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 العلوم االجتماعية : قس  م 
  التأهيل والرعاية االجتماعية:تخصص 

 . العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطالب:عنو    لرسالة
 . على بن عبد الرحمن الشهري: عد    لطالب
 .أحسن مبارك طالب/  الدكتور: ش         ر   

 :لجنة مناقشة  لرسالة 
 .مشرفاً ومقرراً  . البأحسن مبارك ط -١
 .عضواً  . سعيد بن عطية أبو عالي -٢
 .عضوا . عبد العزيز بن حمود الشتري -٣

 م٥/٧/٢٠٠٣ الموافق -هـ ٥/٥/١٤٢٤ :تا يخ  لمناقشة 
 : مشكلة  لبحث 

خاصة أن . لقد لوحظ ازدياد العنف في العصر الحديث ومنه العنف في المؤسسات التربوية
الشاذ هم من فئة المراهقين األمر الذي يرجع إلى طبيعة هذه المرحلة الذين يقومون بهذا السلوك 

ألنها تتميز بمجموعة من المتغيرات الجسمية والنفسية والعقلية حيث يبدأ الفرد هنا بمحاولة إثبات 
 .الذات وتأكيده والتغلب على الصعاب والمشكالت التي قد تقترضه

 .فى لدى هؤالءفقد يكون التصرفات تتم عن طريق السلوك العن
 :  مية  لبحث 

تكمن أهمية هذه الدراسة في طبيعة المشكلة التي تتناولها وتكتسب أهمية خاصة في معرفة               
أشكال وطبيعة العنف في المؤسسات التربوية المنتشرة بشكل واسع ومتخذة أشكال وأنماط عديـدة              

 .غير التي كانت سائدة قبل ذلك
 :  د    لبحث 

 . العنف داخل المدارس الثانوية بمدينة الرياضمعرفة طبيعة وأشكال -١
 .التعرف على الفروق بين المعلمين في االداريين والطالب في نظرتهم للعنف -٢
مستوى الدخل  (التعرف على مدى اختالف العنف لدى الطالب باختالف المتغيرات الشخصية            -٣

 ) العمر– الحى السكني –
  



 
   لبحث  :تسا الته / فر 

 .يعة وأشكال العنف داخل المدارس الثانوية بمدينة الرياضمحاولة معرفة طب -١
 هل توجد فروق بين المعلمين واإلداريين والطالب في نظرتهم للعنف ؟ -٢
 –مسـتوى الـدخل     (هل يختلف العنف لدى الطالب باختالف المتغيرات الشخصية التاليـة            -٣

 ؟) والحي السكني والعمر
 :منهج  لبحث 

ج الوصفي عن طريق المسح بالعينة الذي يعتمد على دراسة          يستخدم في هذه الدراسة المنه     
. الظاهرة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً من حيث طبيعتها ودرجة وجودهـا فقـط                

ويوضح هنا خصائصها عن طريق جمع المعلومات وتحليها وتفسيرها ومن ثم تقديم النتـائج فـي                
 .ضوئها

 :  م نتائج  لد  سة 
 . بين الطالب والمعلمين واإلداريين في نظرتهم للعنف المدرسيال توجد فروق -١
ال توجد فروق بين الطالب والمعلمين واإلداريين في نظرته ألخطر أنواع العنف المدرسي،              -٢

 .حيث يرون أن العنف الجسدي هو اخطر أنواع العنف المدرسي
ر أنواع العنف التـي     يعد العنف الرمزي وهو العنف الذي يؤدي إلى االزدراء واالحتقار اكث           -٣

ويعد العنف اللفظي اكثر أنواع العنف التى       . يتعرض لها المعلمون من الطالب في المدرسة      
 .يتعرض لها اإلداريين من الطالب في المدرسة

أن اكثر أنواع العنف المدرسي التي يتعرض لها المعلمون من الطالب كانت تتم في شـكل                 -٤
 .عنف جماعي

