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 إطاره نحو األبناء وممارستهم للعنف المدرسي في العالقة بين العنف األسري الموج
  خدمة الفرد السلوكية

 كلية  -واألسر األفراد مع العمل بقسم مساعد أستاذ: الجواد عبد أحمد مفتاح عاطف. د
  حلوان جامعة-االجتماعية الخدمة

  : الملخص
ـ          ى المجتمـع  لقد أخذ العنف األسري يتنامى بمجتمعاتنا، األمر الذي سيترك تأثيراً عل

أن العنف األسري ينتشر بنسبة كبيرة وسط جميع األسـر         .يهدد ترابطه وتماسكه األسري   
 والغنيـة، في كافة المجتمعات سواء العالم األول أو الثالث وفي جميع الطبقـات الفقيـرة               

هدفت الدراسة لقياس العالقـة االرتباطيـة بـين         .ووسط فئات المتعلمين وغير المتعلمين    
واسـتخدمت   المدرسـي،  وممارستهم للعنف    أسرهمء للعنف االسري داخل     تعرض األبنا 

 على عينة قوامهـا     المدرسي، لقياس العنف االسري واألخر لقياس العنف        أحدهمامقياسين  
 توصلت النتائج الـى وجـود عالقـة         اإلعدادية، طالب وطالبة من طالب المرحلة       ١٨٥

تنبؤ بالعنف المدرسي مـن خـالل العنـف    إيجابية دالة احصائيا بين المتغيرين وإمكانية ال    
االسري الموجه لألبناء داخل اسرهم وانتهت الدراسة بوضع مقترحات لبحوث مـستقبلية            

  .المدرسيحول العنف االسري والعنف 
   خدمة الفرد السلوكية– العنف المدرسي – األسري العنف :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
      family violence is growing in our societies, which will have an 
impact on society that threatens family ties and cohesion. Domestic 
violence is widespread among all families in all societies, whether 
first or third, in all poor and rich classes, and among educated and 
uneducated groups. The study aimed at measuring the correlation 
between children's exposure to domestic violence within their families 
and their practice of school violence, and used two measures, one for 
measuring domestic violence and the other for measuring school 
violence, on a sample of 185 students from the preparatory level. The 
findings found a statistically positive relationship between the two 
variables and the predictability of school violence through domestic 
violence directed at children within their families and concluded with 
proposals for future research on domestic violence. 
Keywords:      family violence - school violence - behavioral 
casework 
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  :الدراسة مشكلة أوال
يعتبر األمن من أهم مقومات السعادة واالستقرار، وأهم أسـباب التقـدم والتحـضر                   

والرقي، وهو مطلب تتفق على أهميته جميع األمم والشعوب، واألفراد والمجتمعات، فـي            
 وإذا فقد األمن اضطربت النفوس، وسيطر عليهـا الخـوف والقلـق،             ومكان،كل زمان   

ح الناس، وانحصرت هممهم بتأمين أنفسهم ومن تحت أيديهم، ودفع العدوان   وتعطلت مصال 
  . الواقع أو المتوقع عليهم

وتتكاتف . تعد ظاهرة العنف موضع اهتمام الكثير من المشتغلين بالعلوم االنسانية                 
فقد عـانى   ، حولها الجهود للحد أو التخفيف من حدتها ومعالجتها بالطرق العلمية الصحية          

وفـي النظـام   ، نها الكثير من المجتمعات نظراً لقصور في عمليات التنشئة االجتماعيـة       م
االسري وما تعرض له من تغيرات سلبية نتيجة للمدنية الحديثة فهي نتاج لعوامل كثيـرة               

  ) .3ص2014, ،الشريفنهى ( . ومتداخلة ومتشابكة يصعب الفصل بينهما
إلنسان بل هو موجود منذ قتل قابيل أخاه هابيل         والعنف األسري ليس جديداً في حياة ا          

ومن الشواهد التي تؤكد قدم وجـود هـذه   ، و دالئل وجود العنف األسري عديدة ومتنوعة  
تلك الشواهد التي أبرزتها البحوث الطبية التي اجريت على مومياء          ، الظواهر والممارسات 

متفرقة والموجـودة عنـد     والتي بينت أن عدد الكسور في العظام والرضوض ال        ، الفراعنة
وبينت الدراسات بأن هذه الكسور ناجمـة فيمـا   ،  النساء تفوق كثيراً مثيالتها عند الرجال       

 2009, ,كرادشـة (يبدو عن حاالت من العنف صادرة من قبل الرجـال تجـاه النـساء               
  )  18-17ص.ص
بأشكال مختلفـة   اثاره مشاهدة ، ويمكن اإلنسان معاناة من دائما ربما يمثل العنف جزءا    

اذ يفقد اكثر من مليون شخص حياتهم في كل عام ، كما يعاني اكثر              في شتى أنحاء العالم     
من ذلك بكثير من إصابات غير مميتة نتيجة العنف الموجه للذات او بـين األشـخاص او    
العنف الجماعي ، وفوق ذلك فان معدل الوفيات واالمراض المرتبطة بالعنف مسئولة عن             

التقريـر العـالمي حـول العنـف     ( عبء العالمي لألمر اض واعتالل الصحة  من ال % ٣
   ) 21.  ص، 2002والصحة ، 

 دوافع اجتماعية تتمثل في الخالفات الزوجية المتكررة ، وتدخل األهل للعنف األسري    
الزوجية سـببها التبـاين االجتمـاعي     أن تكون الخالفات كما يمكن. في الشئون األسرية

العائلية االجتماعية وتدني الـوعي بالعالقـات المختلفـة أو     العلمي أو الخالفاتوالثقافي و
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األمر الذي يشعر معه كل فرد أنه هو المسئول عن األسـرة   تغيير األدوار بداخل األسرة
ص  ، 2006العايش، (خاصة في ظل اختفاء رب األسرة  وأنه هو صاحب األمر والنهي

 .42(   
أن المجتمع األمريكي أصبح ينظر إلى اآلباء       ) ريكا بال آباء    أم( ويذكر مؤلف كتاب         

وكأنهـا شـر   ) األبـوة   ( باعتبارهم عبئاً ال ضرورة له ، بل إن بعضهم ينظر إلى فكرة             
 للنساء ، ويعلل انتـشار ظـاهرة العنـف    ايذاءمستطير، وأن الرجال ليسوا سوى عنصر      

ن التوجيه من اآلباء ، وبخاصة فـي        والجريمة في ذاك المجتمع بعدم تلقي األوالد الضالي       
  ) 31-29ص. ص2004الكردستاني، ( .أعوام التكوين األولى

قال صـلى اهللا  .  تمثل االسرة المحضن األساس الذي يبدأ منه تشكل شخصية الطفل           
) ما من مولود إال يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه      : ( عليه وسلم 

الشريف إذ يلفت األنظار إلى دور األبوين في التأسيس العقدي للطفـل فإنمـا              والحديث  . 
سلم،  صحیح (  ليدل على أن العقيدة هـي العنـصر األهـم فـي تـشكيل الشخـصية                   م

  ) .6600-6599، ،البخاري2658
األسرة كذلك هي البيئة التي يكتسب فيها الطفل قيمه االجتماعية والدينيـة            تعتبر     

 الصالحي .( القيم التي تشكل معايير سلوكه وأفكاره وعاداتـه واتجاهاتـه         والخلقية ، هذه    

 مهمة األسرة بصورة رئيسة في القيام بالتنـشئة         كما ترتكز .  )88-87 ص.ص ، 2008،
 التنشئة األسرية في عمليـة  هذهتتلخص و ،ليكون مواطناً صالحا تعد االبن   االجتماعية التي   

 والممارسات وفق نظامها الثقافي ومعاييرها واتجاهاتهـا        تعليم األبناء اللغة واآلداب والقيم    
  ).63.ص ،2007، المصري (المجتمعالتي ترتضيها لنفسها ويرتضيها 
 أن األسرة كنسق اتصالي تمثل شبكة من من) عالء كفافي(     ويتفق هذا مع ما أشار اليه    

 والذي  ،لنسق األسري االتصاالت بين أفرادها، وتحدد هذه الشبكة نوعية المناخ السائد في ا          
 تعد األجـواء األسـرية التـي تتـسم     ويعتبر بدوره حاسما في تحديد سالمة هذا النسق،       

 والشجارات المـستمرة ومختلـف أشـكال       االسريباالضطراب الوظيفي كحاالت التفكك     
المشكالت الـسلوكية لـدى األبنـاء وتهديـدا         مصادر  العنف األسري مصدرا للكثير من      

ات ي غير المستقرة ال تتسبب فـي ظهـور الـسلوك     فاألسرةاالجتماعي؛  لتوازنهم النفسي و  
  )74. ،ص 1999، كفافي.(استقرارھااالنحرافية فحسب، بل تلعب دورا مهما في عدم 
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العدوان شأنه شأن أي سـلوك       العنف و   أن وكما يرى أصحاب النظرية السلوكية        
كزت البحوث والدراسات السلوكية    ريمكن اكتشافه ويمكن تعديله وفقاً لقوانين التعلم ولذلك         

ومن ثم فـإن الخبـرات    ،  على حقيقة أن السلوك برمته متعلم من البيئة         العنف   ةفي دراس 
ظهـور  لديه شخص السلوك العدواني قد تم تدعيمها بما يعزز     الالمختلفة التي اكتسب منها     

  ) 22-21.،ص 2006، عدنان (.االستجابة العدوانية كلما تعرض للموقف المحبط
 وقد شهدت المملكة العربية السعودية في اآلونـة األخيـرة تحـوالت اجتماعيـة                    

تزايـد  وواقتصادية سريعة أدت إلى تحوالت في طبيعة العالقات االجتماعيـة واألسـرية    
 وطبقـا  ، التي يعاني منها المجتمع السعودي ومنها مشكلة العنف األسري      المشكالتبعض  

حيث تصدرت مدينة الريـاض المركـز   االجتماعية، مة للحماية آخر احصائية لإلدارة العا  
وبلغ عدد البالغات الواردة لمركز الحمايـة االجتماعيـة      األول في حاالت العنف األسري    

 حالة ثم عسير    ١٥٩ بالغا، يليها مكة المكرمة بـ       ٤٢٥التابع لوزارة الشؤون االجتماعية     
امـة للحمايـة االجتماعيـة بالريـاض         وكشفت آخر إحصائية لإلدارة الع     . حالة ١٠١بـ  

 حالة، الحدود الـشمالية     ١٢ حالة، الجوف    ١٧ حالة، الباحة    ١٣أن األحساء سجلت    ٢٠١٧
 حالـة، القريـات ثـالث    ٦٠ حالة، الطـائف   ٥٢ حالة، الدمام    ١٢ثماني حاالت، الخرج    

جدة  حالة،   ٢٠ حالة، تبوك    ١٤ حالة، بيشة    ٦٣ حالة، المدينة المنورة     ٣٣حاالت، القصيم   
 حالة، حفر الباطن وخميس مشيط حالتين، نجـران         ١٥ حالة، حائل    ٤٩ حالة، جازان    ٤١
 حالة وينبع حالة واحدة، فيما بلغ عدد الحاالت التي تعرضت للعنف حـسب الجـنس                ١٢

 ذكـورا وإناثـا،   ١٣ إناثا و٧٥ ذكورا، ١٠٢٧ حالة منها ١١١٦المعتدي وفق اإلحصائية   
 إناثـا  ٩٧٩ ذكور و ١٠٤ حالة منها ١١١٥ الضحية  وبلغ عدد حاالت العنف حسب جنس     

  )2017 ، تقرير اإلدارة العامة للحماية االجتماعية ( . ذكورا وإناثا على حد سواء٣٢و
تعدد أشكال العنف بتعدد أطراف العالقات الداخلية فيه وغني عن البيان أن تهكذا 

ثم يتحول ،  سنين العنف ليس مرحلة قصيرة يمكن أن يتجاوزها الطفل بعد مرور بضع
صحيح أن السلوك العدواني يبدأ في سن ، بعدها إلي شاب سوي ناضج كما يعتقد البعض 

ولكنه إن لم يعالج يقوم فأنه يمكن أن يالزم الصغير سن الشباب ربما يستمر ، الطفولة 
 الرواجبة( فالعدوان والعنف هما من أكثر أنماط السلوك البشري ثباتا ديمومة ،مدي الحياة 

  )217.،ص 2000 ،
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 األسري العديد من البحوث والدراسات تناولت متغير العنف بصفة عامة والعنف            توجدو
بصفة خاصة سواء الموجه نحو األبناء في عالقته بمتغيرات متنوعة لدى عينات متباينة 

  :مثلة هذه البحوث والدراسات ما يلي أوفي بيئات وثقافات مختلفة ، ومن 
 العنف الوالدي وعالقته بعنف األبناء ، أظهرت        ٢٠٠٠زب  دراسة حسام الدين ع   

النتائج ان العنف من الوالدين او األمهات نحو األبناء طـالب المرحلـة الثانويـة  زادت                
القسوة وفقدان السيطرة على الغضب واالندفاعية والممارسات االنتقامية والعنـف داخـل            

ض برامج القنـوات التلفزيونيـة      العالقة بين بع  حول  ٢٠٠٠دراسة سامي عنبر   ،   المدرسة
الفضائية وسلوك العدوان لدى تالميذ الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية ، كشفت الدراسـة     
ضعف الرقابة االسرية على القنوات التي يشاهدها األبناء ، تفضيل غالبية العينة لمـشاهدة     

والـدمار احتلـت    برامج العنف مثل المصارعة الحرة وافالم الكاراتيه وافالم الحـروب           
 أوضحت ، العنف االسري في اليمن  ٢٠٠١دراسة معن القاسم     وتناولت المرتبة األولى  ،     

خاصـة الـضرب باليـد    ، لدى ربات البيوت ته  انتشار العنف االسري وزيادة حد  نتائجها
وقد أشـارت   ،  هم األسباب للعنف االسري     أحد  أ انخفاض مستوى الدخل     وبينت أيضا ان  

إلى أن للعنف وجهان محددان هما العنف الجسدي والنفسي همـا  ) ٢٠٠١مصري (دراسة  
أو االعتداء  ، التحرش، الحرمان، كالضرب بجميع أشكاله  : عنف جسدي : على النحو التالي  

كالتهديد والشتم والتحرش واالعتـداء     : عنف نفسي . إشغال األطفال بأعمال شاقة   ، الجنسي
 ، أن   ٢٠٠٣دراسـة المجـذوب      وكشفت ،   الجنسي الذي يدمر الشعور بالكرامة الذاتية       

ال ) ضرب، جرح، إهمال ، قسوة فـي المعاملـة        ( األطفال الذين يتعرضون لسلوك عنف    
يزدهرون عاطفيا، وإذا انجبوا فإنهم ال يعرفون كيـف يـستجيبون الحتياجـات أطفـالهم         

    .العاطفية، وينتهي بهم األمر إلى اإلحباط، فيهاجمون أطفالهم أو يهملونهم
أن المعتـدي األول بـالعنف هـو األب          ) ٢٠٠٣دراسة المشرف   ( لت  توصو

إلى أن األزواج هم األكثر ممارسة للعنف يليهم         ) ٢٠٠٧دراسة الغانم   ( واألخ،  وتوصلت  
أن هناك عالقة طرديـة      ) ٢٠٠٤دراسة غانم   (واوضحت،  اآلباء ثم األشقاء ثم األمهات      

 في حين   ،الجرائم والعنف نحو الغير   تكاب  بين انخفاض المستوى التعليمي واإلقدام على ار      
إلى أن هناك عالقة وثيقة بين انخفاض الدخل ومشاهدة        ) ٢٠٠٤دراسة الحواتي   (توصلت  

