مـــن ة ـــ خ قبـــل املرتبـــة رـــ ،)2.37(ر

معيـــــار ذلـــــك)0.77(يوانحـــــراف يرجـــــع وقـــــد الـــــضبط، أســـــاليب اســـــتخدام ـــــ ع املعلـــــم ة قـــــد ـــــ رإ
وقواعــد بتعليمــات ــة الثانو املرحلــة طـالب ام ــ ال ــ إ باإلضــافة جيــدة، قــة بطر نــضباطالـصفي

ا الد الصف غرفة   .رداخل

قـــم - ة العبـــا رجــاءت ـــ) 7(ر ع تـــنص ـــ عـــن"وال امللفقـــة ـــل قاو ـــشر ـــ إ الطـــالب عـــض يميـــل
م شــــأ مــــن للتقليــــل ــــم ي"زمال حـــــسا بمتوســــط ســــة املما جــــة د حيـــــث مــــن ة ــــ خ املرتبــــة رـــــ ر

معيــار)2.18( وانحــراف ال)0.82(ي، عــة ال ــادة ــ إ ذلــك يرجــع وقــد املرحلــةز، طــالب لــدي يــة دي
م مال عن الئقة غ عات شا ج وتر الكذب تجنب ع م تح وال ة زالثانو   .و

سدي: ًثانيا ا   العنف

جــدو ــ ات) 4(ليو املعيــاررالتكــرا نحــراف و ي ــسا ا واملتوســط ــة املئو ــسب يوال
حسب ليا تنا مرتبة سدي ا العنف عد ة عبا ل ل سة املما جة ًود ز ر ر يُر سا ا   .املتوسط

  )4(لجدو

سدي ا العنف لبعد اسة الد عينة ُاستجابات   ر

  ستجابات
  الفقرة م

ة   ضعيفة  متوسطة  كب

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
سة   راملما

ب ت   ال

  136  255  777  ك

1  

الطالب عض يفتعل
مع شاجر لل أسباب

ضعف م زمال
م   .م

%  66.52%  21.83%  11.64%  
ة  0.69  2.55   1  كب

  239  398  531  ك

2  
الطالب عض ل ش
ذى إليقاع عصابة

م   %20.46  %34.08  %45.46  %  .بزمال
  4  متوسطة  0.77  2.25

  218  332  618  ك

3  

الطالب عض يدفع
م مقاعد من م زمال

م ا م لوس ل
وعمدا قصدا
ً ً

.  
%  52.91%  28.42%  18.66%  

ة  0.77  2.34   3  كب

الطالب  4 عض يأخذ
الضعاف م مال زدو ر

  6  متوسطة  0.81  2.13  317  381  470  ك
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  ستجابات

%  40.24%  32.62%  27.14%  

  176  421  571  ك

5  

عض ستخدم
دوات الطالب

م مال ضد ادة زا
ذى إيقاع بقصد

  .م

%  48.89%  36.04%  15.07%  
ة  0.73  2.34   2  كب

  290  365  513  ك

6  

الطالب عض يج
حمل ع م زمال
م حقائ أو م كت

م موافق دو .نبالقوة
%  43.92%  31.25%  24.83%  

  5  متوسطة  0.81  2.19

سدي ا   متوسطة  0.59  2.30  العنف

جــدو مــن إجمــا) 4(ليتــ ســة مما جــة د رأن عــد ر ــسدي ُ ا مــستوالعنــف ــ ىتقــع
ي" متوســطة" حـــسا بمتوســـط اســة الد عينـــة نظـــر ـــة وج معيـــار)2.30(رمـــن وانحـــراف ،)0.59(ي،

ن بـ ـسدي ا العنـف عد لفقرات سابية ا املتوسطات تراوحت ـب)2.55(و) 2.13(ُوقد ت و ،
ي ما يالحظ ي سا ا املتوسط بحسب ليا تنا ُالفقرات ً   :ز

ة- العبــا ــ) 1(رقــمرجــاءت ع تــنص ــ ــم"وال مال مــع ــشاجر لل أســباب الطــالب عــض زيفتعــل
م مـــــ ي"ضـــــعف حـــــسا بمتوســـــط ة ـــــ كب ســـــة مما جـــــة بد ـــــ و املرتبـــــة رـــــ وانحـــــراف)2.55(ر ،

مــن)0.69(يمعيـار القـوة اســتعراض ـ ــة الثانو املرحلـة طــالب عـض غبــة ـ إ ذلــك يرجـع وقــد ر،
م، إلــ ن خــر بــاه ان لفــت خاصـــةأجــل و قــران جماعــة وســط والنفــوذ يبــة ال لتحقيــق وذلــك

ن املسامل أو جسديا م م   .ًضعف

قم - ة العبا رجاءت ع) 5(ر تنص ـم"وال مال ضـد ـادة ا دوات الطـالب عـض زـستخدم
ـم ذى إيقاع ي"بقصد حـسا متوسـط و متوسـطة سـة مما جـة بد الثانيـة املرتبـة رـ ،)2.34(ر

معيــــاروانحــــر فعالــــة)0.73(ياف ن قــــوان وضــــع ــــ ســــية املد ة دا ــــاو ــــ إ ذلــــك يرجــــع وقــــد ر، ر ن
إجــراءات ضـعف ـ إ باإلضـافة سـة، املد ـ إ حـادة أدوات يجلبـو الـذين الطـالب ملعاقبـة مة روصـا نر
لقلـــة يجـــة ن ســـة املد م دخـــول قبـــل م ـــش وتف الطـــالب ـــ ع ة دا قبـــل مـــن املـــستخدمة راملراقبـــة ر

الشر ةتفعيل الثانو س باملدا سية املد رطة   .ر

قـــــم - ة العبـــــا رجــــاءت ـــــ) 6(ر ع تـــــنص ــــ أو"وال م كتـــــ حمـــــل ـــــ ع ــــم مال الطـــــالب عـــــض ــــ زيج
م مــــوافق دو بــــالقوة م متوســــط"نحقــــائ و متوســــطة ســــة مما جــــة بد ة ــــ خ قبــــل املرتبــــة رــــ ر

ي معيـــار)2.19(حـــسا وانحـــراف ــــ)0.81(ي، إ ذلـــك يرجـــع وقــــد ا، ة دا باملرحلــــةردعـــم ســـية رملد