 اع العنف التى يستند لها المعلمون ضد الطالب في المدرسة ؟يعد العنف اللفظي أكثر أنو -٥
ال يختلف العنف المدرسي لدى الطالب باختالف المتغيرات الشخصية لمستوى الدخل والحي             -٦

 .  السكني والعمر
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كر     رش ي د ق ت
 

 يقول الرسول صلى اهللا عيه و سلم 
)من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا (   

 
 

زيل إلى كل     و في ضوء هذا التوجيه النبوي الكريم يسرني أن أتقدم بالشكر الج
و أخص بالشكر سعادة األستاذ الدكتور أحسن ، من ساهم في إتمام هذا البحث 

طالب رئيس قسم العلوم االجتماعية باألكاديمية و المشرف على هذه الرسالة نظراً 
لما قدم من النصح و اإلرشاد و التوجيه منذ أن كان البحث مجرد فكرة و وصل 

 .إلى ما هو عليه اآلن 
شكر مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة و جميع العاملين به لما قدموه     كما أ

 .من مساعدة و توفير بعض المراجع 
و .     كما أشكر العاملين في وزار ة التربية و التعليم و إدارة التطوير التربوي 

 .فلكم مني كل الشكر و التقدير ، أشكر أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشتي 
 
 
 

                                                         
  

احث                     ب  ل         



 
     د  

 ب شكر و تقدير
 ج قائمة المحتويات

  مدخل  لد  سة:  لفصل  أل   
  مقدمة
 ١ مشكلة الدراسة. أوال 
 ٣ أهمية الدراسة. ثانيا 
 ٤ أهداف الدراسة. ثالثا 

 ٥ ت الدراسةتساؤال. رابعا 
 ٦ حدود الدراسة. خامسا

 ٦ الحدود الموضوعية . ١-٥
 ٦ الحدود المكانية . ٢-٥
 ٦ الحدود الزمانية . ٣-٥

 ٧ المفاهيم األساسية للدارسة. سادسا 
 ٧ مفهوم العنف . ١-٦
 ٧ مفهوم العنف المدرسي . ٢-٦

  اإلطار النظري والدراسات السابقة. الفصل الثاني 
 ٨ العنف. أوال 

 ٨ العنف بين الظاهرة االجتماعية والمشكلة االجتماعية . ١-١
 ١٣ العنف كسلوك منحرف . ٢-١
 ١٩ حجم ظاهرة العنف . ٣-١
 ٢٥ مدخل لتحديد ماهية العنف . ٤-١
 ٣٤ خصائص السلوك العنفي . ٥-١
 ٣٧ العنف المدرسي ماهيته وطبيعته . ٦-١

 ٤٦ أسباب العنف المدرسي. ثانيا 
 ٤٦ األسباب والعوامل النفسية . ١-٢
 ٥٦ األسباب والعوامل االجتماعية . ٢-٢



 ٧٣ األسباب والعوامل المدرسية . ٣-٢
 ٨٦ دور وسائل اإلعالم في سلوك العنف . ٤-٢

 ٨٨ أشكل العنف المدرسي. ثالثا 
 ٩٢  لسابقة  لد  سا

 ٩٩ االتجاهات النظرية المفسرة للسلوك العنفي
 ١٠٣ منهجية الدراسة وإجراءاتها: الث الفصل الث

 ١٠٣ منهج الدراسة. أوال 
 ١٠٣ مجتمع الدراسة. ثانيا 
 ١٠٣ عينة الدراسة. ثالثا 

 ١٢١ أداة الدراسة. رابعا 
 ١٢٣ األساليب اإلحصائية. خامسا 

 ١٢٥ عرض نتائج الدراسة وتحليلهاوتفسيرها: الفصل الرابع 
 ١٨٥  وتوصياتهاخالصة الدراسة. الفصل الخامس 

 ١٨٧ أهم نتائج الدراسة
 ١٨٨ التوصيات

 ١٨٩ قائمة المراجع
  المالحق

  خطاب وزارة المعارف
  أداة الدراسة في صورتها األولية
  أداة الدراسة في صورتها النهائية

