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 مقدمة
يعد السالال م لبًا ل لًايالالميذ لصو  عالالدم  ديد  لاالالا  ابلللل  لصا الايالالميذ ل  
دي ا الحمدب  دالعالالالالالالالالما لا  دالعصا  دارمةلب لدمسذ    السالالالالالالالال م  عالالالالالالالالا  ي يالالالالالالالال   

بدم  ًا المغم ل  ء اا العللم  دولكاسالالالالءًصلى  اا لداسلذ الحمب دالعالالالالماي اللء يالالالال  
ادحد  اللعالالالالالالاليم ارصسالالالالالالاللص   دارةليذ السالالالالالالالًم   م  ل  امد  الم لى  الد   العللل 

 .(1)دالءصليذ اللسءلعيذ
ديداسه لسءلعصل اليدم  ًا العالالالالالعيد العللل  ء يماا دءحديا  ديد  اا ل ءًا 

الءقدم سالالالالميل داللء ح   د ليلدي  دلسليا اللعماذ  لصلل: الءقدم العًل  دالء صدلدس  ال
ال ايم اا دسالالالاللال  ايصءقل  دايءعالالالالل  دالءداعالالالال  دالًدم  اللعًدللءيذ  دلل يمءاب الل ل  
االالالالالالالالمدم  تمللذ لسءلل اللعماذ داصلى لسءلل اللعًدللا  د دللذ لسالالالالالالالاليبم  اا ل ءًا 
اللسليا السالاليلسالاليذ دايمءعالاللديذ دايسءلل يذ دالًقلايذ مد اماالالا  ًا العللم ء ل  ا 
دء ء ا لم ء   لدسدد  اعالالالالالالالالالالالالالالدمءلالل الحاللليالذ ل  ماال   دلعال   ام  ءًالك الء يماا الءا 
يالالالالالالالال ًا دلل  الا ءيالالالالالالالال    بم ا  ًا سالالالالالالالال له ايسءلل    ةا اصديي ا  يم  ) لةم  

ءءلً    بمةل اا الءدا يلا الًقلايذ  للل  (2)العدللذ(  دلل يعالالالالالالالالالالالالالالاللحالل ل  ءدا يلا 
 .(3)لًلسءلل ءلًًه ل  ءلديد  ًا اللديذ الًقلايذ

                                                
عمان، دا  اإلبتكا ، ص ، مقدمة فى دراساا  الساالم والنعاتا (، 2010القاسم  وو  ااد   أبو   )1(

 .8-7ص
، العولمة: مقدمة فى فكر واقتصاااااد وةدارة تصاااار الالدولة(، 2000دحسممممم أام  الى مممم      (2 

 .18القاه ة، دجموعة الن ل الع ب ة، ص
  يمكن الرجوع فى ذلك ةلى: (3(

، القاه ة، دا  إيت اك للنش  حقوق اإلنسان فى ظل العولمة(، 2006على يوسف الشك     -

  . 37-36والتوزيع، ص ص

 .81، ص55، القاه ة، دا  الش وق، صالعولمة(، 2009 جالل أد م  -
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د ًا العالالالالالالالالالالالالالالعيالالالالد اللحً   يعالالالاللصا لسءلعصالالالالل اليدم ل  ءصالالالاللم  ل الالالاللةم  ايص سالالالاللم 
  دلل يصءج  صلل ل  ءدا يلا ءقدد تلا ء يالالالالالالالالالالالالالال  لًعديد ل  الليالالالالالالالالالالالالالال  ا (1)السالالالالالالالالالالالالالال لص 

ايسءلل يذ  لع   ام ةل ليالالالالالالالالالالالال ًذ الابللذ الءا  دا اصسالالالالالالالالالالالالاذ ليسالالالالالالالالالالالالا اللقًيًذ ل   اماد 
دالءا مد ءعالالالال  اا اع  ا حيل  تلا  -     اللسءلل تلا ء دي  ايءسلةلا السالالالالًايذ 