حلة دور اإلدارة المدرسیة في مواجھة العنف المدرسي بمر
 دراسة میدانیة: التعلیم الثانوي العام في جمھوریة مصر العربیة

  محمد علي حسن الشعراوي/أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 التھامي محمد إبراھیم متولي/ د.م.أ

 

 

422 

للطــالب ة الــسو للــسلوكيات ا يع ــ و مــستمرة، بــصفة الطــالب ن بــ الطيبــة للعالقــات ــة الثانو
ا ج وخا سة املد رداخل   .ر

قم - ة العبا رجاءت ـ) 4(ر ع تـنص ـ"وال بـالقوة الـضعاف ـم مال دو الطـالب عـض زيأخـذ ر
املقــــصف أمــــام أو الــــصبا ب"رالطــــابو ة ــــ خ املرتبــــة متوســــطــــ و متوســــطة ســــة مما جــــة رد ر

ي معيــــــار)2.13(حـــــسا وانحــــــراف املرحلــــــة)0.81(ي، طــــــالب شــــــعو ــــــادة ــــــ إ ذلـــــك يرجــــــع وقــــــد ر، ز
م مـــــساند ـــــ ع م وحرصـــــ م ام ـــــ واح الـــــضعاف ـــــم مال تجـــــاه لية باملـــــسؤ باإلحـــــساس ـــــة زالثانو و

ذلك فعل ع م تح ال ية الدي بالقيم م لتمسك نظرا م   .ًومساعد

ثالثا
ً

املاديا:    لعنف

جـــــدو ـــــ جـــــة) 5(ليو ود املعيـــــار نحـــــراف و ي ـــــسا ا واملتوســـــط ـــــة املئو ـــــسب وال ات رالتكـــــرا ير
ي سا ا املتوسط حسب ليا تنا مرتبة املادي العنف عد ة عبا ل ل سة ًاملما ز ر   .ُر

  )5(لجدو

املادي العنف عد ع اسة الد عينة ُاستجابات   ر

  الفقرة م  ستجابات
ة   ضعيفة  متوسطة  كب

املتوسط
يا   سا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
سة ب  راملما ت   ال

  153  242  773  ك

1  

الطالب ستخدم
ھ شو ل حادة أدوات

ان وجد رأبواب
سة   .راملد

%  66.18%  20.72%  13.10%  
ة  0.72  2.53   1  كب

  189  343  636  ك
2  

الطالب عض يقوم
أشياء ب وتخر بإتالف

م مال ة  0.75  2.38  %16.18  %29.37  %54.45  %  .زتخص   2  كب

  253  303  612  ك

3  

عض ستخدم
ضد القوة الطالب

م مال زعض
ع يالء لالس

أشياء أو م نقود
ا   .يمتلكو

  4  متوسطة  0.80  2.31  21.66%  25.94%  52.40%  %

  289  302  577  ك
4  

الطالب عض يقوم
إخفاء أو سرقة

م مال تخص   6  متوسطة  0.83  2.25  %24.74  %25.86  %49.40  %.زأشياء

  214  343  611  ك

5  

الطالب عض عتدى
م مال أدوات زع

وعلب األقالم
ا وتكس   .لوان

ة  0.77  2.34  18.32%  29.37%  52.31%  %   3  كب

  244  354  570  ك

6  

الطالب عض يرفض
ال شياء جاع اس
من ا واستعار

م   .زمال
  5  متوسطة  0.79  2.28  20.89%  30.31%  48.80%  %

املادي ة  0.62  2.35  العنف   كب
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جـــدو مــــن إجمــــا) 5(ليتـــ ســـة مما جــــة د رأن عـــد ر املـــاديُ مــــستوالعنــــف ـــ ىتقــــع
ة" ــ ي" كب حــسا بمتوســط اســة الد عينــة نظــر ــة وج معيــار)2.35(رمــن وانحــراف وقــد)0.62(ي، ،

املتو مـــــنتراوحـــــت ة ـــــ الف ـــــ املـــــادي العنـــــف عـــــد لفقـــــرات ـــــسابية ا ،).)2.53(و) 2.25(ُســـــطات
ي ما يالحظ ي سا ا املتوسط بحسب ليا تنا الفقرات ب ت ُو ً   :ز

قــــــم- ة العبــــــا رجــــــاءت ــــــ) 1(ر ع تــــــنص ــــــ أبــــــواب"وال ھ ــــــشو ل حــــــادة أدوات الطــــــالب ــــــستخدم
ســة املد ان روجــد ك"ر ســة مما جــة بد ــ و املرتبـــة رــ ير حــسا متوســط و ة ـــ وانحـــراف)2.53(ب ،

ــ)0.72(يمعيــار واملتمثــل ســية املد ة بــاإلدا املنــوط ي الرقــا الــدو ضــعف ــ إ ذلــك يرجــع وقــد ر، ر ر
ش بـالتفت ة دا تمـام ا لقلة أو سة، املد دخو من ادة ا دوات يجلبو الذين الطالب رمنع ر ل ن

م جلـ مـن للتأكـد وذلــك الطـالب دخـو أثنـاء ھلالـصبا ــشو ـ ـستخدم قـد مخــالف ء ـ إي
سة املد ات   .رممتل

قـــم - ة العبـــا رجــاءت ـــ) 2(ر ع تـــنص ــ تخـــص"وال أشـــياء ـــب وتخر بــإتالف الطـــالب عـــض يقــوم
ـــم ي"زمال حـــسا متوســـط و ة ـــ كب ســـة مما جـــة بد الثانيـــة املرتبـــة رـــ معيـــار)2.38(ر وانحـــراف ي،

عـض)0.75( عند السيطرة حسب دافع ذلك يرجع وقد ـ، ـم أ خاصـة ـة الثانو املرحلـة طـالب
عــض مـن ة ـ والغ يــة بالكرا الـشعو ـادة ـ إ أو الــدافع، ـذا بوجـود ــ تتم ـ ال قـة املرا رمرحلـة ز

ـــــ ع عتـــــداء ـــــ إ م يــــدفع ممـــــا ـــــا عل ـــــصو ا ــــستطيعو ال أشـــــياء ـــــو يمتل الـــــذين ــــم لمال ن ن ز
ا وتخر م ا   .ممتل