عبـد المحمـود    (دراسة  ارجعت  و،  نحو االم وممارسة األبناء العنف مستقبال      األبعنف  
ن العنـف   أ، وبينـت    العنف األسري إلى أسباب اقتصادية واجتماعية        ) ٢٠٠٥والبشري  
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وأن األسر الفقيرة أو التي فـي حالـة   ،  األبناءاالب نحو األسري العربي غالبا ما يقوم به       
الكامل (دراسة  بينما ركزت   اجتماعية متدنية هي األكثر عرضة لحاالت العنف األسري ،          

 السلوك العدواني وإدراك األبناء لالتجاهات الوالدية فـي  على دراسة العالقة بين  )١٩٩٠،  
 التنبؤ بالسلوك العدواني المتمثل فـي عامـل العـدوان      وبينت إمكانية . ئة االجتماعية التنش

الذاتي والعدوان الدفاعي والعدوان التلقائي من خالل معرفة اتجاه اآلبـاء نحـو التـسلط               
، ومظاهرهـا  أسبابها األسري، العنف  ،حول ظاهرة   )٢٠٠٤ العيسوي   دراسة( ، واإلهمال

 فـي   تعدد مظاهر العنف األسري   كشفت   المصري، المجتمع نم عينة على ميدانية دراسة
%) ٢١,٦(و القتل أقلها تكـرارا  %) ٩٨( وكان الضرب أكثرها تكرارا      المجتمع المصري 

حيث أوضحت أن السلوك العـدواني      ) ١٩٩٣ (عزة كريم وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      ،  
ق والتـشدد، وأن العقـاب      العنيف يبرز في مناخ التنشئة االجتماعية المتسم بعدم االتـسا         

األسري والحرمان والتفرقة في معاملة األبناء له دور في ظهـور سـلوك العنـف لـدى       
العالقـة بـين    بدراسة  )  Melissa   ، Klika ٢٠٠٥دراسة كليكا وميلسا      اهتمت  األبناء،

 التعـرض  أنالتعرض للعنف االسري واالضطرابات السلوكية عند المراهقين  ، أظهرت          
لالضطرابات السلوكية واالعراض المرضـية لـدى       ءة معاملة الطفل مصدرا     للعنف وإسا 

  .المراهق
  العنف ضد األطفال في الوسط االسري        ٢٠٠٥دراسة حسان عربادي    وتناولت  

 ان الحرمان الممارس على اإلباء في حياتهم اليومية بالمجتمع الجزائـري            ،وبينت نتائجها 
 باإلضافة لعدم معرفة اإلباء باألساليب الـسوية        يزيد احتمال ممارستهم للعنف على أبنائهم     

 بتناول اثـر سـلوك     ٢٠٠٧دراسة رقية كمال الدين  سعد        واهتمت للتنشئة االجتماعية ،  
دراسة نظرية تناولت دور االسرة فـي تـشكيل         وهي   ،اإلباء في تشكيل شخصية األبناء      

سرة الواحـدة الـى   شخصية األبناء وكيف أدت الخالفات االسرية والتفكك االسري في اال        
ربطت دراسة   ،   اختراق هذا الحصن وانحراف األبناء وتغير سلوكياتهم الى أنماط سلبية           

 العنف بطبيعة الحياة في المدينة والحضر واسمتها بالعنف الحـضري           ٢٠٠٧ رداف   أمال
والصراعات الحضرية الطائفية اعتداءات األبناء على الوالدين بسبب العقوق والمخـدرات          

 التدخل المهنـي    اختبار فعالية  ٢٠٠٧دراسة أمل الفريخ       وحاولت،  الفات العائلية     واالخت
باستخدام المدخل المعرفي السلوكي في خدمة الفرد لتخفيض بعض مظاهر سلوك العنـف             

 انقطاع الحوار بين األبوين و الطفل هـو          أن ٢٠٠٤ فطيمة   دراسة وبينتلدى األطفال ،    
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علـى  " مجتمـع الطاعـة  "اإلساءة تتمثل بمحاولة فـرض     و   ،القاسم المشترك لهذه األسر   
دراسة منيرة آل سعود      وكشفت ، ) العقاب البدني حرمان ،   ال( بأساليب الترهيب   األطفال  
 ان اكثر   ، ) إيذاء األطفال، أنواعه، أسبابه، خصائص المتعرضين له      (وموضوعها   ٢٠٠٥

 دراسـة  وتناولت األمهات،   ة جه أنواع االيذاء هو االيذاء البدني ثم اإلهمال وخاصة من        
 ، العنف االسري وعالقته بانحراف االحداث لدى نزالء دار المالحظـة            ٢٠٠٦المطيري  

وان اهـم  ،  تم ايداعهم بـسبب الـسرقة   االحداثاالجتماعية  ، أظهرت النتائج ان معظم    
سرهم كان العنف اللفظي وامتناع االب عـن االنفـاق وتلبيـة            أأنماط العنف االسري في     

 بين بعض أنماط العنف االسري ارتباطيــة عالقة واظهــرت وجـود تياجـات أبنائـه   اح
 تناول فيها العنف    ، إشكالية العنف   حول ٢٠٠٨دراسة مكي وعجم    ث  ، و   وإنحراف األحدا

واإلساءة الموجهة نحو األطفال وما يترتب عليها من اثـار انفعاليـة وعقليـة وتربويـة                
لمفرط والعدائية والتبـول الـالإرادي والخـوف        وسلوكية سلبية مثل االنعزالية والنشاط ا     

وجود ارتباط وعالقـة  ) Fit 2008( دراسة فيت واخرون  أوضحت  ،والتوتر والغضب
دراسـة أسـماء     وتناولـت  قوية بين الضغوط الوالدية والسلوك العدواني لدى األطفال ،        

 عضبـب  عالقتـه  فـي  المتـأخرة  الطفولـة  المرحلة تالميذ لدى  العدوان ٢٠١٢االحمدي
 وجود فروق إحصائية بين متوسطات درجات العـدوان طبقـا    نتائجهابينتو المتغيرات ، 

واهتمـت   ،لمتغير العمر والجنس وان الذكور واالكبر عمرا اكثر ميال للعدوان والعنـف         
 سوء المعاملة االسرية في ظهور بعـض االضـطرابات   اثر ٢٠١٤دراسة غمري علجية  
سببا في االضطرابات  كان تائج ان سوء المعاملة االسرية    بينت الن  والسلوكية لدى الطفل ،   

   .السلوكية لدى األبناء خاصة العدوان والعزلة االجتماعية
وتعتبر المدرسة المؤسسة االجتماعية الثانية التي تستقبل الطفل منذ سن مبكرة بعـد                  

وقته مـع رفاقـه     ولها دور مهم في عملية التنشئة االجتماعية له ، ففيها يقضي             األسرة ، 
فهي تسهم في تكامـل شخـصيته        وغيرهم ويمارس العديد من األنشطة باإلضافة للتعلم ،       

 ولكن قد تظهر بعض التصرفات السلوكية من الـبعض          ،تربويا وتعليميا ونفسيا واجتماعيا   
وقد تفشل المدرسة ،  والتي تحتاج إلى اهتمام وعالج من المسئولين حتى ال تتفاقم فيما بعد             

لعل من أهمها نقـص ذوي       اء وظائفها كمؤسسة اجتماعية تربوية لعوامل متعددة ،       في أد 
  )92.ص ،2002 العمري،.( للقيام بأدوارهم  كما ينبغيالمؤهليناالختصاص 
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نظام تربوي إلى تحقيقه هو عنصر جذب لطالب مدارسـنا          ألي  إن الهدف األسمى          
فعملية التعلم ، بي والبناء مع المدرسة    ومجتمعنا بصورة تشجع الطالب على التفاعل اإليجا      

ال يمكن أن تحتل مكانتها في نفوس الطالب عن طريق الخوف أو التهديد في محاولة للحد               
لكـن الطريقـة األفـضل هـي تطـوير         ، من ظاهرة العنف الطالبي داخـل المـدارس       

ـ ، االستراتيجيات التي تتبعها المدارس اليوم للحد من ظاهرة كما وكيفا     ه  الدولـة  فما تنفق
من أموال على األجهزة األمنية والعاملين والمعلمين واإلداريين بالمدارس يصبح هدراً إذا            

, حسونھ (.لم تتبع المدارس طرق واستراتيجيات جديدة مبتكرة للحد مـن تلـك الظـاهرة             

  ) 3ص ،2012, وأخرون
لمجتمـع  إن ظهور السلوكيات العنيفة عند بعض الطالب يؤثر سلباً علـى عالقـة ا           

ويؤثر على مستوى األداء المدرسي عند هـؤالء        ، المدرسي المبني على التفاعل والتعاون    
ويسبب سمعة سيئة للمـدراس التـي       ، الطلبة  الذين يتصرفون تصرفاً عنيفاً مع زمالئهم         

تكتنفها تلك السلوكيات وتصبح عوامل طاردة من المدارس التي تسود فيهـا مثـل تلـك                
مة سيئة للمدرسة على رغم أن السلوكيات لم تكن موجودة سابقاً           وتصبح وص ،السلوكيات  

   )6.،ص2009,الشھري. (وبصورة عامة فإنها أيضاً  تسيء إلى التعليم المتوسط ، فيها 
وقد تناولت متغير العنف المدرسي  العديد من البحوث والدراسات ، في عالقتـه                    

 امثلهبيئات وثقافات مختلفة ، و من       بمتغيرات أخرى متنوعة لدى عينات متباينة وفي        
  -:هذه البحوث والدراسات  ما يلي 

اتجاهات طالب المرحلة بدراسة  اهتمت التي٢٠٠٠دراسة  سعد محمد ال رشود        
 داخل األسرة تساعد على تكوين االتجـاه  عوامل عدة بينت انه توجد     ، الثانوية نحو العنف  

، وسوء معاملة المدرسـين    معاملة الوالدية أهمها سوء ال   الموجب لدى الطالب نحو العنف    
  اثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بـالقلق و         ٢٠٠٠دراسة أبو عليا  كما تناولت   

ـ تكيفهم المدرسي  وبينت ان للعنف المدرسي أثرا داال في شعور الطالب               وسـوء   القلقب
 واألسـباب  هرالمظـا  األسري  العنف )٢٠١٠مركز رؤية(دراسة  ،بينما تناولت     توافقهم
منتشرة بينت نتائجها  أن معظم أنماط العنف األسري الشائعة     المواجهة ، و   وطرق والنتائج

هـي  انتـشارا    اكثر صور واشكال العنـف     توكانبدرجة كبيرة في المجتمع السعودي،      
علـى   ) الجنـسي    -الجسمي-اإلهمال والحرمان -االجتماعي-النفسي-االقتصادي-اللفظي(

أساليب المعاملة  و السلوك العدواني    بالعالقة بين  ٢٠٠٣راسة الحديدي   اهتمت د و ،الترتيب  
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الوالدية لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية بدولة قطر ، بينـت ان اخـتالف أسـاليب                 
 وتناولـت المعاملة الوالدية كما يدركها الطالب و الطالبات بالمرحلة األساسية بدولة قطر ،      

داخل البيئة المدرسية من     اسباب العنف المدرسي     ٢٠٠٤دراسة نادية الزقاي وأيوب مختار    
  أيـضا،   أسباب العنف المدرسـي    ٢٠٠٤ دراسة عامر البشري  كما تناولت   عدة جوانب ،    

وبينت ان من أهمها التقليد المتعمد للممارسات الخاطئة ، الخوف وقلق المستقبل وضـعف       
أسباب العنـف   ٢٠٠٨  راشد الشديفات،أظهرت دراسة عدنان متروك     ،  المتابعة االسرية   

أن األسرة المضطربة يعاني أبناؤها مـن انحرافـات         ب لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا،    
سلوكية و اضطرابات نفسية و يقع على األسرة مسؤولية كبيـرة فـي سـمات أبنـائهم                 
الشخصية من عدوان أو عناد وأن جنوح الطلبة الى السلوك الخـاطئ او العنـف داخـل                

 أن  التي أظهرت نتائجهـا    ٢٠٠٨دراسة رحمة أبو نعاج       و اتفقت معها      أسوار المدرسة 
السبب الرئيسي في أن تكون الطالبات عدوانيات هو التفكك األسري والخالفات األسـرية             
مما ينعكس سلباً  على الطالبات ويأتي في المرتبة الثانية رفيقات وصحبة السوء ، دراسة               

لنفسية واالجتماعية المسئولة عن العنف المدرسي في        ،  العوامل ا    ٢٠٠٨عبد اهللا النيرب    
المرحلة اإلعدادية ،اشارت النتائج الى ان اهم تلك العوامل هـي الظـروف االجتماعيـة               
واالسرية الصعبة التي لألسرة الفلسطينية الخالفات االسرية المتكـررة الجـو المـشحون         

، الثانوية بمدينـة الريـاض      دراسة ميدانية بالمرحلة    ، ٢٠١٣طالببن  دراسة   بالعصبية ، 
الطـالب ،   لدى في التعامل مع مشكالت العنف  لهدورا كبيرا المرشد الطالبي   أظهرت ان   
 أنواع إيذاء األطفال التي يتعامـل معهـا   على تحديد ٢٠٠٢دراسة آل سعود    بينما ركزت 

ن المختصون من الممارسين المهنيين العاملين في المستشفيات بمدينة الرياض ، حيث تبـي         
، ويليها األطفال المعرضين لإلهمـال وتمثـل        %) ٩١.٥(أن حاالت اإليذاء البدني تمثل      

من عينة الدراسة، كما أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية الحاالت التـي            %) ٨٧.٣(نسبة  
 وأوضـحت   ،كانت من قبـل األم      %) ٧٤.٦( وقع فيها اإليذاء على األطفال وتمثل نسبة      

لطالبـات   ى تأثير العنف االسري على السلوك االنحرافي        مد  ٢٠٠٥دراسة محمد القرني    
المكرمة ، حيث بينت العالقة االرتباطية الموجبة بينهما ، بينمـا           المرحلة المتوسطة بمكة    

 للتعرف على دوافع العنف بين طلبة الجامعات  في األردن           ٢٠٠٦ دراسة الحوامدة    سعت
ن أهمها كان الـشعور بالكبـت الزائـد          والمتغيرات المرتبطة به ، بينت النتائج ا       وأشكاله

دراسة علـي   ، وركزت   والتعصب القرابي  واألصدقاء وعدم التكيف مع الحياة الجامعية          
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لعنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضوء المتغيرات النفـسية           على ا  ٢٠٠٩الشهري  
  وجود عالقـة دالـة  ٢٠٠٩خالد الخطابي  دراسة أظهرت  واالجتماعية في مدينة جدة  ،       

 بين محددات العنف والقلق وتقدير الذات لدى الطـالب وعـدم وجـود عالقـة                إحصائيا
 كما تناولت   ارتباطية بين محددات العنف والمستويات االجتماعي والتعليمي واالقتصادي ،        

ـ درسي عنـف المـ العن٢٠١٠تسعديت  دراسة   ـ د المـ ت الدراسة أن كـد أ، و راهقينـ
ــشاراألسرة تساهم في  ــشحون ،األساليب القهريةل بنائها من خال العنف لدى أانتـ  المـ

  بوضـع  ٢٠١١دراسة قاسي سليمة ، بوعلي بديعـة           كما اهتمت    بالخالفات االسرية ،    
 اليات مقترحة لدور المدرسة في التصدي لظاهرة العنف لدى تالميـذ المرحلـة الثانويـة            