  اح  صعيش اليدم  عم ا اء و ل صحده سداى اعدم   ًصيذ  د الصيذ؛ -حد العدداصيذ 
  تو  عا  لًعصا حي   ايم اا (2)القد  لصبق ل د سًدا ل لًحيل    ًم ل   ى دما لاا

ل للسل  ء  يمصل دسالالالالالالالالالاللعصل د اعالالالالالالالالالاللمصل ال ءًا  دامل حيلءصل اللعلش  اقد  عالالالالالالالالالالا  لقءحل 
 يالالالالالالالالالالالالالال الالللالاله الءا ءءاالاللي  االالل ء ا لالالدى الءقالالدم ال  مه دالء صدلدس  الالالوى ءءدعالالالالالالالالالالالالالالال  لالاله 

 .(3)سءلعلاالل
دمد اصع س العصا اللسءلع   ًا اللصلخ اللدمسالالالالال   د لعالالالالالذ اا لمحًذ الءعًيم 
الًلصده  لدمسذ     عالالا   حد لعدملا ءحقي  السدد  اا الءعًيم  له اًلمه السالالًايذ  ًا 
الصلد ايسءلل   لًب ب ا   الص م    عالالالال ءلم اا لدما العصا سالالالالداى )االالالالحليل 

  دولك لل  يالالاللما تليه العديد ل  الدماسالالاللا (4)عصا( د لعءدي   د ل ح ي  لسالالالًدك ال

                                                
تقرير التنمية البشاااارية: المىااااى فى التقدم بنا  المتعة (، 2014ب نادج األد  المتح ة اإلنمائى   )1(

 .199، ن ويو ك، صلرد  المخاطر
(2   Susan Isenberg (2007), Applying Andragogical Principles to Internet
Learning, New York, Cambria Press, p36.

، ةسااااتراتيجية مواجهة العنف: رنية نقدية ودراسااااة ت بيقية (،2003سمممماد ة ص مممم   ممممال    (3(

 .33القاه ة، دؤسسة الطوبجى للتجا ة  والطباعة والنش ، ص 
مجلة (، أسباب العنف ل   تالد ذ الم الة اإلبت ائ ة، 2012 ااب أسع  ويس الشم     (4(

.221 -220ص ص       (،18الع د  ، دراسا  تربوية
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  " اًيصذ (1)(2003اللء ععذ اا ةوا الير   لصلل دماسذ    ل : "  يما الديب " )
 . (3)(2013" ) د الحلا لمد   ا "  (2)(2006 يك " )

دل  ًم يءسًا  ةليذ اللد   القيلا لًءمايذ ل   س  السالالالالالالالالال م اا لداسلذ مل د  
العصا دالعالالالالالالالالالالالالالماي اا  لللصل الحديذ داللعلعالالالالالالالالالالالالالم  دولك لل ءصالا تليه لص لذ ا لم 

رسالالالالالالالالالالالاليسالالالالالالالالالالالاللل اا  ماعيصيلا القم  لصو ء " UNESCO "اللءحد  لًءمايذ دالعًدم دالًقلاذ 
ى ميذ  ًا مدم  الءسالالاللل  دالحدام  ًا تصلل  اقد امء  ا اًسالالال ذ مسالالالللءلل ا   الللاالالال 

ل  ًا مليذ اللص لذ لللةيذ (4)حللذ العصا دالعالالالالالالماي اا العللم ارسالالالالالالمه   دولك ءرسالالالالالاليسالالالالالال 
ل يالالاللل   يقدم  ًا لمء  اا ا ميذ داسالالالءماءي يذ  للليذ سًقلاذ السالالال م ال ءالمةل لعالالالبًح 

يذ واا اللعلصا ال ًس لًعللم  دا عد   ءام الءلميخ ارمءعلده دالًقلا  دايسءماءيس 
اا  دالءلمي يذ لًيالالالالعدب  دءبديم الد   الايالالالالمه ا   ميذ القيليذ داللعمايذ دالس ماايذ