قـــــــم - ة العبــــــا رجــــــاءت تـــــــ) 6(ر ــــــ ــــــوال ع ـــــــ"نص ال شــــــياء جاع اســـــــ الطــــــالب عـــــــض يــــــرفض
ـــم مال مـــن ا زاســـتعار ي"و حــــسا متوســـط و متوســـطة ســـة مما جـــة بد ة ـــ خ قبــــل املرتبـــة رـــ ر

معيـــــار)2.28( وانحــــراف لطـــــالب)0.79(ي، الـــــسليمة جتماعيـــــة ــــشئة الت ـــــ إ ذلـــــك يرجــــع وقـــــد ،
خال بـــالقيم ــ التح ـــ ع م تحــ ـــ وال الثــانو واملحافظـــةقيــةياملرحلــة مانــة قيمـــة ــا م أ ومـــن

ا ا أ إ ا د ع رص وا ا   .رعل

قـــم - ة العبـــا رجــاءت ـــ) 4(ر ع تــنص ـــ تخـــص"وال أشـــياء إخفـــاء أو ـــسرقة الطــالب عـــض يقـــوم
ـــــم ي"زمال حـــــسا متوســـــط و متوســـــطة ســـــة مما جـــــة بد ة ـــــ خ املرتبـــــة رـــــ وانحـــــراف)2.25(ر ،

ذل)0.83(يمعيار يرجع وقد م، يحـ والـذي ة الثانو املرحلة طالب لدى الدي الوازع ادة إ زك
املزاح يل س ع ان وإن ن خر سرقة عن بتعاد عن

ُ
.  

ي الثــــــــا التعلــــــــيم: القـــــــسم بمرحلــــــــة ـــــــ املد العنــــــــف ـــــــة مواج ــــــــ ســـــــية املد ة دا ردو ر ر ر
  :يالثانو

و لالبعد وال: ُ اللوائح تنفيذ سية املد ة دا ردو ر نر   قوان

جــــدو ــــ جــــة) 6(ليو ود املعيــــار نحــــراف و ي ــــسا ا واملتوســــط ــــة املئو ــــسب وال ات رالتكــــرا ير
ي سا ا املتوسط حسب ليا تنا مرتبة ن والقوان اللوائح تنفيذ عد ة عبا ل ل سة ًاملما ز ر   .ُر
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  )6(لجدو

وال اللوائح تنفيذ سية املد ة دا دو عد ع اسة الد عينة راستجابات ر رر نُ   قوان

  الفقرة م  ستجابات
ة   ضعيفةمتوسطة  كب

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
سة ب  راملما ت   ال

  280  310  578  ك

1  

بتوعية ة دا رتقوم
باللوائح الطالب

ا املعمو ن لوالقوان
سة املد   .رداخل

%  49.49%26.54%23.97%
  3  متوسطة  0.82  2.26

  218  393  557  ك
2  

تطبق
ُ

الئحة ة ردا
ع والسلوك املواظبة

فعال ل ش   1  متوسطة  0.76  2.29%18.66%33.65%47.69  %  .الطالب

  270  346  552  ك
3  

شراف ة دا ع رتتا
ُ

اليومي ي والطال بو يال
املد النظام   4  متوسطة  0.80  2.24%23.12%29.62%47.26  %  .رفظ

  267  350  551  ك

4  

توفتحر ع ة دا رص
العامة السالمة أدوات

صندو مثل سة قباملد ر
ولية سعافات
ق ر ا   .وطفايات

  4  متوسطة  0.80  47.17%29.97%22.86%2.24  %

  501  392  275  ك

5  

ا دو ا م ة دا تجر
ً

ر ًي ر
ُ

للكشف سة املد رداخل
العنف سلوكيات عن

  .راملد
  6  متوسطة  0.79  23.54%33.56%42.89%1.81  %

  202  437  529  ك

6  

إجراءات ة دا رتتخذ
ذو الطالب ضد مة يصا ر
وال العنيف السلوك

م مع ل سا   .ت
  2  متوسطة  0.74  45.29%37.41%17.29%2.28  %

  435  370  363  ك

7  

الطالب ة دا رتراقب
ُ

قد ال ماكن مختلف
للمضايقة ا ف نيتعرضو

دو املياهرمثل ات
واملعامل والساللم

واملمرات   .والفناء

  5  متوسطة  0.82  31.08%31.68%37.24%1.94  %

ن والقوان اللوائح تنفيذ سية املد ة دا ردو ر   متوسطة  0.33  2.15  ر

جـــدو مـــن إجمـــا) 6(ليتـــ ســـة مما جــــة د رأن عــــد ر نُ والقــــوان اللـــوائح ـــتنفيـــذ ىمــــستوتقـــع
ي" متوســطة" حـــسا بمتوســـط اســة الد عينـــة نظـــر ـــة وج معيـــار)2.15(رمـــن وانحـــراف ،)0.33(ي،

مــــن ة ــــ الف ــــ للفقــــرات ــــسابية ا املتوســــطات تراوحــــت الفقــــرات) 2.31(و) 1.96(وقــــد ــــب ت و
ي ما يالحظ ي سا ا املتوسط بحسب ليا ًتنا   :ز

قـم  - ة العبـا رجاءت ـ) 2(ر ع تـنص ـ تطبـق"وال
ُ

الطـالب ـ ع والـسلوك املواظبـة الئحـة ة ردا
فعـــال ل ي" ـــش حـــسا متوســـط و متوســـطة ســـة مما جـــة بد ـــ و املرتبـــة رـــ وانحـــراف)2.29(ر ،

مـن)0.76(يمعيار ـ وال والـسلوك املواظبـة لالئحـة سـية املد ة دا تفعيـل ـ إ ذلـك يرجـع وقد ر، ر
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ال ع والتعرف ي السلو داء عة متا يتم ا داخـلخالل انحرافيـھ سـلوكيات يبـدو الذين نطالب
سة   .راملد

قم - ة العبا رجاءت ع )6(ر تنص ذو"وال الطـــــــالب ضــــد مة صا إجراءات ة دا يتتخذ ر   ر

ـــم مع ل ــــسا ت وال العنيــــف متوســــط"الـــسلوك و متوســــطة ســــة مما جـــة بد الثانيــــة املرتبــــة رــــ ر
و نمـــــو معيـــــار)2.28(ز وانحـــــراف إيثـــــاروقـــــد) 0.74(ي، ـــــ ســـــية املد ة دا غبـــــة ـــــ إ ذلـــــك ريرجـــــع ر ر