سـط  مؤشرات العنف في الو   على التوصل الى      ٢٠١٢دراسة دحدحي إسماعيل    وركزت  
المدرسي ، أظهرت النتائج انتشار ممارس العنف في المدارس الثانوية ، بأنواعه المختلفة             

 سـرقة   – نظرات الغضب    - الشتم -الضرب) (  مادي   - معنوي   - جسدي     -لفظي    (  
، ٢٠١٣دراسة شذا عبـد الكـريم        وتناولت   اإلساءة للمدرسين واإلدارة  ،      )أدوات الغير   

 لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الالذقية من وجهـة           درجة تواجد العنف المدرسي   
دراسة العصماني  واظهرت انه منتشر بدرجة كبيرة ، بينما تناولت         نظر المدرسين فيها  ،      

عالقته بالنمو األخالقي لدى عينة من طالب المرحلة الثانويـة  في  العنف المدرسي  ٢٠١٣
دراسة العتيبـي   ية دالة بينهما  ، وكشفت       وبينت وجود عالقة ارتباط   بتعليم محافظة الليث    

  .لديهن قلق المستقبل و جامعة طالبات لدى العنف األسري وجود عالقة موجبة بين٢٠١٤
 من وذلك األشخاص بعض عند العنيف السلوك لتفسير مدخال االسري للعنف ان

 مخاطر وتكمن ، خارجه تمتد أن تلبث وال بالبيت تبدأ التي العنف بدورة يسمونه ما خالل
 العنف، يستمرؤون من ينشأ وبالتالي الفرد، لدى المعايير اختالط في االسري العنف
 واتخاذه العنف ممارسة احدهما بمدخلين ألبنائها العنف انتقال على تعمل العنيفة فاألسر
 واستمراء العنف على االعتياد ،والثاني المستقبل في وأسرهم اآلخرين  مع سلوكيا نمطا

  )110.،ص2004، غانم. (ءاالستمرا لهذا التبريرات وإيجاد عليه واالعتياد فللعن التعرض
 إن تلك الصور العنيفة التي تحدث داخل األسرة بغض النظر عمن تسببوا في

ورس في حقه العنفإحداثها يمكن أن تفرز آثاراً سلبية وضارة باألسرة، فالشخص الذي م 
 ي يمكن أن تتطور إلى حالة مرضية عالوة على النفسية التبالتعرض للعقدغالباً ما يصاب 
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 االحتمالية الكبيرة بانتهاج ذلك الشخص نفس السلوك العدواني العنيف الذي تعرض له في
  .حياته من قبل

ومنهجية الخدمة االجتماعية من بلورة الظواهر الدخيلة  وانطالقاُ من قيم ومبادئ    
ماعي موسع يتبني لغة جديدة تدعم وصبها في سياق اجت والغير سوية كالعنف األسري
االجتماعيين والداعمة بدورها للفرد والمتعاونة مع أنظمة  التدخالت المهنية لألخصائيين

والمدنية ودور العالج الطبي أو عبر دعم مسؤولية رب األسرة  المجتمع األخرى كالجنائية
   .أساسياً وفاعالً في حل المشكلة القائمة باعتباره يمثل جزءاً

. وقد أصبحت ظاهرة العنف موضع اهتمام الكثير من المشتغلين بالعلوم االنسانية      
، وتتكاتف حولها الجهود للحد أو التخفيف من حدتها ومعالجتها بالطرق العلمية الصحية

وفي ، فقد عانة منها الكثير من المجتمعات نظراً لقصور في عمليات التنشئة االجتماعية
رض له من تغيرات سلبية نتيجة للمدنية الحديثة فهي نتاج لعوامل النظام االسري وما تع

  ) 3. ،ص 2014 ، الشریف (كثيرة ومتداخلة ومتشابكة يصعب الفصل بينهما
ولهذا ركزت بحوث ودراسات الخدمة االجتماعية بصفة خاصة على تناول موضوع         

هنية المختلفة ، ومـن     العنف داخل االسرة والمتغيرات المتعلقة به من خالل طرقها الم         
  : مثلة تلك الدراسات والبحوث ما يلي أ

( هم تلك األسباب    أن  أأسباب العنف االسري ، بينت      حول   )١٩٩٣(دراسة عوض        
الفهم الخاطئ ألمـور  – غياب الوعي الديني الفردي واالسري –انخفاض مستوى المعيشة    

 ) اضطراب العالقة بين الزوجين      –اء   اهمال تربية األبن   – ادمان الزوج او األبناء      -الدين
تناولـت مفهـوم العنـف       و مقياس العنف األسري  التي قامت ببناء     ١٩٩٩أمين  دراسة  ،  

ـ   ، كما ومحدداته ومؤشراته وتأثيراته ومسبباته وطرق عالجه       ة قامـت الحميـدي بدراس
 من   عالقة بين السلوك العدواني وأساليب المعاملة لدى عينة        هل توجد هدفت إلى التعرف    

النتائج لوجود عالقة ارتباطية دالة موجبـة       توصلت   و طلبة المرحلة اإلعدادية بدولة قطر    
 الخدمة االجتماعية فـي  وإسهامات األسريالعنف  ٢٠٠٧برقاوي ودراسة  .بين المتغيرين 
 تصور مقترح لدور األخصائي االجتمـاعي       ٢٠٠٧محمد بسيوني    ، ودراسة    التصدي له   

 أبـو  ،وتناولت دراسة الـسروجي  ، خفيف من العنف المدرسي مع جماعات النشاط في الت    
تـصور تخطيطـي     ٢٠٠٨قنـاوي   دراسـة    ظاهرة العنف ضد األطفال،      ٢٠٠٧النصر  

 استخدام التعديل الـسلوكي  ٢٠٠٣شلبي و سالم     ، دراسة       لمواجهة العنف ضد الزوجات   
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 فـي تخفيـف     واظهرت فعالية التعديل السلوكي   في خدمة الفرد لمواجهة العنف المدرسي       
 البيئة االجتماعية المدرسية غيـر     حول٢٠٠٢الهادي  معدالت العنف المدرسي  ، ودراسة       

الـشيخ  ،  ودراسة السوية كمؤشر لتحديد دور خدمة الفرد مع مشكلة العنف لدى الطالب            
 ٢٠٠٦ الدسـوقي   ، ودراسة   عالقة بعض المتغيرات األسرية بالعنف ضد األطفال       ٢٠٠٥

،   األسرية وعالقتها بممارسة سلوك العنف لدى طلبـة الجامعـة   دراسة لبعض المتغيرات  
استخدام نموذج التركيز على العضو في خدمة الجماعة والتخفيـف          ٢٠٠٧فرغلي  ودراسة  

 عالقة العنـف    ٢٠٠٨السيد ، أحمد  ، ودراسة   من سلوك العنف لدى األطفال المساء اليهم        
إلى أن   ) ٢٠١٠الدامغ    ( ت دراسة   بينما توصل  ،   األسري باتجاهات الفتيات نحو الزواج      

العنف األسري بصفة عامة والعنف ضد المرأة وإيذاء األطفال بشكل خاص يمثل ظـاهرة         
منتشرة في كل مناطق المملكة العربية السعودية وأن حاالت العنف ضـد المـرأة تمثـل                

   من العينة%) ٢١,١(
رك تـأثيراً علـى   العنف األسري يتنامى بمجتمعاتنا، األمر الذي سـيت  لقد أخذو

الكثيـر   في العنف األسري بنسبة كبيرة  ، وينتشروتماسكه األسري المجتمع يهدد ترابطه
مرتفعي ومنخفضي  بين، دول العالم المتقدم او الناميالمجتمعات سواء   األسر في كافةمن

  .المستوى التعليمي
 فيما   الحالية وباستقراء نتائج البحوث والدراسات السابقة والبناء النظري للدراسة       

 والعنف المدرسي وما يرتبط بهما من مسببات ومحـددات          األسرييتعلق بمتغيري العنف    
سرة بل والمجتمع بأكملـه ، كمـا      وما يترتب عليهما من اثار سلبية بالغة  تنال الفرد واأل          

التـي   ، ذلك نتائج البحوث والدراسات العربية واألجنبية واإلحصاءات الرسـمية         أوضحت
ومنهجيـة    وانطالقاُ من قيم ومبادئار تفاقم العنف ومظاهره في المجتمع ،ضرأ أظهرت

  ورصـدها  سوية كالعنف األسـري   ال غيرالخدمة االجتماعية من بلورة الظواهر الدخيلة و      
هل توجد   : يمكن للباحث تحديد مشكلة البحث الحالي في قضية رئيسية مؤداها          ،لمواجهتها

  ؟ لعنف االسري وممارسة األبناء للعنف في المدرسةن تعرض األبناء ل بيعالقة ارتباطية
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  :الدراسة أهمية: ثانياً
  :تتبلور أهمية هذه الدراسة في مجموعة النقاط التالية   

صـبح ظـاهرة منتـشرة فـي        أ العنف األسري الذي     تتناول الدراسة الحالية ظاهرة    - ١
ج ومقترحات يمكن   عن نتائ  ويمكن لنتائج الدراسة الحالية أن تسهم        العربية،مجتمعاتنا  

 .عهاتوظيفها لبناء برامج مناسبة للتدخل المهني ألخصائي خدمة الفرد للتعامل م
ربما تسهم نتائج الدراسة الحالية في توعية األسرة والمربين بخطورة ممارسة العنـف      - ٢

ضد األبناء، وما يترتب على ذلك من أثار سلبية واضطرابات سلوكية تضر االسـرة              
 .والمجتمع بأكمله 

ربما يكون لهذه الدراسة أهميتها من حيث كونها تهتم بدراسة العنف الذي تتعرض له               - ٣
 .شريحة هامة تمثل نسبة كبيرة في المجتمع السعودي، هي طالب المرحلة المتوسطة 

تأتى هذه الدراسة كمحاولة علمية متواضعة إلثراء التراث النظري لخدمة الفرد فيمـا              - ٤
منهمـا  العنف المدرسي ومسببات وتـأثيرات كـل         و األسري بمتغيري العنف    يتعلق

 .ممارستها ذات صلة وثيقة بتخصص خدمة الفرد ومجاالت كمتغيرات
  .الدراسة أهداف :ثالثاً
  :التالية األهداف في الحالية الدراسة أهداف تحددت   
 المتوسـطة  المدارس طالب بين درجات  اإلحصائية وداللتها االرتباطية العالقة تحديد - ١

 ودرجـاتهم  له يتعرضون الذي اللفظي العنف لمتغير األسري وفقا  العنف سمقيا على
  .المدرسي العنف مقياس على

 المتوسـطة  المدارس طالب بين درجات  اإلحصائية وداللتها االرتباطية العالقة تحديد - ٢
 ودرجـاتهم  له يتعرضون الذي البدني العنف لمتغير األسري وفقا  العنف مقياس على
  .لمدرسيا العنف مقياس على

 المتوسطة المدارس طالب بين درجات  اإلحصائية وداللتها االرتباطية العالقة تحديد-٣   
 مقياس على ودرجاتهم له يتعرضون الذي اإلهمال لمتغير األسري وفقا  العنف مقياس على

  .المدرسي العنف
ري الموجه  تحديد العالقة االرتباطية وداللتها اإلحصائية بين الدرجة الكلية للعنف االس         -٤

 .نحو األبناء والدرجة الكلية للعنف المدرسي الذي يمارسه األبناء
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  .الدراسة مفاهيم: رابعاً
 مفهـوم  األسـري،  العنف مفهوم :هما محوريين مفهومين الحالية الدراسة       تتضمن

   :المفاهيم لهذه عرضاً يلي وفيما المدرسي، العنف
  : األسري العنف مفهوم-١

 غير استخداما القوة أو الضغط مصطلح ويستخدم اللوم، معنى الى عنيفالت يشير مصطلح 
. ، ص ١٩٩٧ بـدوي،  (ما فرد إرادة على التأثير شأنه من للقانون مطابق غير أو مشروع

٤٤١.(  
 القدرة، أو المادية للقوة المتعمد االستعمال(بأنه   العنف العالمية الصحة منظمة عرفت وقد

 أو مجموعة ضد أو ، نفسه ضد الشخص قبل من ، لها الفعلي االستعمال أو بالتهديد سواء
 إصـابة  أو ، موت أو إصابة حدوث احتمال رجحان أو حدوث إلى يؤدي بحيث ، مجتمع
   )12-11 ص.،ص 2005، العالمیة الصحة منظمة ) .( الحرمان أو النماء سوء أو ، نفسية

ي ( الجـرح  والتشويه أوبأنه التسبب بإضرار اآلخرين، بالقتل  : أيضاويعرف العنف  العتیب

 ، والقـسوة  للشدة ومرادف ، للرفق مضاد العنف(الفلسفي   المعجم وفى). 49.ص ،2000
 عليه مفروضاً ويكون الشيء طبيعة يخالف شديد فعل فكل ، بالعنف المتصف هو والعنيف

 .   )112. ،ص 1982، صلیبھ( عنيف فعل ما بمعنى فهو خارج من

 األسـرة،  أفراد أحد ضد العنف أعمال من مباشر غير أو باشرم عمل( بأنه ايضا وعرف
   )25.، ص2000 عساف، ()نفسي أو جنسي أو بدني أذى عليه يترتب

هو فعل ينفذ بقصد إلحاق أذى بالطرف االخر ويتراوح ذلك األذى : كما عرفه الخولي بأنه
 أجزاء جسمه أو فالمعتدي قد يستخدم أحد، والعنف ذو طبيعة مادية ، بين الصفع والقتل 

  ) .74ص, 2008 , ھاشم , الخولي). (مثال بندقية ، سكين (يستعين بأدوات مادية 
 سـلوك  على إلجباره شخص على الواقع المادي اإلكراه : " بأنه       وتم  تعريفه أيضا     

 الواقع والضرر األذى جملة ويعني ، القوة استعمال سوء هو أخرى وبعبارة ما، التزام أو
 ضـد  العنف يستخدم قد كما ، ) جرح – ضرب – قتل ( للشخص الجسدية المةالس علي

 مـن  معينـا  نوعا المصطلحات هذه تفترض حيث ) إتالف – تخريب – تدمير ( األشياء
   )1995قناوي ، حجازي.(  والقسوة للشدة مرادف والعنف العنف
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طفل وبخاصة في استجابة انفعالية متعلمة تتحول مع نمو ال:(وتم تعريف العدوان بأنه 
 احمد.(  )سنته الثانية إلى عدوان وظيفي الرتباطها ارتباطاً شرطياً بإشباع الحاجات

   )٢٠.،ص ٢٠٠٦ ، ،عدنان
 يزيد العنف ذلك مستوى أن يدركون ال للتأديب كوسيلة العنف اآلباء يستخدم      وعندما

 إلـى  يؤدي مما الجسدي تكوينه تغير نتيجة العمر في تقدمه مع ويتفاقم ،بل الطفل نمو مع
 مـن  عليـه  يترتـب  وما والتأديب للتربية كوسيلة األبناء ضد منهم العنف جرعات زيادة

 اسـتعمال  أن المتحـدة  الواليات في gelles دراسة وضحت ،فقد وجسديه نفسيه أضرار
 عبد .(البلوغ نحو الطفل نمو نظام تدهور إلى يؤدي األبناء تجاه اآلباء من المتكرر العنف

  )  58.ص ،2005، محمودال
 كوسـيلة  والحـدود  القواعد تخالف متمردة شخصيه تكوين إلى القسوة تلك       وتؤدي 

 وممتلكـاتهم  الغيـر  نحو العنف عنها فينتج قسوة من له تعرضت مما والتعويض للتنفيس
  .)  93.،ص 2002 قناوي، .(بالذنب إحساس دون