 ًا احءمام اآل م  دماد  ًقلاءه  دالءعلد  دالءللسالالالالالالالالالالك  ليش السالالالالالالالالالالًل  اللاص اءسله الءع
 .(5) الددل

عًا سالالالاي  اديل   لًءمايذ    ءمسالالالخ ًقلاذ السالالال م اا اللسءلل دءع   لسالالاللماءلل  
م  ًا 1994لًقلاذ السالال م اللصعقد اللسالالً لددم  ًل  ي الحعالالم    د الللءلم الددل الل

 ةليذ الامالج الءماديذ اللمء     ًا لالدئ ًقلاذ السالالالالالالالالالالالالال م  االالالالالالالالالالالالالمدم  حيديذ ل   س  
ءمسالالالالالالالالالالالالاليخ ميم العدالذ دحقد  ايصسالالالالالالالالالالالالالل  دالديلدممابيذ دالءصليذ  الراالالالالالالالالالالالالاللاذ تلا  ةليذ 

                                                
 دراسااة تحليلية لدى طالب المرحلة الثانوية " المشااكال  الخلقية(، 2003أشمم أ أام  ال يب   (1(

،  سالة داجست  ، كل ة الت ب ة  ب د اط، جادعة المنصو ة."
لمواجهة العنف دور ةدارة المدرساااة الثانوية العامة  تفعيل(، 2006بث نة عب  هللا دحمود كشممم    (2(

،  سالة داجست  ، كل ة البنات، جادعة ع م شمس.لدى طالبها
ظاهرة العنف المدرسااااااى بالمرحلة الثانوية بمحاف ة (، 2013د وة عب ه دحم  عب  الحافظ   (3(

 ،  سالة داجست  ، كل ة الت ب ة، جادعة اإلسكن  ية." دراسة تحليلية اإلسكندرية "
، ت جمة: د كز د اسممات الوا ة الع ب ة، ال ونسممكو، الصاافحة الجديدة (،1994ف  ي يكو دايو    )4(

.31ب  وت، د كز د اسات  الوا ة الع ب ة، ص
د   ت م م دفاه   ثقافة السالم والق   اإلنسان ة  العالم ة( (، 2009دصطفى اس م أبو الش خ   (5(

ة التربية مجلة كليالمشت كة فى كتب الت ب ة االجتماع ة والوطن ة فى الم الة األساس ة فى األ دن، 

 . 264(، أكتوب ، ص1، الجزء  )65، الع د  (مجلة تلمية دورية محكمة) بالعقازيق
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لًلدابصي  اا ل ءًا الصيالالالالالالالاللبلا الءماديذ دالًقلايذ الءا ل  يالالالالالالالالرصلل الليالالالالالالالاللم ذ الواءيذ 
ءعلي  ًقلاذ السالالالالالالالالال م دميله اا اللسءلل  تلا سلصب  ةليذ ءصقيذ الصعالالالالالالالالالد  الءلمي يذ 
اللقدلذ لًصشى ل  دمدس العصا  دءقديم لعًدللا لداالالالالالالالالالالالالد يذ دغيم لءحي   للم    

 .(1)اآل م
ل لص لذ اسءلل يذ ءعل  ال ءالمةداا اللسءلل اللعلعالالالالالالالم   عالالالالالالالاحا اللدمسالالالالالالالذ 

لا لللذ الءصيالالالالالالالالالالالالذ الءماديذ دالءصلديذ اا اللسءلل  الا ليالالالالالالالالالالاللم ذ لًعدال  د  ًا    ءء
لالالددم  لًصشى  دللديالالذ ذ ا  مى اا  لًيالالذ الاصالاللى الًقالاللا  دالء دي  ال  مهايسءلالالل يالال