جـراءات اسـتخدام عـن عيدة بطر سة باملد العنف سو يما الذين الطالب وعقاب قالسالمة رن ر
وأسرتھ العنيف الطالب مستقبل ع وخوفا مراعاة مة الصا

ً ً
  .ر

قـــم - ة العبـــا رجــاءت ـــ) 7(ر ع تـــنص ـــ مـــا "وال مختلـــف ـــ الطـــالب ة دا رتراقـــب
ُ

قـــد ـــ ال كن
واملمـــرات والفنـــاء واملعامـــل والـــساللم امليـــاه ات دو مثـــل للمـــضايقة ـــا ف ريتعرضـــو املرتبـــة" ن ـــ

ي حــسا متوسـط و متوســطة ســة مما جـة بد ة ــ خ رقبـل معيــار)1.94(ر وانحـراف وقــد) 0.82(ي،
ســلوك لرقابــة ســية املد ة دا بــھ تقــوم أن يجــب الــذي ي الرقــا الــدو ضــعف ــ إ ذلــك ريرجــع ر ياتر

أنظمـــة وضـــع ـــ ع ة دا ـــز ـــ إ باإلضـــافة ، ـــ ا الد اليـــوم خـــالل الفـــراغ أوقـــات أثنـــاء رالطـــالب ر
ســة باملد واملزدحمــة ــساسة ا مــاكن ــ آليــة ومراقبــة الــذينرحمايــة الطــالب ســلوكيات ملعرفــة

جـــــدا غاليـــــة ا أســـــعا نظمـــــة ـــــذه أن حيـــــث املاديـــــة انيـــــات م لقلـــــة نظـــــرا العنـــــف ســـــو ًيما
ر ر

ً
ن

لفة   .وم

قـــم - ة العبـــا رجــاءت ـــ) 5(ر ع تـــنص ـــ للكـــشف "وال ســـة املد داخـــل ـــا دو ا مـــ ة دا رتجــر ر
ً

ر ًي ُ

ــ املد العنــف ســلوكيات ي"رعــن حــسا بمتوســط متوســطة ســة مما جــة بد ة ــ خ املرتبــة رــ ر
معيـــار)1.81( وانحـــراف ســـية) 0.79(ي، املد ة دا لـــدى ـــا ال الوقـــت قلـــة ـــ إ ذلـــك يرجـــع روقـــد ر
سةل باملد العنف ر ومظا ال أش لرصد شامل ي دو م وعمل ة الدو عة باملتا رلقيام ر   .ر

ي الثا ي: ُالبعد الطال شاد سية املد ة دا ردو ر ر   ر

جــــدو ــــ جــــة) 7(ليو ود املعيــــار نحــــراف و ي ــــسا ا واملتوســــط ــــة املئو ــــسب وال ات رالتكــــرا ير
ي الطال شاد عد ة عبا ل ل سة راملما ر يُر سا ا املتوسط حسب ليا تنا ًمرتبة   .ز

  )7(لجدو

ي الطال شاد سية املد ة دا دو عد ع اسة الد عينة راستجابات ر ر رر ُ  

  الفقرة م  ستجابات
ة   ضعيفة  متوسطة  كب

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
سة ب  راملما ت   ال

  314  279  575  ك

1  

الطالب ثقة ة دا رعز ز
ُ

بم م ساعدةبأنفس
ن جتماعي ن خصائي

ن   .والنفسي
%  49.23%  23.89%  26.88%  

  2  متوسطة  0.84  2.22

  230  279  659  ك

2  

ن خصائي ة دا رتحث
ن والنفسي ن جتماعي
وقائية خطة وضع ع
ة ملواج فصلية عالجية

املد العنف رة   .رظا

ة  0.79  2.37  19.69%  23.89%  56.42%  %   1  كب

مع  3 ة دا   3  متوسطة  0.91  2.10  435  187  546  كرتجتمع
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  ستجابات
ن جتماعي ن خصائي

ملناقشة ن والنفسي
سلوكيات شاف اك كيفية

ضع و والعنف
مناسبة اتيجيات اس

ا   .ملواج

%  46.75%  16.01%  37.24%  

  484  305  379  ك
4  

انيات م ة دا رتوفر
ُ

مة الال ة شر وال زاملادية
شادي   5  متوسطة  0.86  1.91  %41.44  %26.11  %32.45  %  .رللعمل

  449  419  300  ك

5  

ب تد ع ة دا رتحرص ر
فض ات ا م ع رالطالب

دو قران ن ب اعات نال
  .عنف

  6  متوسطة  0.79  1.87  38.44%  35.87%  25.68%  %

  375  366  427  ك

6  

ايا ة دا رع
ُ

املد عرالعنف
من م بأنفس م ثق إعادة

سلوكية برامج خالل
  .عالجية

  4  متوسطة  0.83  2.04  32.11%  31.34%  36.56%  %

ي الطال شاد سية املد ة دا ردو ر ر   متوسطة  0.66  2.09  ر

جــدو مــن إجمــا) 7(ليتــ ســة مما جــة د رأن عــد ر ــيُ الطال مــستورشــاد ــ ىتقــع
ي" توســطةم" حـــسا بمتوســـط اســة الد عينـــة نظـــر ـــة وج معيـــار)2.09(رمـــن وانحـــراف ،)0.66(ي،

مــــن ة ــــ الف ــــ للفقــــرات ــــسابية ا املتوســــطات تراوحــــت الفقــــرات) 2.37(و) 1.87(وقــــد ــــب ت و
ي ما يالحظ ي سا ا املتوسط بحسب ليا ًتنا   :ز

قم- ة العبا رجاءت ع) 2(ر تنص خ "وال ة دا ـرتحث ع ن والنفـسي ن جتمـاعي ن صائي
ـــ املد العنـــف رة ظــا ـــة ملواج فـــصلية عالجيــة وقائيـــة خطـــة جـــة"روضــع بد ـــ و املرتبـــة رــ

ي حــسا متوســـط و ة ـــ كب ســة معيـــار)2.37(رمما وانحـــراف ـــادة)0.79(ي، ـــ إ ذلـــك يرجــع وقـــد ز،
ــ ع الــسلبية ه وآثــا ــ املد العنــف ة طــو ســية املد ة دا اك رإد ر ر ر يةرر والــ العنيــف الطالــب