 
 



 
 
 

  لفصل  أل  



 م  ق     دم      ة



 : شكالية  لد  سة .   ال  
 





 :  د    لد  سة  . ثالثا 

 



 :تسا ال   لد  سة .   بعا  



 :حد    لد  سة . خامسا  



 :سة   ة للد لمفا يم  ألساسي.سا سا 



 
 الفصل الثاين

اإلطار النظري و الدراسات 
 السابقة



 : لعنف :   ال   
 : لعنف بين  لظا ر   الجتماعية    لمشكلة  الجتماعية  .   –  















  : منحر  لعنف  سلو  .  -





 
 
 
 





















 : يد ما ية  لعنف مدخل لتحد .  - 







 -:  لعنف   لعد    - 



-:  لعنف   لغضب -



 -:  لعنف   لقو  -   



 :عنف   إليذ     ل-  

 :  لعنف   لتعصب -   





 : خصائص  لسلو   لعنفي    

 : لضر   ) 



 :لقصد تو فر   ) 



  :ال بد من  جو  فاصل بين  ألفعا   النسانية ) 

  لقصѧѧد لتو فѧѧق بѧѧين  لتصѧѧر    

تو فر  لعالقة  لفعلية بين  لضر   سو   لتصر       





 : ما  يته  طبيعته :  لعنف  لمد سي . 













 لتفسѧѧير  لنفسѧѧي 

 لتفسير  الجتماعي 

 لتفسѧѧير  لمѧѧوقفي للعنѧѧف

 لتفسير  لتفاعلي 



 
  لمد سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة                             لمجتمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع                           

 سر  أل

ألفراد الذين يقومونا
 بالعنف

  لعنف



 . ثانيا    سبا   لعنف في  لمد  
 -: ألسبا    لعو مل  لنفسية  .  - 











 : إلحبا  . 



 

 النكوصالتوتر العنف

 االحباط

تكرار االستجابة اخلاطئة   أحالم اليقظه 





 : لقلق  .  

  لمحѧѧيط  لمد سѧѧي-

ثم يأتي      ألسر       -



 : ال تئا  .   



 : ألسبا    لعو مل  الجتماعية  .   - 



 : ألسر  .    







   لفيزيقي لتفكك  لما      

 لتفكك  لنفسي   











 : لمحيط  لسكني .   













 :جماعة  لرفا  . ج  





: ألسبا     لعو مل  لمد سية  .  -





 ) : لفيزيقي (   لمحيط  لما     –   –  



 : مد سة   لرفا  في  ل  –   –  







 :      لمعلم  عالقته بالطالب   لعقا   .   –   –  







 : لقد    .   –   –  



 عѧѧا    نتѧѧا   لتسѧѧلط - 

 ضѧѧعا   لنظѧѧا   لتعليمѧѧي - 

خلѧق جيѧل غيѧر قѧا   علѧى مو جهѧة  لمشѧكال         
  لتحديا 





 
 :غيا   للجا      لوحد    لمتخصصة  .  –   –  



 
 : إل      لمختلة  .  –   –  



  :ي سائل  إلعال    لسلو   لعنف .  - 







 :  شكا   لعنف  لمد سي . ثالثا 

 :يقته  لعنف من حيث  سلوبه  طر:   ال  
) لجسد   (  لعنف  لبدني   

 ) لشفو (  لعنف  للفظي   



 لعنف  لرمز   -

 لعنف  لناتج عن  ستفز      -   

 لعنف  لناتج عن غير  ستفز       - 

  لمصѧѧحو  بنوبѧѧة  لغضѧѧب لعنѧѧف - 



 لعنف  لمباشر  -

 لعنف غير  لمباشر   -

  : نو    لعنف من حيث مشر عيته : ثانيا  

  :  لعنف  لجمعي  لعنف  لفر   : ثالثا  

 لعنف  لفر   )  



فئة  أل لى   ل

 لفئة  لثانية 

 لفئѧѧة  لثالثѧѧة

 لعنف  لجمعي )    