للي  اا صق  ًقلاذ اللسءلل  دغمسالالالالالالالالاللل اا ص دسالالالالالالالالاللم دءمسالالالالالالالالاليخ ل لةيللل اا  وةلصلم  
عالالالاليلغذ يالالالال عالالالاليلءلم دا  غليلا د ةداا اللسءلل  لمء    اا ولك  ًا اسالالالالءلداالل د 

 .(2)ب الل  غمس القيم ا عيًذ لًلسءلل اا ص دس
دء َعد اللدمسذ الًلصديذ العللذ ل   ةم الللسسلا الءعًيليذ اا لعم  حيذ ءلً  

ل الدالى يلاءم  الدماسالالالالالذ الل صلد ا يالالالالاللل   ل   سداصب يالالالالال عالالالالاليذ ب الل  دل  ًم يقل  ً
يالالالالالالي حلسلا ب الل  دء ديدةم امعالالالالاليد  ل   اءاعلا لءبًالا اءم  اللماةقذ دالاًدغ  دا 
ً قيالالذ دارسءلالالل يالالذ  دالللالاللماا دايءسالاللةالاللا الءا ءل صلم اا  الًقالاللاالالذ العالالللالالذ  دالقيم ال  
صلليذ اللمحًذ الًلصديذ ل  ءحديد ءدسللءلم دلسالالالالالاللماءلم اا الحيل  العلًيذ اللصيالالالالالالدد  اا 

ءدسله     ٌ  حسالالباإحدى للسالالسالاللا الءعًيم العلل ءلل ل   س  ءليالءلم ل لءحل  اللس
 .(3)دمغاءه  الل يللد تلا اًدغلم لًلصلعب القيلديذ داللملدمذ اا اللسءلل

                                                
ية مجلة تلم) مجلة ال فولة العربيةالت ب ة على السالم بأبعاد كون ة،  (،2010على أسع  وطفة   (1(

 .  115(، ديسمب ، ص45(، الع د  12، المجل   (بحثية محكمة
،  سالة دكتو اه، كل ة التربية التنموية من المن ور االسالمى(، 2005ب   اسم إب اه   جمال   (2(

.76الت ب ة، جادعة أس وط، ص
، ب  وت، التعليم الثااانوى: تجااارب تربيااة وتااالميااة(، 1991نو   عبمماع عبمم  هللا العلوانى   (3(

.71ة لل  اسات والنش  والتوزيع، ص المؤسسة الجادع
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دءسالالالالالالالالالالالءلد اللدمسالالالالالالالالالالالذ الًلصديذ العللذ اا لعالالالالالالالالالالالم  ةداالل ل   ةداا د ام  الءمايذ 
ل  ى  ًا لسالالالالالءدى الددلذ ل  صلحيذ  د دالءعًيم  دالءا ءصاً  ل  ا ةداا القدليذ ال ام 

لبللب داحءيلسلا اللسءلل اا تبلم لءبًالا الععالالالالالالالالالالالالالالم ل  صلحيذ   مى  دمد حدد 
م( اا ةوا العالالالالالالدد ا ةداا العللذ لًلمحًذ الًلصديذ  دلصلل 1981لسالالالالالالصذ  139ملصد  )
 :(1)لل يًا
ه  لت داد البللب الوى يلل  الهلل  د ءاه  دمسالالالالالالالالالالالًه  دميم ديصه  ديءلسالالالالالالالالالالالك اءعللي

 ديًء م ال ًًه.
 ت داد البللب الللل  ادبصه دماالالالالالليله  اللسالالالالالءعد اللءاالالالالالحيذ اا سالالالالالايًه اإ ءالمه

 الص س  دا ة   دالعم   دلعدم الحيل .
سالالالالالالالالالالالالالالاللص ارص  لءه العمايذ  دالصءللاله القدل  ت داد البللب الوى يلل  الصءللاله 

 لًعللم ل  حدله.
 دالللالاللماا داللءبًاالاللا ال  لالالذ ء ديالالد الب ب االالللقالالدم اللصالاللسالالالالالالالالالالالالالالالالب ل  اللعالاللما