عامة واملح بخاصة املد   .رواملجتمع

قـــــــم- ة العبـــــــا رجـــــــاءت ـــــــ) 1(ر ع تـــــــنص ـــــــ بمـــــــساعدة" وال م بأنفـــــــس الطـــــــالب ثقـــــــة ة دا رعـــــــز ز
ُ

ن والنفـــسي ن جتمــــاعي ن متوســــط"خـــصائي و متوســــطة ســـة مما جــــة بد الثانيـــة املرتبــــة رــــ ر
ي معيــــــار)2.22(حــــــسا وانحــــــراف ن)0.84(ي، خــــــصائي و ة دا حــــــرص ــــــ إ ذلــــــك يرجــــــع وقــــــد ر،

م ثق ز عز ع املد العنف ايا الطالب مساعدة ع سة باملد ن والنفسي ن رجتماعي   ر

طبي ل ش سية املد ياة ا إ العودة ع م وح م   .ربأنفس

قـــــم - ة العبـــــا رجـــــاءت ـــــ) 4(ر ع تـــــنص ـــــ املاديـــــة "وال انيـــــات م ة دا رتـــــوفر
ُ

مـــــة الال ة ـــــشر زوال
شــادي ي"رللعمــل حـــسا متوســط و متوســطة ســة مما جــة بد ة ـــ خ قبــل املرتبــة رــ ،)1.91(ر
معيـــــار محدوديـــــة)0.86(يوانحـــــراف يجـــــة ن ســـــة باملد املاليـــــة د املـــــوا قلـــــة ـــــ إ ذلـــــك يرجـــــع وقـــــد ر، ر

ال ميـة أ ـ تو ـ ال لـة املؤ ة شر ال وادر ال غياب إ باإلضافة ل، التمو شـاديمصادر رعمـل



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )  2  (، الجزء )190: (العدد

 

 

427 

بــو وال النفــ التوافــق تحقيــق ــ ع م ومــساعد الطــالب لــدى العنــف ســلوكيات مــن ــد ا يــ
جتما   .و

قم - ة العبا رجاءت ـ) 5(ر ع تـنص فـض" وال ات ـا م ـ ع الطـالب ب تـد ـ ع ة دا رتحـرص ر ر
عنف دو قران ن ب اعات متوسـطة"نال سـة مما جة بد ة خ راملرتبة ير حـسا متوسـط و

معيـــار)1.87( وانحـــراف اعـــات)0.79(ي، ال فـــض بـــأن ســـية املد ة دا قناعـــة ذلـــك يرجـــع وقـــد ر، ر
ضـعف ـ إ أو مـة، امل ـذه القيـام ـستطيعو ال الطـالب وأن فقط ا ام م من و سة املد نداخل ر

ث ـ تب ـ ع يقـــــوم والـذي الطالب لدى ي يجا السلوك ز عز ع ة دا ة رقد ـ قافــــــــةر الالعنـف
م مال مع م   .زعامل

الثالث املجتمعية: ُالبعد املشاركة سية املد ة دا ردو ر   ر

جــــدو ــــ جــــة) 8(ليو ود املعيــــار نحــــراف و ي ــــسا ا واملتوســــط ــــة املئو ــــسب وال ات رالتكــــرا ير
س ا املتوسط حسب ليا تنا مرتبة ي الطال شاد عد ة عبا ل ل سة ًاملما ز ر ر يُر   .ا

قم رجدو   )8(ل
املجتمعية املشاركة سية املد ة دا دو عد ع اسة الد عينة راستجابات ر رر ُ  

  الفقرة م  ستجابات
ة   ضعيفة  متوسطة  كب

املتوسط
ي سا ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
سة ب  راملما ت   ال

  278  375  515  ك
1  

قنوات توف ع ة دا رتحرص
و سة املد ن ب فعالة أولياءراتصال

  1متوسطة  0.80  2.20  %23.80  %32.11  %44.09  %  .رمو

  276  412  480  ك
2  

ن ب التعاو ز عز ع ة دا نعمل ر
املحيط املح واملجتمع سة راملد

  2متوسطة  0.79  2.17  %23.63  %35.27  %41.10  %  .ا

  322  365  481  ك
3  

ع مو أولياء ة دا رتحث ر
اجت مناءرحضو مجلس ماعات

ن واملعلم باء   3متوسطة  0.82  2.14  %27.57  %31.25  %41.18  %  .و

  344  355  469  ك

4  

املعنية ات ا عض ة دا رتدعو
رة ظا حو محاضرات لإللقاء

وكيفية ومخاطره املد رالعنف
منھ   .الوقاية

  4متوسطة  0.83  2.11  29.45%  30.39%  40.15%  %

  431  378  359  ك
5  

أمو أولياء مع ة دا رتتواصل ر
املد العنف ايا رالطالب

م مشكال   5متوسطة  0.82  1.94  %36.90  %32.36  %30.74  %  .ل

  498  306  364  ك
6  

عاد إ ع مو أولياء ة دا رتحث ر
ض العر دة مشا عن م وأبنا

العنيفة ونية   7متوسطة  0.85  1.89  %42.64  %26.20  %31.16  %  .التليفز

  445  351  372  ك

7  

العنف أخطار ة دا رتناقش
ُ

عنھ الناتجة ئة الس ثار و راملد
باء و مناء مجلس اجتماعات

ن   .واملعلم
  6متوسطة  0.83  1.94  38.10%  30.05%  31.85%  %

املجتمعية املشاركة سية املد ة دا ردو ر   متوسطة  0.52  2.05  ر
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جدو من إجما) 8(ليت سة مما جة د رأن عد ر املجتمعيةُ مـستواملشاركة ـ ىتقع
ي" متوســطة" حـــسا بمتوســـط اســة الد عينـــة نظـــر ـــة وج معيـــار)2.05(رمـــن وانحـــراف ،)0.52(ي،

مـــن ة ــ الف ـــ للفقــرات ـــسابية ا املتوســطات تراوحـــت ــ) 1.89(وقــد الف) 2.20(إ ـــب ت قـــراتو
ي ما يالحظ ي سا ا املتوسط بحسب ليا ًتنا   :ز

قــم- ة العبــا رجــاءت ــ) 1(ر ع تــنص ــ ن"وال بــ فعالــة اتــصال قنــوات تــوف ــ ع ة دا رتحــرص
مـــو وأوليــاء ســة راملد ي"ر حـــسا متوســط و متوســـطة ســة مما جـــة بد ــ و املرتبـــة رــ ،)2.20(ر