 فـي  العنـف  نزعات أن حيث سلوكهم وفي اآلخرين مع األبناء تعامل في القسوة وتؤثر 
 فـي  لـه  معـاملتهم  وسوء معه عنفهم نتيجة الوالدية للسلطة تقمصه نتيجة المراهقة فترة

  ).201. ،ص2001السمري،( الصغر
 وأحـداث  الطفـل  إيـذاء  بهدف بالقصد القوة استخدام هي للطفل البدنية االساءة       ان
 فـي  مـا  خلـل  الـي  ترجع وقد الشدة في فاوتةمت البدنية واالساءة تحطيمه أو به الضرر
 من نوعاً تسبب التي الخارجية الضغوط الي للطفل البدنية االساءة ترجع وقد معاً الوالدين
 ألي الطفل تعرض أيضاَ وتعني ، بالعدوان عنها التعبير ويتم الوالدين علي النفسي الضغط
 أثـار  أو خـدوش  أو كـدمات  االصـابة  تتضمن وقد حادث عن ناتجة تكون ال إصابات
 .) 13.،ص 2001منصور، طلعت( لكمات أو ضربات

 يكون قد أخر لشخص شخص إيذاء إلي يؤدي سلوك أي بأنه: العنف تعريف تم       كما
 يكـون  وقـد  التهديد أو الكالمية االعتداءات من بسيطة اشكاالً يتضمن كالميا السلوك هذا

 وقـد  كالهما يكون وقد والقتل والحرق واالغتصاب المبرح كالضرب حركيا فعليا السلوك
سا  (ذلك كل أو معاناة أو إصابة أو نفسي أو جسدي الم حدوث إلي يؤدي ا  الی ، 1999، دلت

 ).9 .ص
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 مباشـرة  بطريقة الطفل تعرض به فيقصد األبناء ضد الموجه األسري العنف اما       
 يتـسبب  ممـا  ،رعايتـه  علـى  القائمين أحد أو األهل، طرف من للعنف مباشرة غير أو

 آمنـة،  بيئـة  فـي  يعيش أنه يفترض الطفل أن إذ سليم، بشكل ونموه أمنه تهدد بأضرار
 يـصبح  المحـيط  هذا أن نجد لكننا ـ النواحي كافة من متوازنة شخصية بناء في تساعده
د ( ضـده  يمارس كان إذا خاصة عنف به وجد إذا وأمنه لنموه مهددا  ، 2007 ، العظیم  عب

  .)154-150  ص.ص
 داخـل  االسرة افراد أحد نحو الموجه العنف أنماط :األسري بأنه  العنف وعرف       
 الضحية قبل من شكوى حصلت إذا اال المنزل خارج من أحد عليه يطلع وال المنزل حدود

ل  (معلن غير مستتر سلوك فهو الرسمية الجهات لدى عليه المعتدى او  .، ص     1994 , خلی
32(. 

 واالهمال والتدليل الزائد، كحرمان الطفل      االسرة الحرمان ي في   ومن اشكال العنف العاطف   
 حقه في التعليم واللعب، والقسوة في المعاملة أو التدليل          والرعاية، ومن من اللعب والحنان    

  )٦ .ص، ٢٠٠٨النصر، أبو ( المسرفة الزائد والحماية
 األنمـاط   ومن ذلك نستنتج  ان العنف االسري الممارس ضد االبناء يقصد بـه مختلـف              

السلوكية الموجهة وغير الموجهة الصادرة عن الوالدين والموجهة ضد األطفـال كـذلك             
جميع الظروف األسرية المحيطة بهم والتي تسبب لهم أضرارا جسمية وعقليـة ونفـسية              

  .واجتماعية تعيق نموهم وتترك آثارا سلبية في جوانب شخصياتهم
 الدراسـة  في) اجرائيا (االسري العنف تعريف يمكن طرحه سبق ما على تأسيسا      
  :بأنه الحالية
 ويكون موجهاً  ، األسرة أفراد أحد  من يصدر بالعدوانية يتسم فعل أو سلوك كل - ١

 . الطالب نحو االخوة او األمهات او اإلباء من
 .معنوية للطالب  أو جسدية أو مادية أضرار إحداث في السلوك هذا يتسبب - ٢
 :الطالب في ثالثة صور أو اشكال هي يظهر ذلك العنف الممارس ضد  - ٣

  .  ) اإلهمال –  العنف اللفظي –العنف البدني          ( 
 يحـصل  التـي  الكلية يمكن قياس ذلك العنف بصوره الثالث من خالل الدرجة          - ٤

 )القرنـي    محمـد ( ل   االسـري  العنف مقياس بنود على باإلجابة الطالب عليها
   .الحالية الدراسة في المستخدم
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   : المدرسي العنف فهومم -٢
 على تقع التي النفسية أو البدنية ) اإليذاءية ( الممارسات جملة هو المدرسي     العنف

   . )11. ،ص 2008 متروك عدنان( المدرسة في بعضهم قبل من الطلبة
 القيم و الضوابط بين  ينجم الذي الصراع ذلك بأنه المدرسي العنف يعرف      كما
 ، األستاذ ( التربوية العملية عناصر تصورات و رغبات و المدرسة لهاتمث التي التربوية
 و ، باألفراد يتعلق ما منها مختلفة أشكاال المدرسي العنف يتخذ و ،) التلميذ ، اإلدارة
 ما منها و ، النابية األلفاظ باستخدام أو باأليدي الضرب باستخدام إما هنا العنف يكون
 سواء التخريب باستخدام يكون و المدرسية الهياكل و تالمعدا و األدوات اتجاه يكون

  . ) 16.،ص2001 طالب حسن( "المسيئة و الكتابة أو الكسر أو بالحرق
 األذى أو الخسارة يتضمن الذي اإلنساني، العدوان أشكال من شكل فهو العنف      أما

 فيه التحكم يمكن وال التكرار، في النية له يكون العنيف والسلوك الممتلكات، أو لألشخاص
  )p. 181 Moyer.K.E,. (  وقتيا أو مفاجئا أو صاخبا، أو متطرفا، أو زائدا

 ذلك و ، التسلطي بالعنف النفس علماء عند يسمى :الرمزي أو الداللي العنف اما
 أو تعبيرية طرق استخدام في المتمثلة و ، العنف هذا مصدر الفرد بها يتمتع التي للقدرة
 يمثل هو و ، ضده الموجه الشخص لدى اجتماعية و عقلية و نفسية جنتائ تحدث رمزية
، 1997 الطاھر( إليهم النظر عن االمتناع أو اآلخرين كاحتقار لفظية غير بطرق التعبير

  )3. ص
 المثير الشخص نحو الموجه العنف هو و مباشر المدرسي العنف يكون وقد      

 لالستجابة أصليا مصدرا بوصفهم التلميذ أو دارياإل أو األستاذ : مثل العدوانية لالستجابة
 عندما : فمثال األصلي الموضوع رموز إلى الموجه العنف وهو مباشر غير او  العدوانية

 قد عندئذ ، عليه الرد األخير هذا يستطيع ال بالعنف يتسم تلميذ اإلداري أو األستاذ يثير
 ،1994 شوقي( الممتلكات حتى أو اإلداري أو باألستاذ خاص شيء إلى عنفه يوجه
  ).122.ص

العنف المدرسي هو ذلك السلوك العدواني الذي يحدث بناء على ذلك يتضح ان 
من بعض الطالب تجاه البعض منهم او تجاه  بعض معلميهم في المدرسة او حتى تجاه 
اإلدارة او تجاه األدوات واالثاث المدرسي آو المباني ويكون العنف باستخدام الضرب 

  . دي او باآلالت او باأللفاظ النابية او التخريب او الكتابة المسيئةباألي



  
  
  
 

 ٧١٨

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

  :الحالية الدراسة في إجرائياً المدرسي العنف تعريف ويمكن     
 اليهـا  يلجـأ  سلوكية كممارسة التهديد او القوة الطالب السلوك الذي يستخدم فيه    - ١

 .بالعجز حينما يشعر
و الزمالء او المدرسين او اإلدارة      يمارس الطالب ذلك السلوك ويكون موجها نح       - ٢

 .او األثاث المدرسي 
 الممتلكـات  أو إتـالف   الـشتم  أو بالضرب اآلخرين  ذلك السلوك إيذاء    يتضمن - ٣

 .مادية أو معنوية مصلحة تحقيق بهدف الخاصة أو العامة
 العنـف  مقيـاس  على الطالب عليها يحصل التي بالدرجة إجرائيا قياسه ويمكن  - ٤

  ) . شقیرزینب  (  إعداد الدراسة هذه في المستخدم المدرسي
  :للبحث موجهة كنظرية السلوكية الفرد خدمة اطار في العنف تفسير -

 علـى  وتأثيرهـا  بظاللهـا  تلقي أن المتعددة بنظرياتها السلوكية المدرسة      استطاعت
 إال النفس علم في وتطورت نمت نظرية كمدرسة كانت وإن االجتماعية، الخدمة ممارسة

 جـاءت  فقـد . وتوجهاتهـا  ومفاهيمهما فرضياتها من العديد االجتماعية للخدمة انتقل هأن
 مهنـة  فيـه  كانـت  وقت في عالجية وأساليب أفكار من تحمله ما بكل السلوكية المدرسة
 وعلـى  جهـة  مـن  عمالئها إرضاء على قدرتها في قصور فيه تعاني االجتماعية الخدمة
 المهنـة  فاعلية لتقويم الدراسات من العديد أجري فقد. أخرى جهة من لها المنتمين إرضاء

 تـستطع  لـم  المهنة أن لتؤكد نتائجها معظم جاءت لتي العشرين القرن من السبعينيات في
 .)6-5  ص.، ص2000 الدامغ،(  منها متوقع هو كما أهدافها تحقيق

 بـالكثير  ماعيةاالجت الخدمة مهنة في المهنيين الممارسين السلوكية النظرية      وقد أمدت 
 النظـرة  تغيـرت  فقـد  العمـالء  لمشكالت والنظرة الفكري الجانب فعلى المعطيات من

 مـشكالت  أنهـا  على لها ينظر وأصبح الماضي من خبرات أنها على العمالء لمشكالت
 التـي  واألبحاث الدراسات من العديد وظهر التعلم، بإعادة تعديلها يمكن متعلمة وسلوكيات

دان (  الـسلوكية  النظريات إطار في الخدمة عمالء شكالتم تتفهم أن حاولت  وآخرون،  زی

  ).7. ،ص2002
 أسـاس  على ومفاهيمه التعلم نظريات له مهدت الذي السلوكي االتجاه تطور      ويرجع

 مبادئــه  بنـى  الذي) Skinner,1938 (سكنر محاوالت إلى السلوكية الظاهرة مالحظة
 واقعيــة  مالحظـة  الـسلوكية  الظـاهرة  الحظةم أساس على ومفاهيمه للتعلم وشروطه
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 الوقائع تجميع على يساعد معين نظام بنـاء استخالص ،ثم بدقـة وصفها بهدف مباشرة،
 هـذا  خـالل  من Skinner سكنر اهتم كما ، وتبويبها وصفها من تمكن بطريقة السلوكية
( .الـسلوك  فـي  للـتحكم  واسـتخدامها  اإلجرائـي  التـدعيم  أسـاليب  بتطـوير  المدخل

Bruce,etal,1998,p.19. (  
 للظروف ومحصلة نتاج هو المضطرب السلوك أن السلوكي االتجاه أصحاب        ويرى

 لذلك النفس، علم في التحليلي االتجاه ذلك يرى كما الداخلية النفسية للعمليات وليست البيئية
 عقد من نسانيةاإل األعماق في أو الالشعور في بما يهتم وال السلوكية باألعراض يهتم فهو
 محددة لقوانين وقفا تكتسب متعلمة ظاهرة بأنه السلوك االتجاه هذا يعتبر لذلك  غيرها، أو
 ،) 92. ص ،2000واخرون، القاسم(
 مـن  اكتسابها يتم الشاذة و السوية السلوك انماط من كال ان على السلوكية النماذج تؤكد 

 الـى  تنظـر  التـي  دينامية السيكو او ةالبيولوجي النماذج من النقيض على و التعلم خالل
 بالـسلوك  تهتم السلوكية النماذج ان اال اساسي، لمرض كأعراض السلوكية االضطرابات

  )12.،ص 2008 الشدیفات.(  لالضطراب الظاهري
 رائـد  يـد  علـى  بداية أجريت التي التجارب من مجموعة إلى السلوكيون        وانطلق

 ثـم  ومـن  تعلم بعملية مكتسبة بأنواعها الفوبيا أن أثبت حيث »واطسون جون «السلوكية
 سـوي  الغيـر  التعلم من نموذج هدم على يستند الذي السلوكي للعالج وفقاً عالجها يمكن

   .  )21. ،ص2006 ، عدنان( سوي جديد تعلم نموذج بناء وإعادة
الشخص و يرى أنصار النماذج السلوكية ان السلوك يتحدد بواسطة البيئة التي يعيش فيها              

و على سبيل المثال ، نجد أن هناك عوامل تحدد ما _ و يكتسب منها سمات سلوكية معينة  
أذا كان الشخص سوف يصبح مجرما أو رجل دين  و هذه العوامل هي خبـرات الـتعلم                  

  . )92.ص ، 2000 ، واخرون القاسم(  التي يكتسبها الفرد من البيئة
ويمكن ، أن أي سلوك يمكن اكتشافه يؤكد رواد هذه النظرية أن العنف شأنه شو

أن ، لذلك ركزت البحوث والدراسات التي أجراها السلوكيون ، تعديله وفقا لقوانين التعلم 
ومن ثم فإن الخبرات أو المثيرات التي اكتسبها شخص معين ، السلوك متعلم من البيئة 

  .)28ص ,2002 مرشد(وفيها سلوك عنيف قد تم تعزيزه وتدعيمه 

 بواسطة فقط يتشكل ال العدواني السلوك أن االجتماعي التعلم نظرية ضتفتر كما
 عليها يغلب عملية والعدوان العنف تعلم وأن التعزيز بوجود أيضاً ولكن والمالحظة التقليد



  
  
  
 

 ٧٢٠

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

 حتى وتعزيزها بالعدوان االستجابة اختيار في هاماً دوراً تلعب التي المكافأة أو الجزاء
 مادي خارجي التعزيز يكون وقد اإلحباط، مواقف أغلب في دالفر إليها يلجأ عادة تصبح

 معنوي تعزيز أو كريه مثير إزالة أو محسوسة مكافأة أو محبط لدافع العدوان إشباع مثل
-57ص  ،2003 ، عواض (الذات تقدير على عدوانهم على أخرون مكافأة مالحظة مثل

58(.   
 العنف لـدى البـشر لـيس    تذهب معظم الدراسات النفسية واالجتماعية إلى أن و

، انما هو خاصة اجتماعية نمت بتطور الحضارة ونشأت معها     ، طبيعة أصيلة عند االنسان     
، وهكذا يتضح أن شخصية أية جماعة هي ثقافتها      . سلوكاً مرضياً فردياً    ، وهو ليس بالتالي  

  ).٦ص،٢٠١١، بركات( يكون العنف بالتالي فعال ثقافياً مكتسباً 
:( التاليـة  العوامـل  بفعـل  األسـرة  مـن  والعـدوان  للعنف الميل لالطف      ويكتسب

Gelles&Strause ,1989 P.25(   
 جوز في يعيش وانه والديه، من فيه مرغوب غير بأنه صغره منذ الطفل شعور 

  .له والديه لمعاملة بالنسبة عدائي أسري
 مـن  ومـسمع  مـرأى  على األبوين بين دائم شيء يسودها التي المنزلية الحياة 