 لءحقي  وداءلم.
 ل تلا سصالالالب لل ت الالالدادةم ل لءحالالالل  االالالللءعًيم العالالاللل  ت الالالداد الب ب لًحيالالالل  سصاالالال 

    د الليلم ذ اا الحيل  العللذ.دالسللع 
م( الد لالا الماليسالالالالالالالاليذ لًلدمسالالالالالالالالذ الًلصديذ 1994لسالالالالالالالالصذ  2 لل حدد القمام الد امى ممم )

 :(2)العللذ ايلل يًا

                                                
 يمكن الرجوع فى ذلك ةلى: (1(

 -وظائف اإلدارة المدرسااااية بالمرحلة الثانوية العامة التن يم (، 2008دحم  سمممم   دحم  السمممم     -

 . 45، القاه ة، عال  الكتب، صاإلشراف: الواقع واإلن الق نحو الجودة الشاملة - التوجيه

 ،التربية المقارنة: من لقا  فكرية ودراسا  ت بيقية(، 2004وآص ون   يعب  النب يسعاد بس ون -

 .291القاه ة، دكتبة زه اء الش ق، ص
 يالمواطنة ف) ضااو  التحديا  المعاةاارة يمواطنة فتربية ال(، 2010أام  يوسممف   يسممناء عل (2(

      .130-129، دسوق، دا  العل  واإليمان للنش  والتوزيع، ص (الفلسفا  المختلفة
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  القدم   ًا الء يا لل الء يم اللسالالالالالءلم احيذ ءءم اسالالالالالم ذ د  لى   دل  ًم  يلد
اعًا ارصسالل  اللءعًم    ءء د  لديه مليذ    الءعالدماا الل ءً ذ لًلسالءقا  الل 

 يحلًه ل  لي  ا دءحديلا.
  غمس المدح الصقالديالذ دءعًيم بم  الء  يم  ابالللالب ال الد ل بالللالب االإساللد   الدد ل

اليسالالالالالالالالالالالالالاليالالذ لًالال  القالالدم   ًا الء يا داللمدصالالذ  دالقالالدم   ًا الللالاللماا الحيالاللءيالالذ الم 
الءعلل  لل الء يم السميل  دالقدم   ًا الء ل   لل الء صدلدسيل الحديًذ؛ للداسلذ 

 لبللب اللسءقا . 
 تصيالاللى لسليا ء عالالعالاليذ سديد  دلل  دةيل    لللذ ل ليم  ملدم   ًا الء يا

لءبًالءلل  دل  ًم اعًا اللمحًذ لل الءحديا السوميذ السديد    د ايسالالالالالالالالالالالءسلاذ ل
 الًلصديذ العللذ الءر يد  ًا الءعًيم اليلل  ايلل يءالصه ل  ء ادج الء ععلا. 

ل  ًا لل سالالا   ءءسًا الحلسذ اللًحذ لًءما  دةليذ ل   س  السالال م اا اعدءرسالاليسالال 
لدى بللب اللدمسالالالذ الًلصديذ العللذ  صءيسذ  لبايعذ الدماسالالالذ الل ل  صلحيذ  القيل 

دلسالالالالالالي دلدسيذ صلده الص سالالالالالاليذ  دايص علليذ  دالدسداصيذ  دالعقًيذ اللعمايذ ل  صلحيذ 
ل يالالالالالالالالالالالديد ا اللقيم داللعلييم    مى  حيذ يلءم بللب اللمحًذ الًلصديذ العللذ اةءللل 

قًيذ تلا ا ديلد د يه ال ءًا القاالالالالالالالالالالالالالالليل ال ًقيذ ال ًقيذ  تو يلدى صلد مدماءه الع
داقدمءه  ًا لصلميالالالالالالالالءلل   لل ءقدده الءدمعلا داللبللب ارسءلل يذ اللءدمعذ لصه 