معيـــار ـــ)0.80(يوانحـــراف إ ذلـــك يرجـــع وقـــد ن، بـــ املـــستمر التواصـــل ميـــة بأ ة دا ـــ و رـــادة ز
مـن يخفـف أنـھ كمـا بنـاء، لـدى ـ املد العنـف تقليـل ـ ي إيجـا أثـر مـن لـھ ملـا سة واملد ت رالب ر
تحقيـــق ــ ــا ال الوقــت ــا ل ــيح ت ال ــ وال ة دا ــا م ي عــا ــ ال ســية املد والــضغوطات رعبــاء ر

جيدة ة بصو مجتمعية   .رعالقات

قــــــمجــــــاء - ة العبــــــا رت ــــــ) 2(ر ع تــــــنص ــــــ ســــــة" وال املد ن بــــــ التعــــــاو ــــــز عز ــــــ ع ة دا رعمــــــل نر
ـــــــــا املحـــــــــيط ـــــــــ املح متوســـــــــط"واملجتمـــــــــع و متوســـــــــطة ســـــــــة مما جـــــــــة بد الثانيـــــــــة املرتبـــــــــة رـــــــــ ر

ي معيـار)2.17(حسا وانحـراف ـز)0.79(ي، عز ـ ع سـية املد ة دا حـرص ـ إ ذلـك يرجـع وقـد ر، ر
امل املجتمــــــع مــــــع التواصــــــلنالتعـــــاو ميــــــة أل ة دا اك إد ــــــادة ـــــ إ باإلضــــــافة ــــــا، املحــــــيط ـــــ رح ر ز

العنــــــف رة لظـــــا التــــــصدي ـــــ ع ا مــــــساعد ـــــ ــــــا ودو ـــــ املح املجتمــــــع مؤســـــسات مــــــع راملـــــستمر
  .راملد

قم- ة العبا رجاءت ـ) 7(ر ع تـنص ئة "وال الـس ثـار و ـ املد العنـف أخطـار ة دا رتنـاقش ر
ُ

اجت ــــ عنــــھ نالناتجــــة واملعلمــــ بــــاء و منــــاء مجلــــس جــــة" ماعــــات بد ة ــــ خ قبــــل املرتبــــة رــــ
ي حــــسا متوســـط و متوســــطة ســـة معيــــار)1.94(رمما وانحـــراف قلــــة)0.83(ي، ذلـــك يرجــــع وقـــد ،

أوقات ا عقاد ا وانحصار ن واملعلم باء و مناء مجلس باجتماعات سية املد ة دا تمام را ر
فقــط، والطــوار ة ئالــضر تلـــكور ــ وعالجــھ العنــف أخطـــار نــاو ب ة دا تمــام ا لقلــة لباإلضـــافة ر

اك إد ضـــعف يجـــة ن احـــا وإ ة ضـــر ـــ أك أخـــر ـــات وأولو بموضـــوعات ا ـــشغال وا رجتماعـــات ًر و ى
املد العنف ألخطار ة ردا   .ر

قــــم - ة العبــــا رجــــاءت ــــ) 6(ر ع تــــنص ــــ عــــن" وال م أبنــــا عــــاد إ ــــ ع مــــو أوليــــاء ة دا رتحــــث ر
العنيفة ونية التليفز ض العر دة متوسـط"ومشا و متوسـطة سـة مما جـة بد ة خ راملرتبة ر

ي معيــــــار)1.89(حــــــسا وانحــــــراف بــــــأن) 0.85(ي، ســــــية املد ة دا اعتقــــــاد ــــــ إ ذلــــــك يرجــــــع روقــــــد ر
أو ، ــ املد العنــف ســلوكيات ــو ظ ــ يــذكر دو لــھ س لــ ض العــر ــذه ملثــل الطــالب دة رمــشا ر ر و

د املجتمعإليمان ثقافة غي ة لصعو النصائح ذه جدو عدم سية املد ة ىا ر   .ر

اسة الد   :رنتائج

ي ما ا م أ ومن النتائج، من العديد إ اسة الد   :رتوصلت

و-1 بالقسم املتعلقة الثانو: لالنتائج التعليم بمرحلة املد العنف ال يأش   .ر

مم- جــــة بد ــــ و املرتبــــة ــــ اللفظــــي العنــــف هرجــــاء قــــد ي حــــسا بمتوســــط ة؛ ــــ كب ســــة را ) 2.41(ر
بلغ معيار انحراف   ).0.57(يو
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ه- قــــد ي حــــسا بمتوســــط ة؛ ــــ كب ســــة مما جــــة بد الثانيــــة املرتبــــة ــــ املــــادي العنــــف رجــــاء ر ) 2.35(ر
بلغ معيار انحراف   ).0.62(يو

ي- حـــسا بمتوســط متوســطة؛ ســة مما جــة بد ة ــ خ و الثالثــة املرتبــة ــ ــسدي ا العنــف رجــاء ر
ه بلغ)2.30(رقد معيار انحراف و   ).0.59(ي،

ي-2 الثـــا بالقــسم املتعلقـــة بمرحلـــة: النتــائج ــ املد العنـــف ــة مواج ـــ ســية املد ة دا ردو ر ر ر
الثانو   .يالتعليم

ي- حسا بمتوسط متوسطة؛ سة مما جة بد و املرتبة ن والقوان اللوائح تنفيذ عد رجاء ر ُ  

ه م)2.15(رقد انحراف و بلغ،   ).0.33(يعيار

ه- قــد ي حــسا بمتوســط متوســطة؛ ســة مما جــة بد الثانيــة املرتبــة ــ ــي الطال شــاد عــد رجــاء ر ر ر ُ

بلغ)2.09( معيار انحراف و   ).0.66(ي،

ي- حـــسا بمتوســـط متوســـطة؛ ســـة مما جـــة بد الثالثـــة املرتبـــة ـــ املجتمعيـــة املـــشاركة عـــد رجـــاء ر ُ

ه بلغ)2.05(رقد معيار انحراف و   ).0.52(ي،

اسة الد حات ومق   :رتوصيات

اسـة الد تتقـدم ، وامليدانيـة ـة النظر ن اسـت الد خـالل مـن ـا إل التوصـل تـم ـ ال النتـائج رضـوء ر
التالية حات واملق   :بالتوصيات