 خالل من العدواني السلوك األطفال اكتساب في كبيراً دوراً اآلباء ويلعب. الطفل
 الـذي  فالطفل اآلباء عن تصدر التي العدوانية لالستجابات األبناء تقليد أو محاكاة
  .السلوك هذا بتقليد يقوم الغضب ينتابه عندما حوله من األشياء يحطم أباه يشاهد

 يتعلمونه العنف يكتسبون الذي األشخاص بأن "ماعي نظرية التعلم االجت كما افترضت
 داخل تتم هذه التعلم عملية وأن األخرى السلوك أنماط بها يتعلمون التي الطريقة بنفس

 في أو الفرعية الثقافية البيئة في موجودة كانت سواء الخارجية المؤثرات بحكم األسرة
 مع بعنف التصرف على بناءهما يشجعون مثال اآلباء فبعض األوسع، الثقافية البيئة

 مواقف في للعنف ضحايا يكونوا ال بأن ويطالبونهم جهة من المواقف بعض في اآلخرين
  ."أخرى جهة من مغايرة

 طريق عن وذلك االجتماعي التعلم خالل من والعدوان العنف معنى) باندورا (ويطرح
 مكتسبة أنماط هي أيهر في الفردي السلوك أنماط معظم فإن وبهذا .والمالحظة المحاكاة

 فإن االستجابة هذه تعزيز يتم ما وبقدر ونتائجه اآلخرين سلوك مالحظة طريق عن
   .)66.ص ،1992 مجذوب،(. احتماال أكثر يصبح ظهورها
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  . المنهجية للدراسة اإلجراءات :خامساً
ية تنتمى هذه الدراسة لنمط الدراسات الوصف:  نوع الدراسة والمنهج المستخدم   ] ١[     

التحليلية حيث اعتمدت على استخدام المنهج المسح االجتماعي بطريقة العينـة العـشوائية          
البسيطة والتي هدفت الى دراسة العالقة االرتباطية بين العنف االسري الموجه نحو األبناء           

  .وممارسة األبناء للعنف المدرسي 
  :لي صاغ الباحث فروض دراسته كالتا  : فروض الدراسة ]  ٢[      

 بين درجات مفردات عينـة البحـث علـى       توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً     -أ 
 علـى مقيـاس العنـف    ودرجـاتهم ) اللفظـي  العنف   (مقياس العنف االسري وفقا لمتغير    

  .المدرسي
 بين درجات مفردات عينة البحث علـى          توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً      - ب

  . ودرجاتهم على مقياس العنف المدرسي) العنف البدني(وفقا لمتغيرمقياس العنف االسري 
 بين درجات مفردات عينة البحـث علـى    توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً      - ج

  . ودرجاتهم على مقياس العنف المدرسي )اإلهمال لمتغير (مقياس العنف االسري وفقا
للعنف األسري  ) الدرجة الكلية (بين   صائياًدالة اح من المتوقع وجود عالقة ارتباطية       -  د

   .للعنف المدرسي الذي يمارسه األبناء) الدرجة الكلية( الموجه نحو األبناء و 
  ] :أدوات الدراسة)[ ٣ (

 :  وفيما يلي وصف مختصر للمقيـاس      ، لمحمد القرني  مقياس العنف االسري       -١     
 فقرات لكل محور    ١٠فظي واإلهمال    عبارة تقيس العنف البدني والعنف الل      ٣٠كون من   يت
واالوزان سـنة  ،     ) ١٦-١٢( يطبق على طالب المدارس في المرحلة العمريـة مـن         ،  

 ) ٣( وحيانا تأخذ الوزن    ) ٤(وغالبا تأخذ الوزن     ) ٥( المطلوبة لإلجابة عليها دائما تأخذ    
تأكد من صدق   ، قام معد المقياس بال     ) ١( وال ينطبق تأخذ الوزن    ) ٢( ونادرا تأخذ الوزن  

المقياس من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من خالل الصدق الظاهري لتعديل             
بنود المقياس في ضوء مالحظات المحكمين وتعديالتهم المقترحة  ، وقام بالتأكد من ثبات              

 ، وبذلك يتضح ان المقيـاس       ٠.٩٢= المقياس من خالل معامل الفا كرو نباخ فكان قيمته          
  ية من الصدق والثبات ،على درجة عال

للتأكد مـن خصائـصه     مرة أخرى    لهذا المقياس     قام الباحث بإعادة التقنين     
 في الدراسة الحالية من خالل طريقة التجزئة النصفية الختبار        السيكو مترية قبل تطبيقه   



  
  
  
 

 ٧٢٢

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

الثبات فكانت قيمة معامل االرتباط بالتجزئة النصفية بعد تطبيق معادلة سيبرمان براون            
 ، كما تم التأكد من الصدق باستخدام طريقـة صـدق             مقبول  وهو معامل ثبات   ٠.٦٩=

المحك الخارجي من خالل استخدام مقياس اخر للعنـف االسـري ومقارنـة درجـات               
بنـد  لقرنـي و  محمـد ا  قياس العنف االسري ل   من معامل االرتباط بين     أالتطبيقين فوجد   

، وهي  ٠.٥٤٣= لفاطمة امين     في مقياس العنف االسري    )العنف الموجه نحو االبناء     (
 أي ان االرتبـاط بينهمـا دال        ٠.٠١قيمة ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنويـه          

 فـي الدراسـة     يجعله مقبوال لالعتماد عليـه     مما يشير الى صدق المقياس و      ،احصائيا
  . الحالية 

  ٢٠٠٥)زينب شقير ( مقياس العنف المدرسي اعداد -٢
لقيـاس العنـف    ) زينب شقير ( أعدت هذا المقياس  :  وفيما يلي وصف موجز للمقياس        

المدرسي الذي يمارس من الطالب في المرحلة المتوسطة من التعليم قبل الجـامعي فـي               
(  فقرة موزعة على ثالثة محاور هـي           ٤٨يتناول  ،  سنة) ١٦-١٢(المرحلة العمرية من    

لسب أو الفـاظ    عنف لفظي مادي مباشر مثل الشتائم او ا       ،   بند   ٢٢عنف عام غير مباشر     
 ١٥عنف بدني مادي مباشر سلوكيات فعلية نحو االخـرين            ،     بند ١١شاذة مع االخرين    

 –موافـق بـشدة     (  ، تتم االستجابة على بنود المقياس في احد االختيارات التاليـة             ) بند
للبنـود الموجبـة والعكـس       ) ١ -٤(بدرجات  ) غير موافق بشدة    – غير موافق    -موافق

  .للسالبة 
صدق المحكمين  ( من صدق المقياس بعدة طرق      ) معدة المقياس ( الباحثة    تأكدت

وكانت جميع معامالت االرتباط الداخلية للمحاور الثالثة  موجبة ودالة          )  صدق التكوين    –
 ، كذلك قامت بحساب صدق التمييز للمقياس وحصل         ٠.٠١احصائيا عند مستوى معنوية     

لتمييز بين الجنـسين فـي العنـف ، كـذلك           المقياس على درجات مرتفعة فيه واستطاع ا      
استخدمت الصدق التجريبي  وصدق المحك الخارجي باستخدام مقياس اخر فحصلت على            

 ، كمـا    ٠.٠١ وهي قيمة مرتفعة دالة احصائيا عند مستوى معنوية          ٠.٨٦معامل ارتباط   
ع  بـين  تأكدت الباحثة من الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار بفاصل زمني ثالثة أسـابي    

، كما قامت بحساب الثبات      ) ٠.٨٦ ،   ٠.٨٧،  ٠.٨٤التطبيقين وكانت معامالت االرتباط     
 ٠.٧٤بطريقة التجزئة النصفية بين البنود الزوجية والفردية للمقياس وبلغ معامل الثبـات             

بعد تصحيحه بمعادلة سيبرمان وبراون  وهو معامل ثبات مرتفع ممـا يطمـئن الباحـث         
  .الستخدام المقياس 
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الخـصائص الـسيكو    بإعادة التأكد مـن   في الدراسة الحالية قام الباحث بعد ذلك 
معامـل الثبـات    مترية للمقياس قبل استخدامه في الدراسة الحالية  ، حيث قام بحـساب              

 وحساب معامل الصدق بطريقة االتساق    ، ٠.٨٧بطريقة الفا كرو نباخ فبلغت  للعينة ككل         
الرتباط بين درجة كل عبارة مـن عبـارات المقيـاس           الداخلي حيث قام بحساب معامل ا     

عنف لفظي مثل   ،  عنف عام غير مباشر     (والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه على ابعاد         
، وكانت جميع قيم معـامالت  عنف بدني ، سلوكيات فعلية نحو االخرين ، الشتم او السب  

المقياس يتمتع بدرجـة  على أن وهذا يدل    ،    ) ٠.٠٥(االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى      
  .مناسبة من الثبات والصدق تسمح للباحث بتطبيقه في الدراسة الحالية 

  :]البحث حدود) [٤(
 مفرده من طالب وطالبات المرحلة      ١٠٨٥٤ بلغ إطار المعاينة     :البشريةالحدود   )أ(     

بسيطة بما يعـادل  مفرده بطريقة العينة العشوائية ال   ١٨٥ تم اختيار عينة قوامها      المتوسطة،
  :، وكانت أهم شروط اختيار المبحوثين كالتالي تقريبا  % ١٠نسبة 

سنة من الذكور أو    ) ١٥-١٢( أن يكون الطالب في المرحلة العمرية التي تتراوح بين           -١
  .االناث 

  .أن يكون من الملتحقين بإحدى المدارس المتوسطة الحكومية او االهلية بالرياض-٢
أو مع أحد افراد اسرته أو أقاربه حتى     ) أبناء-ام-اب(أسرة طبيعية   ان يكون مقيما في      - ٣

  .يمكن قياس تعرضه للعنف االسري 
 . ان يقبل الطالب التعاون مع الباحث في دراسته  - ٤

  -:العينةهم خصائص ألوضح  وفيما يلي ت
  )١٨٥=ن  (يوضح خصائص عينة الدراسة): ١( جدول

  النسبة  العدد  الفئات  المتغیر

  ذكر  النوع
  انثى

١١٦  
٦٩  

٦٢.٧٠%   
٣٧.٢٩%   

  العمر
   سنة١٤اقل من 

١٤-  
  سنة فأكثر١٥

٤٥  
  
٨١  
٥٩  

٢٤.٣٢%   
  
٤٣.٧٨%   
٣١.٨٩%   

  مع الوالدین واالخوة  اإلقامة مع االسرة
  مع احد الوالدین أو احد االقارب

١٠٢  
٨٣  

٥٥.١٤%   
٤٤.٨٦%   

  سعودي  الجنسیة
  غیر سعودي

١٦٩  
١٦  

٩١.٣٥%   
٨.٦٥%   

  %١٠٠  ١٨٥  --  المجموع
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 مفردة من عينة الدراسـة كانـت مـن          ١١٦باستقراء نتائج الجدول يتضح ان عدد            
 مفردة من العينة من االناث بما يمثـل         ٦٩ كانت   ، بينما % ٦٢.٧٠الذكور بما يمثل نسبة     

،وتوزعت الفئة العمرية لعينة الدراسة على ثالث فئات عمرية كانـت            %  ٣٧.٢٩نسبة  
 بينما كانت اقل النـسب  ، % ٤٣.٧٨بنسبة ) سنة فأكثر١٤(عمرية اعلى النسب في الفئة ال 

   %٢٤.٣٢بنسبة  سنة١٤في الفئة العمرية اقل من  اقل من 
سـنة   ١٥من عينة الدراسة ، بينما كانت النسبة المتوسطة تتركز في الفئة العمريـة                 
 يتـضح ان    من عينة الدراسة ،وفيما يتعلق بإقامة الطالب مع اسـرته            % ٣١.٨٩بنسبة  

 ، بينما كانـت      %٥٥.١٤اعلى النسب كانت في هو من يقيم مع الوالدين واالخوة بنسبة            
اقل النسب في الفئة من يقيم الطالب فيها مع احد الوالدين فقط بسبب الطالق او الوفـاة او             

  ،وفيما يتعلق بجنسية الطالب او الطالبة كانت اعلـى            %٤٤.٨٦مع احد األقارب بنسبة     
 ، وكانت اقل النسب للطالب غير السعوديين      % ٩١.٣٥طالب السعوديين بنسبة    النسب لل 
 ، ويمكن تفسير تلك النتيجة بان العنف الـذي يتعـرض لـه الطـالب                 %٨.٦٥بنسبة  

والطالبات في اسرهم يقع على الذكور اكثر من االناث نظرا لطبيعة المجتمـع الـسعودي          
الشدة في تربية الذكور حتى يتمكنون فيمـا   في المعاملة ويحرص على     باإلناثالذي يرفق   

بعد من تحمل المسئولية واالعتماد على النفس واعتماد الوالدين واالسرة عليهم مستقبال  ،              
معظم الطالب الذين تعرضوا للعنف كانوا في اسر طبيعية فيها الوالدين واالخـوة وهـذا               

السوية من اإلباء واالمهات    يجعل احتمال تعرضهم للعنف اكبر نتيجة أساليب التنشئة غير          
بل والتعرض للعنف أحيانا من قبل االخوة ويتفق هذا مـع مـا اشـارت اليـه البحـوث          

  ، وكانت غالبية العينـة مـن الطـالب           ٢٠٠٣والدراسات السابقة مثل دراسة المشرف      
السعوديين ألنها مدارس أهلية وحكومية تدرس المنهج السعودي ونسبة الوافدين فيها قليلة            

هم يحرصون على تعليم أبنائهم في مسارات أخرى من التعليم وأنـواع أخـرى مـن                الن
  .المدارس خاصة المدارس العلمية لتعلم اللغات رغم ارتفاع تكلفتها 

 تم تطبيق الدراسة الحالية في عدد من المدارس المتوسطة األهليـة            :المكانيةالحدود  )ب (
 األهليـة  الشافعي   األماممدرسة  –ة   المتوسط ١٦٢ مدرسة( الرياض هي    والحكومية بشرق 

 مدرسة األجيال المتوسطة    – األهلية أجيال اليرموك    مدرسة-للبنات األهلية مدرسة الفهد    –
 الدراسة واالقتنـاع  إجراءوذلك لتوافر عينة الدراسة فيها وقبول المسئولين    )  للبنات األهلية

  .الباحثبأهمية موضوعها وإبداء مع 
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 الدراسة الحالية حوالي خمسة أشهر ونصف فـي الفتـرة           رقتاستغ: الزمنيةالحدود  )ج(
 وإعداد تم خاللها جمع المادة العلمية    ،٢٠١٩ديسمبر  ٢٥الى   ٢٠١٩ يوليو   ١٣الزمنية من   

 النظري للدراسة والدراسات السابقة وجمع ومراجعة وتحليل البيانات واسـتخراج           اإلطار
  .للبحثر النهائي النتائج النهائية للبحث وتفسيرها ثم كتابة التقري

  ]الدراسةعرض وتفسير ومناقشة نتائج [: سادساً
 توجد عالقة ارتباطية :انه  للتحقق من صحة الفرض األول للدراسة الذي نص على:)١(

 وفقا  األسري بين درجات مفردات عينة البحث على مقياس العنف          إحصائياموجبة دالة   
  .المدرسي على مقياس العنف اللفظي ودرجاتهملمتغير العنف 

   One way ANOVAنتائج اختبار ): ٢(جدول 

مجموع  مصدر التباین المقیاس
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
F الداللة  

 *0.04 3.69 0.87 2 1.74 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
 العنف اللفظي   0.24 27 6.38