 :  لد  سا   لسابقة .  ثانيا 
حو   لمشكال   لسѧلو ية    )     (    سة عبد  هللا عويد    نزيه حمد         

من   لتاسѧع   لعاشѧر  لѧذ و  فѧي  أل      لعو مѧل            لد  طال   لصفو   لثѧا    
 لمرتبطة بها

 : الستفا   من  لد  سة 
 الستفا    لنظرية 

 السѧѧتفا    لميد نيѧѧة

 الستفا    لمنهجية 

 :  جه  لتشابه   الختال  بين  لد  سة  لحالية   لد  سا   لسابقة 



  ѧѧي    سѧѧة تحليليѧѧة  ) .     (     سѧѧة  لسѧѧيد محمѧѧد عبѧѧد  لѧѧرحمن  لجنѧѧد    -
   لثانوية   شا ية  :فهدفت  لى .  لسلو   لعنف لد  تالميذ  لمد  

  -:تيجة  لتالية  توصلت  لد  سة  لى  لن



 : الستفا   من  ذه  لد  سة 
 الستفا    لنظرية 

 السѧѧتفا    لميد نيѧѧة 

 الستفا    لمنهجية 

  :  جه  لتشابه   الختال  بين  لد  سة  لحالية   لد  سة  لسابقة 



حѧو   تجا ѧا  طلبѧة  لمرحلѧة  لثانويѧة نحѧو             )     (    سة سعد آ   شو      
 . لعنف 

 : دفت  ذه  لد  سة  لى 



 : الستفا   من  ذه  لد  سة 
 الستفا    لنظرية 

 الستفا    لميد نية
 السѧѧتفا    لمنهجيѧѧة 

ي لد   حو  مظا ر  لسلو   لعد  ن   )     (   سة  فهد عبد  لرحمن  لناصر       
   لثانوية في   لة  لكويت   . طلبة  لمد  





 الستفا    لنظرية   -: الستفا   من  ذه  لد  سة 
 الستفا    لميد نية  

 السѧѧتفا     لمنهجيѧѧة 

  -:به   الختال  بين  لد  سة  لحالية   لد  سة  لسابقة   جه  لتشا



حѧѧو   ثѧѧر  لعنѧѧف  لمد سѧѧي فѧѧي    )     (      سѧѧة محمѧѧد مصѧѧطفى  بѧѧو عليѧѧا   -
  :  جة شعو   لطلبة بالقلق  تكيفهم  لمد سي   انت تهد   لى 

 

 الستفا    لنظرية من  ذه  لد  سة        -: الستفا   من  ذه  لد  سة  

 الستفا    لميد نية  

 الستفا    لمنهجية 



  :   جه  لتشابه   الختال  بين  لد  سة  لحالية   لد  سة  لسابقة 

 



   -:نظرية  لمخالطة  لفا قه :   ال    :   لمفسر  للسلو   لعنفي التجا ا   لنظرية. ثالثا  

 

 

 

 

 





  -:نظرية  لتعلم  الجتماعي : ثانيا 



   إلحبا  : ثالثا    -:نظرية فر



 
 الفصل الثالث

 ا  منهجية الدراسة و إجراءا



 :منهج  لد  سة :   ال    منهجية  لد  سة    جر   تها :  لفصل  لثالث 

 :مجتمع  لد  سة : ثانيا  

عينة  لد  سة: ثالثا   

 :  ختيا  عينة  لد  سة .  



 : خصائص مجتمع  لد  سة من   لطال  .  