ن-1 والقوان اللوائح تنفيذ سية املد ة دا ردو ر   :ر

ي بما اسة الد   :رتو

وامل - الطـــالب لـــردع عات ـــشر سلوكــــــاوضـــع يبـــدو الـــذين ســـة باملد ن العـــامل مـــن م ـــ وغ ن علمـــ
ً ن ر

  .ًإنحرافيا

فعال- ل ش الطالب ع والسلوك املواظبة الئحة سية املد ة دا رتطبيق   .ر

املد- النظام فظ اليومي لإلشراف سية املد ة دا عة رمتا ر   .ر

سة- للمد حادة أدوات يجلب من ل عاقب عات شر   .رإصدار

مات- مع ل سا ال وعدم ن العنيف الطالب ضد مة صا إجراءات سية املد ة دا رخاذ ر   .ر

سة- املد ة إدا مجلس اجتماعات وعالجھ املد العنف أخطار رمناقشة ر   .ر

ي-2 الطال شاد سية املد ة دا ردو ر ر   :ر

ي بما اسة الد   :رتو

بمسا- م بأنفس الطالب لثقة سية املد ة دا ز رعز نر والنفسي ن خصائي   .عدة

العنـف - حـاالت مـع للتعامـل والنفـ جتما ي خصا كفاءة لرفع ية التد ات الدو رإعداد ر
سة باملد تحدث   .رال
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فــــــصلية- عالجيــــــة وقائيــــــة خطــــــة وضــــــع ــــــ ع ن والنفــــــسي ن جتمــــــاعي ن خــــــصائي ة دا رحــــــث
املد العنف رة ظا ة   .رملواج

ة- دا ســـــلوكياتراجتمــــاع ــــشاف اك كيفيــــة ملناقـــــشة ن والنفــــسي ن جتمــــاعي ن خـــــصائي مــــع
ا ملواج مناسبة اتيجيات اس ضع و   .والعنف

ل- ـــش التــصرف خــالل مــن م بأنفـــس م ثقــ إعــادة ــ ع ـــ املد العنــف ايا ــ ة دا يع رــ ر
  .طبي

املجتمعية-3 املشاركة سية املد ة دا ردو ر   :ر

بم اسة الد يرتو   :ا

مو- وأولياء سة املد ن ب فعالة اتصال قنوات توف ع سية املد ة دا تحرص رأن ر ر   .ر

ن- واملعلم باء و مناء مجلس اجتماعات حضو ع مو أولياء سية املد ة دا رحث ر ر   .ر

وكي- ومخـاطره ــ املد العنـف رة ظــا حـو محاضــرات إللقـاء املعنيــة ـات ا ة دا ردعـوة فيــةلر
منھ   .الوقاية

م- مشكال ل املد العنف ايا الطالب أمو أولياء ة دا رحث   .رر

مجلـــــس- اجتماعـــــات ـــــ عنـــــھ الناتجـــــة ئة الـــــس ثـــــار و ـــــ املد العنـــــف أخطـــــار ة دا رمناقـــــشة ر
ن واملعلم باء و   .مناء

الت- ض العر دة مشا عن م أبنا عاد إ ع مو أولياء ة دا وحث ر العنيفةر ونية   .ليفز

حة املق اسات والد   :رالبحوث

التالية اسات والد البحوث بإجراء اسة الد تو وامليدانية ة النظر اسة الد نتائج رضوء ر   :ر

املد- العنف ة ملواج سية املد شطة تفعيل الفنية ة الثانو س املدا مدير ردو ر ر ي   .ر

ال- بمرحلــــة الــــسائدة ــــ املد العنــــف ال العــــامرأشــــ التعلــــيم ن بــــ نــــة مقا اســــة د الثــــانو رتعلــــيم ر ي
ر يوالتعليم   .ز
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اسة الد   :رمراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

الـسيد أحمـد يم إبـرا يم، ـة). 2018( إبـرا الثانو س باملـدا ـ املد العنـف ـة ملواج ح ـ مق رتـصو ر ر
التعليميــة ية املحاســ ضــوء ــ ــ .العامــة يــة عر اســـات الــنفسرد وعلــم بيــة ابطـــةال ر،

العرب، ن بو   .286،)98(ال

ــادي ال محمـــد أحمــد يم، جتمــا). 2017( إبـرا الــضبط مؤســسات فعاليــة ملــدى الطــالب ــة ؤر
ـــ املد العنــف ـــة مواج علـــم"رــ قـــسم داب، ليــة ة، ـــشو م ـــ غ ماجــست ســـالة ر، ر

ة املنصو جامعة   .رجتماع،

ع م عبــــدالكر ، أمطــــو؛بــــدالرحيمالــــسنو محمـــــد وعالقتــــھ). 2018( لوأحمــــد، ــــ املد رالعنــــف
أجــدابيا، بمدينــة الثــانو ي الثــا الــصف طلبــة مــن عينــة لــدى ــ خال اســاتيبــالنمو رد

ة و ،تر بو ال والبحث للمنا القومي املركز   .62-43،)36(19ي،

شـــو حنـــان الطـــال). 2011( الـــسيد، جماعـــات مـــع للعمـــل شـــادي إ حـــدةربرنـــامج مـــن للتخفيـــف ب
م لـــــد ـــــ املد ـــــسانية .رالعنـــــف والعلـــــوم جتماعيـــــة دمـــــة ا ـــــ اســـــات د ،رمجلـــــة

2)30(،523.  

عمـان عبدهللا هللا، يوسـف؛العبد ان سـو الفـضل، صـ؛زوأبـو محمــد ، نـصار يو يم،؛ي وإبـرا
محمـــــــد ة). 2019( آمــــــال إدا مــــــدخل ضــــــوء ــــــ املتوســــــطة س املــــــدا مــــــدير دو ر رتطــــــو ر ي ر

التعليميــــة ــــت،: زمــــات و ال بدولــــة ميدانيــــة اســــة والتنميــــةرد الثقافــــة جمعيــــةمجلــــة ،
التنمية، أجل من   .355 ،)145(20الثقافة

مـــسعود بـــن أحمـــد ، ـــ الـــدين؛الكع صـــالح فـــضل، ـــن التغلـــب). 2018( و ـــ ســـية املد ة دا ردو ر ر
مر طلبــــة لــــدى ــــ املد العنــــف رة ظــــا تفــــ ــــ إ املؤديــــة العوامــــل ــــ التعلـــــيمرع حلــــة

عمــــان ــــسلطنة ــــ ــــة .سا بو ال املعرفــــة بيــــة،مجلــــة ال ألصــــو ة املــــصر معيــــة ا ل،
6)12(، 229.  