    29 8.12 المجموع
 * 0.07 0.08 0.01 2 0.02 اتبین المجموع
داخل 

 المجموعات
2.90  27 0.11   

العنف 
  المدرسي

    29 2.92 المجموع 

 الكلية  اللفظي والدرجة  يوضح معامالت االرتباط بين درجات بعد العنف         )٣(رقم  جدول  
  للعنف المدرسي 

  المتغیر الثاني
 الداللة الدرجة الكلیة للعنف المدرسي  المتغیر األول

 * * 0.84  العنف اللفظي

  للعنف   *0.04= ان قيمة الداللة ف     ) ٣ ) (٢(يتضح من نتائج الجدولين رقمي           
 ، وبالتالي توجـد فـروق ذات داللـة          ٠.٠٥اللفظي وهى قيمة اقل من مستوى المعنوية        

كمـا  ،   متغير العنف اللفظـي        إلى العينة  ترجع     أفراد لدى   األسري في العنف    إحصائية
 للعنف المدرسي  وهى قيمة اقل من مـستوى المعنويـة     * 0.07يتضح أن قيمة الداللة

 العينـة   أفراد العنف المدرسي لدى     في إحصائية ، وبالتالي توجد فروق ذات داللة        ٠.٠٥
 بين  ٠٠١ متغير العنف اللفظي  ، وان معامل االرتباط دال عند مستوى معنوية              إلىترجع  

هم على مقياس العنف المدرسـي    درجات مفردات العينة على متغير العنف اللفظي ودرجات       
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 توجـد عالقـة ارتباطيـة       " ، وبناءا عليه يتم قبول الفرض االول والذي ينص على أنه            
 وفقـا  األسـري موجبة دالة احصائيا بين درجات مفردات عينة البحث على مقياس العنف    

   .لمتغير العنف اللفظي  ودرجاتهم على مقياس العنف المدرسي
النتيجة في اطار ان أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة في المجتمع          ويمكن تفسير هذه         

السعودي تتعامل مع الذكور بطريقة تختلف عن معاملتهم لإلناث، وأن الوالدين يميالن الى             
تحمليهم مسؤولية فوق قدراتهم وطاقاتهم مما يجعلهم عرضة للعنـف األسـري وخاصـة      

الذكر أكثر عناداً وتصميماً على ما يعتقـد انـه   خالل فترة المراهقة، عالوة على ذلك فإن    
 أكثر ميالً للمسايرة وتنفيـذ مـا   اإلناثصحيح في حين يرى االباء غير ذلك، في حين أن     

 اليه العديد من الدراسات الـسابقة مثـل دراسـة          أشارتويتفق هذا مع ما      يطلب منهن ،  
فظي ترتب عليـه     خاصة الل  األسري التي أوضحت ان العنف      ٢٠٠٦دراسة المطيري ،    (

ـ          انحراف االحداث  ،     الـسلبية   ةودراسة الحميدي التي بينت ان أساليب المعاملـة الوالدي
دراسة مكي وعجـم    خاصة العنف اللفظي كانت سببا لممارسة األبناء للسلوك العدواني ،           

من ان االتجاهات الوالدية السالبة والتي       ١٩٩٠الكامل، وسليمان السيد  ايضا ،دراسة   ٢٠٠٨
 ٢٠٠٠دراسة عـزب    مها العنف اللفظي كانت سببا لممارستهم للسلوك العدواني ،          من أه 

العنف الوالدي وعالقته بعنف األبناء ، أظهرت النتائج ان العنف من الوالدين او األمهـات     
نحو األبناء طالب المرحلة الثانوية  زادت القـسوة وفقـدان الـسيطرة علـى الغـضب                 

دراسـة الحـواتي    (توصلت  ية والعنف داخل المدرسة ،      واالندفاعية والممارسات االنتقام  
إلى أن هناك عالقة وثيقة بين مشاهدة العنـف الموجـه مـن االب نحـو االم                   ) ٢٠٠٤

)    Melissa)  ، Klika ٢٠٠٥  دراسة كليكا وميلسا ، وممارسة األبناء العنف مستقبال
لمراهقين  ، أظهـرت     العالقة بين التعرض للعنف االسري واالضطرابات السلوكية عند ا        

  )٢٠٠٧ حسين،( .ان التعرض للعنف وإساءة معاملة الطفل مصدرا لألعراض المرضية 
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 عالقة توجد: انه للتحقق من صحة الفرض الثاني للدراسة الذي نص على : ثانيا
 العنف على مقياس بين درجات مفردات عينة البحث إحصائياارتباطية موجبة دالة 

  .المدرسي على مقياس العنف البدني ودرجاتهم العنفلمتغير  وفقا األسري
  One way ANOVAنتائج اختبار ): ٤(جدول 

مجموع  مصدر التباین المقیاس
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 الداللة Fقیمة  المربعات

 *0.06 ٤.٥٦ 0.75 2 1.87 بین المجموعات

داخل 
 العنف البدني   0.32 27 4.39 المجموعات

    29 6.26 المجموع

 *0.089 ٠.075 0.02 2 0.03 بین المجموعات

داخل 
العنف    0.21 27 4.25 المجموعات

  المدرسي

    29 4.28 المجموع

  ٠.٠٥دالة عند مستوى معنوية *
 الكليـة  البدني والدرجة يوضح معامالت االرتباط بين درجات بعد العنف        )٥(رقم  جدول  

  للعنف المدرسي 
  المتغیر الثاني

 الداللة الدرجة الكلیة للعنف البدني  تغیر االولالم

  * * 0.79  العنف البدني

 للعنف البـدني وهـى      *0.06أن قيمة الداللة    )  ٥ ) (٤(يتضح من الجدولين رقمي          
 وبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية في العنـف  ٠.٠٥قيمة اقل من مستوى المعنوية     

تغير العنف البدني،  كما يتضح من الجدول السابق أن          األسري  لدى افراد العينة ترجع لم      
 وبالتالي ٠.٠٥ للعنف المدرسي وهى قيمة اقل من مستوى المعنوية  *0.089قيمة الداللة 

توجد فروق ذات داللة احصائية في العنف المدرسي لدى افراد العينة ترجع لمتغير العنف              
 بين درجات مفردات العينة     ٠.٠١ية  البدني ، وان معامل االرتباط  دال عند مستوى معنو         

على متغير العنف البدني ودرجاتهم على مقياس العنف المدرسي ، وبناءا عليـه فـيمكن               
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين       " قبول الفرض الثاني والذي ينص على أنه        
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البـدني   درجات مفردات عينة البحث على  مقياس العنف االسري وفقا لمتغيـر  العنـف        
  .ودرجاتهم على مقياس العنف المدرسي 

ويتفق هذا مع ما جاء بالنظرية السلوكية من ان العنف سلوك متعلم مكتسب من 
تعتبر مواقف الوالدين ذات اثر بالغ في مدى سالمة الصحة البيئة المحيطة باإلنسان  ولذا 

لطفل من طرف والديه النفسية للطفل، كما ال ننسى النماذج السلوكية التي يعامل بها ا
والتي بدورها تكّون لديه عادات سلوكية يتعود عليها من خالل معرفة نتائج سلوكه، 
فبالتكرار يعرف الطفل نوع السلوك الذي يجلب له رضا أو سخط الوالدين ومن ثم تتكون 
لديه نمطية سلوكية، فالطفل يتعلم العنف على أساس الطرق التي يعامل بها، كما يتعلم ذلك 
من خالل عالقة الوالدين بعضهما ببعض، فكلما اتسمت العالقة باالستقرار كلما مال سلوك 

  الطفل إلى االستقرار والعكس صحيح
إن نموذج السلطة األبوية الذي يسود في كثير من المجتمعات هو الذي يجعل من 

عية استخدام أسلوب العنف يكاد يكون أمرا مألوفا يدخل في إطار الممارسات االجتما
من هنا  ونفسه وسط بيئة تعتبر العنف ممكنا بل ومسموحا ،الطالب العادية، هكذا يجد 

تصبح المدرسة البؤرة التي تصب فيها كل المكبوتات، فإذا كانت البيئة خارج المدرسة 
  .عنيفة فإن المدرسة تكون عنيفة

، فالتربية من هنا يمكن القول أن العنف المدرسي نتاج الثقافة المجتمعية العنيفةو
ليست وقفا على المدرسة وحدها بل األسرة هي المدرسة التربوية األولى نظرا لدورها في 

  .إعداد المتمدرس السوي 
حيـث أوضـحت أن     ) م١٩٩٣(  كـريم     وتتفق هذ النتيجة مع ما أكدته دراسة             

 والتـشدد،  السلوك العدواني العنيف يبرز في مناخ التنشئة االجتماعية المتسم بعدم االتساق        
وأن العقاب األسري والحرمان والتفرقة في معاملة األبناء له دور في ظهور سلوك العنف              

 العنف االسري في اليمن أوضحت النتائج انتـشار         ٢٠٠١لدى األبناء، دراسة معن القاسم      
العنف االسرية خاصة زيادة حدة العنف االسري لدى ربات البيوت خاصة الضرب باليـد              

دراسة العيسوي  ( وتوصلت توى الدخل احد اهم األسباب للعنف االسري      وان انخفاض مس  
و القتـل  %) ٩٨(إلى تعدد مظاهر العنف األسري وكان الضرب أكثرها تكرارا         ) ٢٠٠٤

، فاطمـة أمـين     ٢٠٠٨دراسة عدنان متروك راشد الـشديفات         %). ٢١,٦(أقلها تكرارا   
فطيمـة  ،  ٢٠٠٩، الزبيـر  ٢٠٠٧ السروجي ، أبو النصر       مقياس العنف األسري ،    ١٩٩٩
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إن انقطاع  . دراسة عياديه    استراتيجيات عالج الصدمة عند األطفال ضحايا العنف        ٢٠٠٤
الحوار بين األبوين و الطفل هو القاسم المشترك لهذه األسر و اإلساءة تتمثـل بمحاولـة                

 مـن أشـياء،     حرمـان (على األطفال و بشتى الوسائل الترهيبية       " مجتمع الطاعة "فرض  
  .)وبات الجسديةالعق

توجـد عالقـة   :   انه للتحقق من صحة الفرض الثالث للدراسة الذي نص على    :  ثالثا 
ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين درجات مفردات عينة البحث على مقيـاس العنـف              

  .االسري وفقا لمتغير االهمال ودرجاتهم على مقياس العنف المدرسي 
  One way ANOVAنتائج اختبار ): 6(جدول 

مجموع  مصدر التباین المقیاس
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
  الداللة Fقیمة  المربعات

 0.78 0.12 0.03 2 0.07 بین المجموعات

 االھمال   0.30 27 8.05 داخل المجموعات

    29 8.12 المجموع
 0.60 0.52 0.05 2 0.11 بین المجموعات

 العنف المدرسي   0.10 27 2.81 داخل المجموعات
    29 2.92 المجموع

  ٠.٠٥دالة عند مستوى معنوية *
   الكلية للعنف المدرسي اإلهمال والدرجة يوضح معامالت االرتباط بين درجات بعد )٧(رقم جدول 

  المتغیر الثاني
 الداللة الدرجة الكلیة للعنف المدرسي  المتغیر االول

 غیر دال 0.47  االھمال

 في العنف االسـري ترجـع   ٠.٧٨أن قيمة الداللة   ) ٧ ) (٦(يتضح من الجدول رقمي        
 وبالتالي فال توجد فروق ذات      ٠.٠٥لمتغير االهمال وهى قيمة اكبر من مستوى المعنوية         

  0.60داللة احصائية في متغير االهمال لدى افراد العينة ، كما يتضح أن قيمـة الداللـة   
 وبالتالي فال توجد فروق ذات    ٠.٠٥للعنف المدرسي وهى قيمة اكبر من مستوى المعنوية         

 العنف المدرسي لدى افراد العينة ترجع الى متغير االهمال، وان معامل         فيداللة احصائية   
 بين درجات مفردات العينـة علـى متغيـر    ٠.٠١االرتباط غير دال عند مستوى معنوية    

لثالـث  االهمال ودرجاتهم على مقياس العنف المدرسي ، وبناء عليه يتم رفض الفـرض ا            
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين درجات مفـردات          : والذي ينص على انه     
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عينة البحث على مقياس العنف االسري وفقا لمتغير االهمال ودرجاتهم على مقياس العنف             
  . المدرسي

وربما تختلف هذه النتيجة مع ما اشارت اليه العديد من الدراسات والبحـوث الـسابقة           
اكدت ان اإلهمال  وعدم الرقابة او المتابعة االسرية احد أنماط العنف االسري الهامة              التي  

والسائدة في مجتمعاتنا العربية والتي يكون لها العديد من االثار الـسلبية علـى شخـصية      
 أسباب العنف االسـري ،      ١٩٩٣وسلوكيات األبناء مستقبال مثل دراسة  ، دراسة عوض          

العالقة بين بعـض    ٢٠٠٠ دراسة عنبر  ،) اهمال تربية األبناء    (ب  بينت ان اهم تلك األسبا    
برامج القنوات التلفزيونية الفضائية وسلوك العدوان لدى تالميذ الصفوف العليا بالمرحلـة            
االبتدائية ، كشفت الدراسة ضعف الرقابة االسرية على القنوات التي يـشاهدها األبنـاء ،             

لعنف مثل المصارعة الحرة وافالم الكاراتيه وافـالم        تفضيل غالبية العينة لمشاهدة برامج ا     
أن  " التـي كـشفت    ٢٠٠٣، دراسة المجـذوب     .الحروب والدمار احتلت المرتبة األولى      
ال ) ضرب، جرح، إهمال ، قسوة فـي المعاملـة        ( األطفال الذين يتعرضون لسلوك عنف    

جـات أطفـالهم   يزدهرون عاطفيا، وإذا انجبوا فإنهم ال يعرفون كيـف يـستجيبون الحتيا      
 عربـادي   العاطفية، وينتهي بهم األمر إلى اإلحباط، فيهاجمون أطفـالهم أو يهملـونهم ،            

بينت ان الحرمان الممـارس علـى       .  ،  العنف ضد األطفال في الوسط االسري          ٢٠٠٥
اإلباء في حياتهم اليومية بالمجتمع الجزائري يزيد احتمال ممارستهم للعنف على أبنـائهم             

مركز ( تناولت دراسة    ،. معرفة اإلباء باألساليب السوية للتنشئة االجتماعية        باإلضافة لعدم 
العنف في المجتمع السعودي وان اإلهمال احـد أنمـاط العنـف االسـري         ) ٢٠١٠،رؤية

المنتشرة في المجتمع السعودي وربما يرجع ذلك لكثرة عدد األبناء في االسـرة الواحـدة               
تناولت أسباب العنف المدرسي وبينت ان ضعف        ٢٠٠٤البشري. واالنشغال عن رعايتهم    

  .األبناءالمتابعة االسرية احد األسباب الرئيسية للعنف المدرسي لدى 
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   :انه الذي نص على الرابع للدراسة للتحقق من صحة الفرض :رابعا
للعنف األسري ) الدرجة الكلية(بين  دالة احصائياًمن المتوقع وجود عالقة ارتباطية  

  .للعنف المدرسي الذي يمارسه األبناء ) الدرجة الكلية( األبناء و الموجه نحو 
 على العنف األسرينتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير العنف  ):٨( جدول

  المدرسي

  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لنموذج االنحدار الخطي البسيط): ٩( جدول
  مستوى الداللة لمحسوبةا F متوسط المربعات درجة الحریة مجموع المربعات مصدر التباین