 :  لعمر  - 

  ) ( جد    قم 
  عما   فر   مجتمع  لد  سة



 ) (جد    قم 
  لصف  لد  سي

  أل    لثانو 
  لثالث  لثانو 

 ) (جد    قم 
  لمستو   لتعليمي للو لد

  بتد ئي
 متوسط
 ثانو 

 جامعي فأعلى



 ) (جد    قم 
 لمستو   لتعليمي للو لد 

  بتد ئي
 متوسط
 ثانو 

 جامعي فأعلى

 ) (جد    قم 
 ألسر ل لدخل  لشهر  

 

   يا       لى     من 
   يا       لى     من 
 فأ ثر    من 



 ) (جد    قم 
  لحي  لسكني

 شعبي
   قي

    
     



 ) (جد    قم 
 عد   فر    ألسر 



   جا   لو لد   ) ( جد    قم 
 

 بة  لمئوية لنس  لتكر   عد    جا   لو لد
            حد  فقط

          ثنتا 
        ثالثة
         بعة

 %         لمجمو 
 

 مع من تقيم حاليا    ) ( جد    قم 
 

  لنسبة  لمئوية  لتكر   مع من تقيم  حاليا 
          مع  لو لدين
        مع  حد ما

       مع  حد  ألقا  
        خر 

 %         لمجمو 
 

 

 )  ( د    قم ج
 سبب  نفصا   لو لدين

 





 )  (جد    قم 
  لعمر



 )  (   قم جد 
 لحالة  الجتماعية

 )  (جد    قم 
  لتخصص

 )  (جد    قم 
  لما    لتي تقو  بتد يسها

 





 )  (جد    قم 
 مد   لعمل

 



 )  (جد    قم 
  لفصل  لذ  تقو  بتد يسه



 )  (جد    قم 
  لعمر



 )  (جد    قم 
  الجتماعية  لحالة 

 )  (جد    قم 
  لتخصص



 )  (جد    قم 
  لمها   ال   ية  الصلية:  لوظيفة 

 



 )  (جد    قم 
  مد   لعمل

 )  (جد    قم 
 لعمل  ال      لذ  يقو  به  ال 

  :       لد  سة :  بعا  



 

  ستبيا   لطال 



  ستبيا   لمعلمين
 
 

 

 
 
 

  ستبيا   إل   يين



 :صد        لبحث 

 
 )  (جد    قم 

 معامل ثبا        لد  سة
 

  : ساليب  لمع الجة  إلحصائية: خامسا  



يѧѧѧة لتكѧѧѧر       لنسѧѧѧب  لمئو 

تحليل  لتباين  ألحا     

معامل  لفѧا  ر نبѧا      



 
 الفصل الرابع 

ة ائج الدراس  عرض نت
  و حتليلها  و تفسريها



  لفصل  لر بع
 

  نتائج  لد    سة  تحليلها  تفسير اعر

 



  لعنف  لمد سي  لقائم بين  لطال    نفسهم:   ال 
 )  (جد    قم 

   لطال  في  لعنف  لمد سي جهة نظر

 )  (جد    قم 
   ثر  نو    لعنف  لمد سي  نتشا   من  جهة نظر  لطال 



 )  (جد    قم 
 خطر  نو    لعنف  لمد سي من  جهة نظر  لطال 





 )  (جد    قم 
  سي     لطال  في  لعنف  لمد

 )  (جد    قم 
 مما سة  لعنف من قبل  لطال  في  لمد سة

 )  (جد    قم 
نو   لعنف  لذ  قد يما سه  لطالب في  لمد سة



 )  (جد    قم 
  نو    لر   لذ  يستخدمه  لطال  عندما يعتد   على بعض



 )  (جد    قم 
   لطال  للتهديد من بعض   خل  لمد سة  تعر



 )  (جد   
   لطال  للتهديد من بعض  خا     لمد سة  تعر

 )  (جد    قم 
  له  لطال  من بعضهم  لبعض في  لمد سة    ثر  نو    لعنف  لذ  يتعر



 )  (جد    قم 
  له  لطال  في  لمد سة شكل  لعنف  لذ  قد يتعر

 )  (جد    قم 
 شعو   لطالب بالرفض   لنبذ من قبل بعض  لطال  في  لمد سة



 )  (جد    قم 
  لها  لطالب  قد تثير فيه نو  من  لتوتر   النفعا  من قبل  لطال  في   لمو قف  لتي يتعر

  لمد سة
 



 )  (جد    قم 
 شعو   لطالب باإلحبا  عندما ال يوفق في  لقيا  بعمل ما

 