ن حـــس عمـــاد عبـــاس؛املرشـــدي، تقـــي ـــ ع املرحلـــة). 2018( ونـــصار، طلبـــة لـــدى ـــ املد رالعنـــف
م، ســـــ مد نظــــر ـــــة وج مـــــن ـــــةراملتوســــطة بو ال للعلـــــوم ساســـــية بيــــة ال ليـــــة مجلـــــة

بابل،سانيةو جامعة ،)37 (809.  

أحمـــد ــــ ع آيـــات مــــصطفى، ـــ ساســــية). 2019( ب املرحلـــة طلبــــة عنـــد ــــ املد العنـــف رأســــباب
م، لـد خالقيــة القــيم ومنظومـة دن ــ اســاترالعليـا ــة-رد بو ال امعــةالعلـوم ا ،

  .517-493،)1(46ردنية،

والتعلــــيم.م.ج بيــــة ال ة ا و رع، ـــــكتــــاب). 2019( ز ا الد للعــــام ، الثــــانو رحـــــصاء . 2019 -2018ي
القرار اتخاذ ودعم املعلومات لنظم العامة ة   .ردا

فخــر نظميــة ، يــاز العنــف). 2015( ي رة ظــا لعــالج ماعــة ا خدمــة منظــو مــن ح ــ مق رتــصو ر
ية الفلسطي س املدا راملد والتنمية  .ر الطفولة   .111-110،)22(6،مجلة
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ســــا ماجـــــدة ش، ــــ). 2016( لمحــــر املد ،: رالعنـــــف ـــــ املجتم للعنــــف ـــــاس ع ا أم ــــ مد رنتـــــاج
بية ال   .18) 53(17،عالم

حسن صابر ال محمـد؛حسن، مصطفى جب، محمـد؛رو ماجدة رة). 2015( والسمالوطي، ظا
للتعلـــــيم القوميــــة املعـــــاي ضــــوء ــــ ـــــ الف الثــــانو التعلــــيم س بمـــــدا ــــ املد يالعنــــف ر : ر

ميدانيـــــــة، اســـــــة نرد البـــــــاحث لـــــــشباب الثالـــــــث ـــــــ العل جامعـــــــةاملـــــــؤتمر بيـــــــة، ال ليـــــــة ،
  .487أسيوط،

ادكــــة، محمــــــدرد محمــــود أحمــــد؛أمجــــد حمـــــود مــــستو س). 2014( روالزايــــدي، املـــــدا مــــدير ردو ي ر
الطـائف، بمدينــة ــ املد العنــف رة ظـا ــة معا ــ ـة والتنميــةرالثانو الثقافــة ،مجلــة

14)80(،84. 

محمــــ غنــــيم حمــــدي ــــة). 2011( ـدســـالم، مواج ــــ الــــصناعية الفنيــــة ــــة الثانو ســـة املد مــــدير ردو ر
ـــــي الطال الـــــشغب رة الـــــصنا: ظـــــا ـــــ الف الثـــــانو التعلـــــيم س بمـــــدا ميدانيـــــة اســـــة يد ر ر

ية القليو ا.بمحافظة ب جامعة بية، ال لية ة، شو م غ ماجست رسالة   .ر

ــــز العز عبــــد ــــ ع بــــة فــــرج؛طــــھ، حــــافظ ف؛وأحمــــد، ــــاومحمـــــد، زكر ة). 2019( اطمــــة دا ردو ر
مــــصر، ــــ ــــ سا التعلــــيم س بمــــدا ــــ املد الــــضبط سياســــة تحقيــــق ــــ ســــية راملد ر ر

بيـــة ال ـــ ـــ العل البحـــث نمجلـــة عـــ جامعـــة بيـــة، وال والعلـــوم لـــآلداب البنـــات ليـــة ،
  .39 ،)20(14 ،شمس

خالـــد الــــسالم، اســـ). 2014( عبـــد ع وا عواملــــھ ـــ املد الوســــط ـــ الفعــــلرالعنــــف جـــودة ــــ ع ا
بو سطيف،: يال بوالية ميدانية اسة اساترد د   .31،)33(،رمجلة

أحمــــد جــــھ، ســـــية،). 2012( فر املد ســــياقاتھ ـــــ تحليليــــة اســـــة د ــــ املد رالعنـــــف ر العلـــــومر مجلــــة
سكرة،سانية خيضر محمـد جامعة ،)24(،73.  

مـــصطفي ـــ؛مباركـــة، قر م، الكـــر العنـــف). 2018( وعبـــد تالميـــذواقـــع نظـــر ـــة وج مـــن ـــ راملد
الثــــانو التعلـــيم بلقاســــم( يمرحلـــة قـــصر ــــة ثانو تالميـــذ مــــن عينـــة ـــ ع ميدانيــــة اســـة رد

املنيعــــة جتماعيــــة .)بمدينــــة و ــــسانية العلــــوم ــــ الباحــــث قاصــــديمجلــــة جامعــــة ،
اح   .854-839،)33( مر

ســيحان نـــذير ســـعود؛محمـــد، وضــاح ، ـــ م). 2011( وع اتيجية اســ ـــة تنـــامىؤر مـــن ــد ل حـــة ق
دن ـــــ ن بـــــو ال اء ـــــ ا نظـــــر ـــــة وج مـــــن ـــــ املد العنـــــف رة رظـــــا القــــــراءة .ر مجلـــــة

  .82،)114(،واملعرفة

محمــــــد الـــــسيد محمــــــد نجـــــالء صـــــ؛يوســـــف، اشـــــد ، يوالقـــــص دميــــــان؛ر جيـــــت جو ج، روجـــــو ؛ر
ر مـــــا محمــــــد مـــــش). 2019.( وحنفــــي، ـــــة ملواج مــــدخل الـــــديمقراطي ـــــ املد لةراملنــــاخ

العــام الثـانو التعلـيم بمرحلـة ـ املد يالعنـف بيـة .ر ال ليـة ســعيدمجلـة بو جامعـة  ،ر،
)27(،145.  
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