 2364.289 1 3278.496 االنحدار

 14.5867 132 13265.167 المتبقي

 ------ 133 16543.663 المجموع

29.26 ٠.٠٠٠ 

أن نموذج االنحدار استطاع أن يفسر ما     ) ٩(و ) ٨(يتضح من نتائج الجدولين رقمي            
ينـة ، مـن خـالل تعرضـهم او      من العنف المدرسي لدى مفردات الع   %)19.7(نسبته  

مشاهدتهم للعنف االسري داخل اسرهم ، وهي قيمة مرتفعـة، أي أن العنـف االسـري                
كمتغير مستقل له دور مهم وأساسي في تفسير العنف المدرسي، وهذا يعني أيضاً أن هناك        
متغيرات مستقلة أخرى قد تلعب دور أساسياً أو غير أساسي في تفسير العنف المدرسـي،           

ما أننا نستطيع االعتماد على هذا النموذج وحده في التنبؤ بالعنف المدرسي لدى الطالب              ك
، ومن الجدير بالذكر أن العالقة بين المتغيرين كانت طردية بمعنى            )٠،٠١(عند مستوى   

كلما زاد تعرض الطالب للعنف االسري داخل اسرهم  كلمـا زادت ممارسـتهم للعنـف               
  :حة الفرض الدراسي الرابع القائل وبذلك تم قبول صالمدرسي ، 
 للعنـف ) الكليـة  الدرجـة  (بين احصائياً دالة ارتباطية عالقة وجود المتوقع من

  .األبناء يمارسه الذي المدرسي للعنف) الكلية الدرجة ( و األبناء نحو الموجه األسري

 المعامالت غیر المعیاریة
 معامل النموذج

 االنحدار
الخطأ 

  المعیاري

المعامالت 
معامل التحدید  قیمة ت )B( المعیاریة

 )R2( المعدل
مستوى 
 الداللة

القیمة 
 ٠.٠٠٠ 7.529 0 4.356 39.786 الثابتة

العنف 
 4.528 0.439 0.548 0.543 المدرسي

19.7 

٠.٠٠٠  
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لة ويمكن عزو هذه النتيجة إلى ان األبناء يحاكون أنماط التعامل وأساليب المعام           
  .الوالدية وانماط العنف التي يتعرضون لها او يشاهدونها داخل اسرهم 

 التنبـؤ  بينت إمكانيـة التي ١٩٩٠ اليه دراسة حسنين الكامل  أشارتويتفق هذ مع ما          
دراسـة   واإلهمال،بالسلوك العدواني المتمثل في من خالل معرفة اتجاه اآلباء نحو التسلط     

لسلوك العدواني العنيف يبـرز فـي منـاخ التنـشئة           حيث أوضحت أن ا   ) م١٩٩٣ (كريم
االجتماعية المتسم بعدم االتساق والتشدد، وأن العقاب األسري والحرمان والتفرقـة فـي             

 دور  ٢٠١٤ غمـري علجيـة      .معاملة األبناء له دور في ظهور سلوك العنف لدى األبناء         
 بينت النتـائج    فل،الطسوء المعاملة االسرية في ظهور بعض االضطرابات السلوكية لدى          

ان سوء المعاملة االسرية سببا في االضطرابات السلوكية لدى األبناء خاصـة العـدوان               
 أظهرت النتائج أن السبب الرئيسي في أن تكـون          ٢٠٠٨أبو نعاج     . والعزلة االجتماعية   

الطالبات عدوانيات هو التفكك األسري والخالفات األسرية ممـا يـنعكس سـلباً  علـى                
 العوامل النفسية  ٢٠٠٨ النيرب   .يأتي في المرتبة الثانية رفيقات وصحبة السوء        الطالبات و 

اشارت النتائج الى ان    .واالجتماعية المسئولة عن العنف المدرسي في المرحلة اإلعدادية ،        
اهم تلك العوامل هي الظروف االجتماعية واالسرية الصعبة التـي لألسـرة الفلـسطينية              

العنف  ، مدى تأثير     ٢٠٠٥ القرني   . الجو المشحون بالعصبية     الخالفات االسرية المتكررة  
 تسعديت  االسري على السلوك االنحرافي  لطالبات المرحلة المتوسطة بمكـة المكرمـة ،            

ـ د المـدرسي عنـف المـالعن  ،    ٢٠١٠ كما أكدت الدراسة كذلك أن األسرة .  راهقينـ
ــشكالتل و من خال ،ريةاألساليب القهل تساهم في تفشي العنف لدى أبنائها من خال  المـ

 ،٢٠١٣ وايـضا دراسـة شـذا الكـريم      الممارس نحو األبناء، )العنف األسري(األسرية 
 التي تناولت المتغيرات األسرية وعالقتها بممارسة سلوك العنـف       ٢٠٠٦الدسوقيودراسة  

  .لدى طلبة الجامعة
بعض سلوكيات العنف بين الطالب غالباً مـا تظهـر فـي     إضافة الى ذلك فان    

 ورغبة الطالب في السعي لتأكيد ، للحساسية االنفعاليةوترجع أسباب ذلك رحلة مراهقتهمم
باإلضـافة  ، لنفسه ضمن البالغين الذين ال يحتاجون للنصح واالرشاد  ذاته بجانب تصنيفه

اإلعالمية والثقافية التي بدأت تغزو عقول طالبنا من خالل ما يتم بثه عبـر   إلى المؤثرات
تي تخالف قيمنا اإلسالمية وبعض عاداتنا وتقاليدنا كل ذلك يعطي الفرصـة  وال الفضائيات

األبناء الختيار سلوكيات غير مبررة تعبر عن أحاسيسهم ومـشاعرهم ورغبـة فـي     لبع
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تظهر في صورة سلوكيات عنيفة غير مقبولة فـي المدرسـة    ، بعيداً عن التعقل االنطالق
كثير من نتائج البحوث والدراسات السابقة وكما اكدت علـى ذلـك اآلراء             كما أوضحت ال  

التي نادت بها النظرية السلوكية واصحابها من ان السلوك العنيف ال ينشأ فجأة بـل يمـر            
 مخـاطر  وان ، خارجـه  تمتد أن تلبث وال بالبيت تبدأ  التي بدورة  أسموها بدورة العنف    

 العنف، يستمرؤون من ينشأ وبالتالي الفرد، لدى يرالمعاي اختالط تكمن في  االسري العنف
 واتخـاذه  العنـف  ممارسة احدهما بمدخلين ألبنائها العنف انتقال على تعمل العنيفة فاألسر
 واسـتمراء  العنف على االعتياد ، والثاني  المستقبل في وأسرهم اآلخرين  مع سلوكيا نمطا

االستمراء ، كمـا أوضـحت ذلـك        هذال التبريرات وإيجاد عليه واالعتياد للعنف التعرض
  ) ٢٠٠٤، غانم (دراسة
وفي اطار النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فإنها يمكن ان توصي بثالثة              

  :أمور هامة للتعامل مع تلك الظاهرة والحد منها فيما يلي 
 في ، سواءاالبناء في تربية واساليب المعاملة الوالدية غير السويةتجنب الممارسات  - ١

ذلك اإلفراط في تدليلهم واالستسالم لمطالبهم ، أو التفريط في إهمالهم وعدم تمكينهم 
من حقوقهم ، بل وممارسة العنف بحقهم ومعاملتهم بقسوة ، وحرمانهم من العطف 

  .والحنان
موجهة لمقاومة العنف والحد منه ، بحيث تشمل المجاالت للتدخل المهني إعداد برامج  - ٢

وتهدف برامج التنمية االجتماعية إلى مساعدة األطفال (ماعية الثقافية واالجت
والمراهقين على تطوير مهاراتهم االجتماعية ، وكيفية حل الصراعات بينهم ، 

والعالج السلوكي والبرامج العالجية التي تهدف إلى تقديم المشورة لضحايا العنف ، 
يبهم على تطبيق الطرق  وكذلك برامج تأهيل اآلباء وتدرالضطراباتهم النفسية ، 

  . في معاملة األبناءالسليمة
 اللجوء إلى حل مشكالتهم بالعنف والقوة من حيث المبدأ، فإن ألجأتهم الوالدينتجنب  -٣

االبناء لهذا  عن مشاهدة بعيداالظروف إلى العنف فليحرصوا على أن يكون ذلك 
  .السلوك

دراسة دينامية لواقع   ية ترتبط ب   من الدراسات المستقبل   مجموعة تقترح الدراسة الحالية    -٤
 دراسة العالقـة بـين   المعاصرة، في البيئة المصرية في ظل التغيرات األسريالعنف  
 من طالبات المرحلـة الثانويـة او        اإلناث واالتجاه نحو االنتحار لدى      األسريالعنف  

 عـن   والدافعية لإلنجاز والرضا   األسري العالقة بين العنف     الجامعية، دراسة المرحلة  
  .العامالتالحياة لدى النساء 
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  مراجع البحث
  :المراجع العربية) أ(

 العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق و تكیفھم المدرسي  رسالة أثر).٢٠٠٠(  أبو علیا ، محمد 
   ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة ،الجامعة الھاشمیة باألردن

عند بعض طالبات الصف الثاني األساسي في مدرسة وقاص السلوك العدواني  ).٢٠٠٨( أبو نعاج ، رحمة 
  .بحث غیر منشور عمادة الدراسات التربویة الجامعة العربیة المفتوحة . الثانویة للبنات 

العدوان لدى تالمیذ المرحلة الطفولة المتأخرة في عالقتھ ببعض المتغیرات ، ). ٢٠١٢(االحمدي ، اسماء 
   التربیة ، جامعة طیبة رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة

مؤشرات العنف في الوسط المدرسي  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة  ). ٢٠١٢( إسماعیل ، دحدي 
  . العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة مولود معمري ، األردن 

الب المرحلة اتجاھات طالب المرحلة الثانویة نحو العنف دراسة میدانیة على ط)  .٢٠٠٠(آل رشود ، سعد 
  .الثانویة بمدینة الریاض رسالة ماجستیر جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مكتبة الملك فھد

آل رشود ،سعد محمد ،اتجاھات طالب المرحلة الثانویة نحو العنف دراسة میدانیة على طالب المرحلة 
  م٢٠٠٠.منیة، مكتبة الملك فھدالثانویة بمدینة الریاض رسالة ماجستیر جامعة نایف العربیة للعلوم األ

، جامعة نایف ١ط» إیذاء األطفال، أسبابھ، وأنواعھ وخصائص المتعرضین لھ). ٢٠٠٥(آل سعود ، منیرة 
  .العربیة للعوم األمنیة، الریاض

  .، دمشق ، دار المدي)  ١٩٩٩(ألیسا دلتا فو ، العنف العائلي ، ترجمة نوال الیقھ
العنف األسري، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة مقیاس  ) .١٩٩٩( أمین ، فاطمة 

  . والعلوم اإلنسانیة ،كلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان، العدد السادس 
بحث منشور بمجلة العنف االسري واسھامات الخدمة االجتماعیة في التصدي لھ  ) .٢٠٠٧( برقاوي، خالد 

  .٢٢ العدد م اإلنسانیة ،كلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان،دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلو
تصور مقترح لدور األخصائي االجتماعي مع جماعات النشاط في التخفیف من  ). ٢٠٠٧(  بسیوني، محمد 

بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة ،كلیة الخدمة العنف المدرسي 
  .٢٢ العدد  حلوان،االجتماعیة ،جامعة

دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  ).٢٠٠٤( البشري ، عامر
  .كلیة الدراسات العلیا جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة  

سري المرشد الطالبي ودوره في التعامل مع مشكالت العنف األ) ٢٠١٣(بن طالب، إبراھیم عبداهللا زید 
  ).  للطالب، دراسة میدانیة بالمرحلة الثانویة بمدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة

  ).٢٠١٧( تقریر اإلدارة العامة للحمایة االجتماعیة بالریاض،
منظمة الصحة العالمیة جنیف الطبعة العربیة المكتب ،  ) ٢٠٠٢( التقریر العالمي حول العنف والصحة

  .ط القاھرة االقلیمي لشرق المتوس
، رسالة »العالقة بین مفھوم الذات والسلوك العدواني لدى األطفال الصم). ٢٠٠٣(الحازمي ، عواض 

  .ماجستیر منشورة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض
  دراسة حالة ألحد المجتمعات–المخدرات وواقع العالم الثالث  ).١٩٩٥(قناوي ، شادیة . حجازي ، أحمد 

 ١ ع – ١ ج –العربیة ، مجلة القاھرة للخدمة االجتماعیة تصدر عن المعھد العالي للخدمة االجتماعیة 
  .القاھرة  

دراسة السلوك العدواني و عالقتھ بأسالیب المعاملة الوالدیة لدى عینة من طلبة ). ٢٠٠٣(الحدیدي ، فاطمة 
  . ربیة عین شمسالمرحلة األساسیة بدولة قطر رسالة ماجستیر غیر منشورة ت

ورقة عمل مقدمة في ، أشكال وعواقب العنف ضد األطفال ). ٢٠٠١( جھشان ، ھاني. الحدیدي، مؤمن
 .األردن: عمان. مؤتمر نحو بیئة خالیة من العنف لألطفال العرب

ة ،السلوك العدواني وإدراك األبناء لالتجاھات الوالدیة في التنشئ) ١٩٩٠( حسنین الكامل، وسلیمان السید،
  . االجتماعیة ،دراسة تنبؤیھ ،الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة ،  الجزء الثاني

جامعة (، المكتب الجامعي الحدیث: الناشر، العنف في المدارس الثانویة). ٢٠١٢(حسونھ ، محمد وأخرون 
  .،)قناة السویس
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( دیدة ، اإلسكندریة ، مصر ، سیكولوجیة العنف العائلي والمدرسي ، دار الجامعة الج ). ٢٠٠٧( حسین ،طھ 
  )  . د ط

مجلة مركز البحوث » السلوك العدواني وعالقتھ بأسالیب المعاملة الوالدیة). ٢٠٠٤(الحمیدي ، فاطمة  
  .٢٥التربویة جامعة ، قطر العدد 

ورقة عمل منشورة على موقع مركز . العنف العائلي مظاھره ومعالجتھ) .٢٠٠٤( الحواتي ، محاسن 
 .الدراسات
للتعرف على  دوافع العنف بین طلبة الجامعات  في الجامعات األردنیة  ، المؤتمر  ). ٢٠٠٦(الحوامدة ، كمال 

  العلمي األول لشئون الطلبة في الجامعات  ، األردن جامعة الزقاء الخاصة 
لدى عینة منم العالقة بین العنف الطالبي وبعض المتغیرات النفسیة واالجتماعیة  ) .٢٠٠٩( الخطابي ، خالد 

  .طالب المرحلة الثانویة بمكة المكرمة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة جامعة ام القرى 
  . دارالشروق .جامعة الیرموك ، علم إجتماع االسرة  . )١٩٩٤(ل، عمرخلی

نجلو ، العنف المدرسي األسباب وسبل المواجھة، القاھرة  ، مكتبة اال) ٢٠٠٨(الخولي، محمود سعید  
  .المصریة
الوعي واالحتیاجات التدریبة واالجراءات المتبعة في المجاالت المختلفة المرتبطة ). ٢٠١٠( الدامغ ، سامي 

. برنامج األمان األسري الوطني، بظاھرة العنف واإلیذاء األسري في المملكة العربیة السعودي
 .الریاض

دراسة عیادیھ بمدینة  ند األطفال ضحایا العنفاستراتیجیات عالج الصدمة ع) . ٢٠٠٤( دبراسو ، فطیمة
  .بسكرة كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة جامعة محمد خیضر