 

 )  (جد    قم 
  عتقا   لطال  با   لعنف طريق مناسب لتفريغ  إلحبا 



  له  لطال  من  لمعلمين : ثانيا  : لعنف  لذ  يتعر
 )  (جد    قم 

 لب بالمعلمين في  لمد سةعالقة  لطا

 )  (جد    قم 
 للعنف ضد م     لطال  في  ستخد    لمعلم 

 



 )  (جد    قم 
 ستخد    لمعلمو  للعنف نحو  لطال  عندما ال يؤ     لو جبا   لمد سية

 )  (جد    قم 
ستخدمه  لمعلمو  عندما ال يؤ    لطال   لو جبا   لمد سيةي سلو   لعنف  لذ  قد 



 )  (جد    قم 
  ستخد    لمعلمو  للعنف نحو  لتالميذ عندما يؤ    بعض في  لمد سة

 )  (جد    قم 
نو   لعنف  لذ  يستخدمه  لمعلمو  نحو  لطال  عندما يؤ    بعض في  لمد سة





 )  (جد    قم 
علمو  للعقا  مباشر  بعد قيا   لطال  بأ  عمل غير سليم في  لمد سةتنفيذ  لم

 )  (جد    قم 
 نو   لعقا   لذ  يستخدمه  لمعلمو  ضد  لطال  عندما يقومو  بعمل غير سليم

 في  لمد سة
 

 )  (جد    قم 



 ستخد    لمعلمو  للعقا  ضد  لطال  عندما يما سو  سلو  غير سو  في 
 لمد سة

 )  (جد    قم 
نو   لعقا   لذ  يستخدمه  لمعلمو  ضد  لطال  عندما يما سو  سلو  غير سو  في 

  لمد سة





  له  لمعلمو  من  لطال  : ثالثا   : لعنف  لذ  يتعر
 

 )  (جد    قم 
  جهة نظر  لمعلمين في  لعنف  لمد سي

 

 )  (جد    قم 
   ثر  نو    لعنف  لمد سي  نتشا  



 )  (جد    قم 
  خطر  نو    لعنف من  جهة نظر  لمعلمين

 )  (جد    قم 
     لمعلمين في  لعنف  لمد سي

 )  (جد    قم 
 طبيعة  لعالقة بين  لمعلمين   لطال 



 )  (جد    قم 
  له  لمعلمين من  لطال   شكل  لعنف  لذ  يتعر

 )  (جد    قم 
   محا لة  إليذ      لتعد  من  لطال   ثنا   لد 

 



 )  (د    قم ج
   طبيعة تصرفا   لطال   لتي قد تؤ    لى  إليذ    ثنا   لد 



 )  (جد    قم 
   لمعلمين لنظر    ستفز  ية  تعر



 )  (جد    قم 
   لمعلمين للتهديد بالسب   لشتم  تعر

 )  (جد    قم 
   لمعلمين للسخرية تعر



 )  (جد    قم 
   لمعلمين للتهديد باالعتد     لجسد   تعر

 )  (جد    قم 
   لمعلمين لعد   لمباال  تعر



 )  (جد    قم 
   لمعلمين للتهديد بإتال   لممتلكا   لشخصية تعر

 )  (جد    قم 
     لطال  بالشتم   لسبا 

 

 )  (د    قم ج
    لطال  بالتهديد باالعتد    لجسد 



 )  (جد    قم 
     لطال  بالتهديد باالعتد    لجسد   لمباشر

 



 )  (جد    قم 
 ى  لسيا      لطال  بالتهديد باإليذ   عل

 )  (جد    قم 
 ) لعنف  لرمز  (     لطال  بنظر            حتقا 

 



 )  (جد    قم 
   لمعلمو  إلتال   لسيا    تعر

 )  (جد    قم 
   لمعلمو  لأل    لمباشر على  لسيا    تعر



)  (جد    قم 
  له محا  لة  لمعلمو  في  لر  سريعا  بصو   مباشر  على  لعنف  لذ  يتعر

 من  لطال 

 )  (جد    قم 
 نو   لر   لذ  قد يستخدمه  لمعلمو  عندما يتعرضو  للعنف





  له  إل   يين من  لطال  :   بعا   : لعنف  لذ  يتعر
 )  (  قم جد  

  جهة نظر  ال   يو  في  لعنف  لمد سي

 )  (جد    قم
   ثر  نو    لعنف  لمد سي  نتشا   

 )  (جد    قم  



  خطر  نو    لعنف من  جهة نظر  ال   يين

 )  (جد    قم 
     ال   يو  في  لعنف  لمد سي



 )  (جد    قم 
 طبيعة  لعالقة بين  إل   يين   لطال 

 )  (جد    قم 
 ذ  يقو  به  لطال  ضد  إل   يين عن طريق  لكال     لتهكم   لسخرية إليذ    ل

 





 )  (جد    قم 
 إليذ    لذ  يقو  به  لطال  ضد  إل   يين بالحر ا   الستفز  ية

 )  (جد    قم 
  إليذ    لذ  يقو  به  لطال  عن طريق  لرمي ببعض  ألشيا 

 

 



 )  (جد    قم 
   ال   يو  للتهديد بالضر    ) العتد    لجسد  ( تعر

 )  (جد    قم  
   إل   يو  للتهديد  لسبا      لشتمتعر

 



 )  (جد    قم 
   إل   يو  للتهديد بإتال   لممتلكا   لشخصية  تعر

 )  (جد    قم 
   ال   يو   للتهديد بإتال   لسيا    تعر



 )  (جد    قم 
    إل   يو   للسب   لشتم  تعر

 )  (جد    قم 
    ال   يو  للضر    العتد    ل  جسد    لمباشرتعر



 )  (جد    قم 
   إل   يو  لإليذ   في  لسيا    تعر

 )  (جد    قم 
  له  ال   يو   من  لطال   شكل  لعنف  لذ  يتعر



 )  (جد    قم 
 سبا     لطال  بالشتم   ل

 

 )  (جد    قم 
     لطال  باالعتد    لجسد 



 )  (م جد    ق
     لطال  باالعتد    لجسد   لمباشر

 
 )  (جد    قم 

     لطال  بالتهديد باإليذ   على  لسيا  



 )  (جد    قم 
محا لة  إل   يو  في  لر  سريعا  بصو   مباشر  على  لعنف  لذ  يتعرضو  له 

من  لطال 

 )  (جد    قم 
 نو   لر   لذ  قد يستخدمه  إل   يين عندما يتعرضو  للعنف



 )  (جد   
مع محا    أل    باختال   تحليل  لتباين لداللة  لفر   بين  ستجابا  عينة  لبحث

  لعمر
 



 )  (جد   
مع محا    أل    باختال   لحي  لة  لفر   بين  ستجابا  عينة  لبحثتحليل  لتباين لدال

  لسكني





 )  (جد   
محا    أل    باختال   لدخل مع  تحليل  لتباين لداللة  لفر   بين  ستجابا  عينة  لبحث

  لشهر 



 
 
 
 
 



   
 
 

 الفصل اخلامس
 ا  خالصة الدراسة و توصيا



 خالصة  لد  سة   توصياتها:  لفصل  لخامس 





 :  م نتائج  لد  سة : ثانيا 



    لتوصيا :ثالثا 

 

 

 



  لمر جع



















 
   ا يمية نايف  لعربية للعلو   ألمنية 

        كلية الدراسات العليا
       قسم العلوم االجتماعية 

 
 
 
 

   لثانوية من  جهة نظر  لمعلمين    لطال    لعنف في  لمد  
)يقية في مدينة الرياض دراسة تطب(   

 
 

:استبيان حول   
 العنف القائم بين الطالب أنفسهم 

 
)استبيان الطالب(  

 
 
 
 
 

 إعداد الطالب 
 علي بن عبدالرحمن الشهري

 
 إشراف الدكتور
 أحسن طالب 