دراسة لبعض المتغیرات األسریة وعالقتھا بممارسة سلوك العنف لدى طلبة  ) . ٢٠٠٦(الدسوقي ، وجیھ 
 الجودة واالعتماد في تعلیم الجامعة المؤتمر العلمي لكلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان ضمان

  .الخدمة االجتماعیة في مصر والوطن العربي 
اشكال العنف في مدینة قسطنطینیة ، الجزائر رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة  ).٢٠٠٧( رداف ، أمال 

  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة متنوري قسطنطینیة 
  .دار أسامة للنشر والتوزیع األردن ،الطفل وتربیة األبناء موسوعة العنایة ب) . ٢٠٠٠(الرواجبة، عائدة 

أسباب تمایز أم اسباب تجانس : أسباب العنف المدرسي). م٢٠٠٤(الزقاي، نادیة مصطفى وأیوب مختار 
العدد ( جامعة محمد خیضر بسكرة –مجلة العلوم االنسانیة ) : دراسة میدانیة على عینة من التالمیذ(

  ).الخامس
بحث منشور بمجلة دراسات ،ظاھرة العنف ضد األطفال، ) ٢٠٠٧( أبو النصر ، مدحت . طلعت السروجي ، 

  .٢٣في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة ،كلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان ، العدد 
،اثر تصرف وسلوك اإلباء في تشكیل شخصیة األبناء من منظور إسالمي بحث  )٢٠٠٧(   سعد ، رقیة 

  .نشور بالملتقى العلمي الثالث ، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي ، االمارات ، جامعة الشارقة م
نحو الیات مقترحة لدور المدرسة في التصدي لظاھرة العنف ).  ٢٠١١(بدیعة ، بوعلي . سلیمة  ، قاسي 

،  الحد من ظاھرة العنففعالیات الملتقى الوطني حول دور التربیة في: لدى تالمیذ المرحلة الثانویة
   .٤:جامعة الجزائر،  العدد، مخبر الوقایة

عالقة العنف األسري باتجاھات الفتیات نحو الزواج ، المؤتمر العلمي  ). ٢٠٠٨(أحمد ، ناھد . السید ،نھلة 
  .  لكلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان، الخدمة االجتماعیة والرعایة االنسانیة في مجتمع متغیر 

دراسة اجتماعیة ألبعاد (ظاھرة العنف السیاسي في المجتمع المصري). ١٩٩٨. (جاب اهللا سید، لسیدا
 .٢٩٣-٢٥٥، ١١ع، جامعة طنطا، مجلة كلیة اآلداب. الظاھرة كما تعكسھا الصحافة الیومیة

امعة مجلة ج. العنف العائلي ضد المرأة، أسبابھ والتدابیر الشرعیة للحد منھ) . ٢٠٠٣(الشاعر ، ناصر
 .٣٧٠-٣٢٩، )٢ (١٧، النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانیة

أسباب العنف لدى طلبة المرحلة األساسیة الدنیا في مدارس منشیة بني حسن  ) .٢٠٠٨( الشدیفات ، عدنان 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة  ، الجامعة العربیة قصبة المفرق من وجھة نظر معلمیھم ،

  .المفتوحة
العنف األسري في ضوء أنماط العنف الواردة في القرآن الكریم ودور التربیة  ). ٢٠١٤(یف ، نھي الشر

اإلسالمیة في الحد من انتشاره ورقة مقدمة للمؤتمر الخامس للدراسات العلیا ، كلیة العلوم االجتماعیة 
  .، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
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استخدام التعدیل السلوكي في خدمة الفرد لمواجھة العنف  ) .٢٠٠٣( سالم ، اسماعیل. شلبي ، نعیم 
المدرسي ، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة ،كلیة الخدمة 

   .٢ج.١٤االجتماعیة ،جامعة حلوان، العدد 
ة واالجتماعیة في العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضوء المتغیرات النفسی ). ٢٠٠٩(الشھري،علي 

  .مدینة جدة، جامعة أم القرى 
  علم النفس االجتماعي ، القاھرة ، مركز النشر بجامعة القاھرة ).١٩٩٤(شوقي ،طریف

العنف في األسرة المصریة، بحث  ألقي في مؤتمر األبعاد االجتماعیة ). ٢٠٠٠(فرج،محمد.   شوقي، طریف
 .القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیةوالجنائیة للعنف في المجتمع المصري، المركز 

،عالقة بعض المتغیرات األسریة بالعنف ضد األطفال المؤتمر العلمي لكلیة الخدمة  )٢٠٠٥(الشیخ ، حسن 
  .االجتماعیة ،جامعة حلوان ، الخدمة االجتماعیة واالصالح االجتماعي في المجتمع العربي المعاصر 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة العلوم راھقین ـد المـدرسي عنـف المـالعن  ).٢٠١٠( تسعدیت ، صایفي
  .اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة بوزریعة الجزائر 

رسالة دكتوراه غیر . اتجاھات طلبة الجامعة األردنیة نحو الُعنف ضد المرأة). ٢٠٠٧(صقار ، صباح 
 .الجامعة األردنیة. منشورة

  ) .١٢٧( القرآن في إصالح المجتمع ، كتاب األمة، قطر ، العدد من وسائل ). ٢٠٠٨( الصالحي، أمین 
 ).٢( دار الكتاب اللبناني: بیروت. الجزء الثاني، المعجم الفلسفي). ١٩٨٢(صلیبھ، جمیل 

العنف في المؤسسات التربویة و الدور الوقائي لألعالم ، مجلة الفكر الشرطي ،  ) . ٢٠٠١(طالب ، احسن 
   .٣ عدد ،١٠الشارقة ، المجلد 

االسالیب التربویة الحدیثة في التعامل مع ظاھرة العنف الطالبي ، الكویت ، وزارة ).١٩٩٧(الطاھر، حسین 
  . التربیة ، إدارة التطویر و التنمیة

ص : دار أسامة للنشر والتوزیع األردن ،موسوعة العنایة بالطفل وتربیة األبناء ) : م٢٠٠٠(عائدة الرواجبة 
٢١٧.  
العنف االسرى ،أسبابھ وعالجھ  ، المجلة الجامعیة بجامعة الملك عبد العزیز ) .٢٠٠٨(ینبالعایش ، ز
  .  ماي ، مصر٢٨مدحت أبو النصر، مفھوم وأشكال العنف ضد األطفال مجلة خطوة العدد  .١١.،العدد

  .ألمنیة ، العنف األسري في ظل العولمة ، الریاض جامعة نایف العربیة للعلوم ا٢٠٠٥عباس عبد المحمود 
درجة تواجد العنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانویة من وجھة نظر  )  ٢٠١٣( عبد الكریم ،شذا 

  مجلة جامعة .: المدرسین فیھا
العنف ضد الزوجة الموظفة وادارتھ في مدینة الرمادي ، بحث ). ٢٠١٢(  العاني ، نزار. عبد اللطیف، ریاض

   .٩ ، العدد١٩لد منشور بمجلة جامعة تكریت للعلوم ،مج
مركز الدراسات : الریاض. العنف األسري في ظل العولمة). ٢٠٠٥(البشري ، محمد .  عباس،عبد المحمود 

 .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، والبحوث
البیئة االجتماعیة المدرسیة غیر السویة كمؤشر لتحدید دور خدمة الفرد مع  ) .٢٠٠٢( عبد الھادي ، فوزي 

  .العنف لدى الطالب مشكلة 
 .دار المدى للنشر والثقافة: لبنان، بیروت. العنف العائلي). ١٩٩٤(عبد الوھاب ، لیلى 

العنف األسري وعالقتھ بقلق المستقبل لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود ). ٢٠١٤( العتیبي ، وفاء
العلیا بكلیة العلوم االجتماعیة بحث منشور بالمؤتمر العلمي السادس للدارسات " اإلسالمیة بالریاض

  .جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
 ، الدلیل اإلرشادي لمواجھة السلوك العدواني لدي طلبة المدارس ، الطبعة األولي ٢٠٠٦عدنان احمد 

  .٢٠ص:
ة العنف ضد األطفال في الوسط االسري ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلی ).  ٢٠٠٥( عربادي ، حسان 

  .العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة جامعة الجزائر
العنف الوالدي وعالقتھ بعنف األبناء، مؤتمر الطفولة السنوي ، مركز ). ٢٠٠٠( عزب ، حسام الدین 

  .الطفولة ، جامعة عین شمس 
  .العنف األسري وعمالة األطفال ، مركز التوعیة واإلرشاد األسري ، الزرقاء  ).٢٠٠٠(  عساف ، نظام

العنف المدرسي وعالقتھ بالنمو األخالقي لدى عینة من طالب المرحلة  ). ٢٠١٣(عصماني ، عبد اهللا ال
  .الثانویة بتعلیم محافظة اللیث، جامعة أم القرى
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دور سوء المعاملة االسریة في ظھور بعض االضطرابات السلوكیة لدى الطفل ،  ) . ٢٠١٤( علجیة ، غمري 
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

  .الجزائر
منشورات الھیئة العامة السوریة ، العوامل المجتمعیة للعنف المدرسي، دمشق ). م٢٠١١(علي، بركات 
  .للكتاب 

یة للعلوم العودة إلى االنحراف في ضوء العوامل االجتماعیة، أكادیمیة نایف العرب) . ٢٠٠٢( العمري، صالح
  .األمنیة ،الریاض

العالقة بین بعض برامج القنوات التلفزیونیة الفضائیة وسلوك العدوان لدى تالمیذ ). ٢٠٠٠(عنبر، سامي 
الصفوف العلیا بالمرحلة االبتدائیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة قسم علم النفس ، جدة 

.  
لفرد مع حاالت العنف االسري ، بحث منشور بالمؤتمر ممارسة خدمة ا ). ١٩٩٣(عوض ، عبد الناصر

  .١العلمي السادس كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة القاھرة فرع الفیوم ، ج 
  سیكولوجیة المراھق المسلم المعاصر ، الكویت ، دار الوثائق ) .١٩٨٧ (العیسوي، عبد الرحمن

دراسة میدانیة على عینة ، ابھا ومظاھرھاأسب: ظاھرة العنف األسري"، ) ٢٠٠٤(العیسوي، عبد الرحمن 
، مركز البحوث والدراسات بكلیة الملك فھد االمنیة، مجلة البحوث األمنیة، " من المجتمع المصري

 .٢٧٧-٢٢٥ص، )٢٨(العدد، )١٣(المجلد
أسبابھا : دراسة میدانیة على عینة من المجتمع المصري لظاھرة العنف األسري). ٢٠٠٤(العیسوي، محمد 

 . ٢٨ع ، مركز البحوث والدراسات بكلیة الملك فھد األمنیة: الریاض. مجلة البحوث األمنیة. ھرھاومظا
 . الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، جرائم العنف وسبل المواجھة). ٢٠٠٤(غانم ، عبد اهللا 
ربیة للعلوم األمنیة مكتبة جرائم العنف وسبل المواجھة، الریاض جامعة نایف الع) .٢٠٠٤( غانم، عبد اهللا 

  . .الملك فھد الوطنیة
استخدام نموذج التركیز على العضو في خدمة الجماعة والتخفیف من سلوك ). ٢٠٠٧( فرغلي ، صفاء

العنف لدى األطفال المساء الیھم المؤتمر العلمي لكلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان الخدمة 
  .والعالمیةاالجتماعیة بین المتغیرات المحلیة 

التدخل المھني باستخدام المدخل المعرفي السلوكي في خدمة الفرد لتخفیض بعض  ). ٢٠٠٧(  الفریخ ، أمل 
مظاھر سلوك العنف لدى األطفال، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعیة الدراسات 

  .العلیا ، جامعة األمیرة نورة 
  .١رشادي لمواجھة السلوك العدواني لدى طلبة المدارس، طالدلیل اإل). ٢٠٠٦(الفسفوس، عدنان 

  ) .٣٠ (١١العنف االسري في الیمن ، المجلة المصریة للدراسات النفسیة  ، ). ٢٠٠١(القاسم ، معن 
  .صفاء ، األردن ، عمان دار السلوكیة، االضطرابات ). ٢٠٠٠(وآخرون  القاسم ، جمال

عنف االسري على السلوك االنحرافي  لطالبات المرحلة المتوسطة مدى تأثیر ال) . ٢٠٠٥( القرني ، محمد 
 . بمكة المكرمة ، بحث منشور بمجلة جامعة ام القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة

بحث منشور بمجلة دراسات في تصور تخطیطي لمواجھة العنف ضد الزوجات،  ) . ٢٠٠٨( قناوي ، كوثر
  .٢٤م اإلنسانیة ،كلیة الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان ، العدد الخدمة االجتماعیة والعلو

  .الطفل وریاض األطفال القاھرة ، مكتبة األنجلو المصریة، الطبعة الثالثة ). ٢٠٠٢(قناوي ،ھدى محمد
اربد، عالم الكتب . سیكولوجیة الرجل العنیف والمرأة المعنفة: العنف األسري). ٢٠٠٩( كرادشة ، منیر 

 .الحدیث
الجندر ، بحث مقدم إلى األسرة في ظل العولمة ، جمعیة ) . ٢٠٠٤(  محمد ، كامیلیا. الكردستاني، مثنى

  .العفاف الخیریة ، عمان 
سلوك الوالدین اإلیذائي والحمایة القانونیــة لألبناء، مؤتمر الطفل والقرن الحادي  ).١٩٩٣( كریم ، عزة 

  . االجتماعیة والجنائیة والعشرین، القاھرة، المركز القومي للبحوث
، القاھرة، ١اإلرشاد والعالج النفسي األسري، المنظور النسقي االتصالي، ط). ١٩٩٩(كفافي ، عالء الدین 

 .دار الفكر العربي
المركز القومي للبحوث .  تحلیل اجتماعي تاریخي–العنف في المجتمع المصري ). ١٩٧٦(لیلة ، علي 

  .القاھرة، االجتماعیة والجنائیة
ظاھرة العنف داخل األسرة المصریة،  المركز القومي للبحوث االجتماعیة ). ٢٠٠٣(المجذوب ، أحمد 

  .والجنائیة، القاھرة
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مجلة الثقافة النفسیة ، العدد التاسع ، )في(دینامیة المجال العدواني عند اإلنسان ).٢٠٠١(مجذوب، فاروق 
 . ٢المجلد الثالث ج

منذر زیتون . ، منظمة الصحة العالمیة ، الصحة والعنف ، تحریر د )٢٠٠٥( المجلس الوطني لشؤون األسرة
.  

أسالیب مواجھة المرأة العراقیة للعنف االجتماعي ، بحث منشور بمجلة دیالي ). ٢٠٠٧( محمد ، عبد الرازق
  ).٣٣(، مركز أبحاث الطفولة واألمومة العدد  

 دار العلم والثقافة، ١، ط»سباب طرق العالجمشكالت األطفال السلوكیة، األ). ١٩٩٠(مختار ، وفیق  
  . القاھرة
األسباب طرق العالج ، دار العلم والثقافة، القاھرة ، . ، مشكالت األطفال السلوكیة  ) ١٩٩٩( مختار، وفیق 

   . ١ط
، العنف ضد األطفال، المفھوم واألشكال والعوامل، مجلة خطوة، المجلس العربي ٢٠٠٨مدحت أبو النصر 

   .٦ والتنمیة، العدد الثامن والعشرون، ص للطفولة
دراسة میدانیة حول العنف الجسدي والعنف :الُعنف ضد المرأة ). م٢٠٠٨( مدیحة عبادة و خالد أبو دوح 
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