لالالك اعالالالالالالالالالالالالالال الالذ  الاللعالالالالالالالالالالالالالالالالذ اا اللصالاللخ تلا ت الاللد  ءقييلالاله لقيم دلعالاللييم لسءلعالاله  دو
الوى يءسم اءالمب القيم دءصلم  ا دبه الل ءً ذ دءاليصلل  الل مد  ايسءلل  

  البللب تلا لل ي بً   ًيه )  لذ اللديذ(   د    يًسر لًاحذ    سلل ذ يعم 
 .(1)لصحماذ يدي  للل اللديى دايصءللى

 
                                                

، أزمة الهوية فى المراهقة والحاجة ةلى اإلرشاد النفسى(، 2002أبو بك  د سى دحم  د سى   (1(

 .27القاه ة، دكتبة النه ة المص ية، ص
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وتساؤالتها البحثيةمشكلة الدراسة   
 تلقلى الاالالالالدى  ًا لقدللال  ًا لل سالالالالا   اإ  الدماسالالالالذ الحلليذ ءحلد  ءرسالالالاليسالالالال  

 العصا الللدمسالالالالالالالالالالالالالالذ الًلصديذ ا  لةم   اا لداسلذ اريسلا لًءمايذ ل   س  السالالالالالالالالالالالالالال م 
ايذ :  يا يل   لًءم  لعالالالالالم  دل  ًم اإصلل ءحلد  ارسلاذ  ًا السالالالالاللا  الماليسالالالالال  اآلء

ولك لعالالم   د   لةم  العصا الللدمسالالذ الًلصديذ ا    ءداسه اريسلا  ل   س  السالال م 
 ل      ارسلاذ  ًا الءسلليا الاحًيذ اآلءيذ:

 مسذ الًلصديذ العللذ ا  لعم لللد لةم  العصا ا  ام   صللبلل  .1
يذ    ءًا  الحلسلا الص سيذ ايسءلل  يا يل   لًءمايذ ل   س  الس م اريسلا   .2

 لدى بللب اللدمسذ الًلصديذ العللذ ا  لعم 
ا  لدى ب ب اللدمسالالالالالالالالالالالالالالذ الًلصديذ العللذ لل  ةليذ غمس ميم السالالالالالالالالالالالالالال م اريسلا   .3

  لداسلذ  لةم  العصا الاصيده لديلم 
الدراسةأهمية   

 ءع ى  ةليذ الدماسذ الحلليذ تلا  د   لدم لصلل:
 ءء   الدماسالالالالذ الحلليذ لل ءدسللا د ام  الءمايذ دالءعًيم اللل د   ًا  ةليذ صيالالالالم

 ميم الس م ايسءلل ا الماح  الءعًيم الل ءً ذ.
اللسالالالدلي    لعالالذ -يل   لًدماسالالذ الحلليذ لسالالل د  القلاللي  اد ام  الءمايذ دالءعًيم

  ًا مسالالالالم السالالالاليلسالالالاللا -داالالالالل السالالالاليلسالالالاللا الءعًيليذ لًلمحًذ الًلصديذ العللذ   
 الل ءً ذ لًءعًيم دءبديم اللصلةج الدماسالالالاليذ داق ل للقدللا الءمايذ ل   س  السالالالال م

   دءدميب اللعًلي  داق ل للوا الددم.اريسلا 
 ءءلليالالالالالالالا الدماسالالالالالالالذ الحلليذ لل ايءسلةلا العللليذ اللعلعالالالالالالالم  الءا ءلل  اسددى

 الس م  دارةليذ اصلاله اا  قد  الايم.
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 يل   لًدماسالالالذ    ء د  صقبذ اصب   للسليا احًيذ لءعدد  لًالحًي  السدد اا
 اللسل  الءمادى.

 حدود الدراسة
    ل  ًا ءءصلد  الدماسالالالالالالالذ ل لدم العصا الاصيده )العًص  داللعصده(  دولك ءرسالالالالالالاليسالالالالالالال 

  عصا الاصيده ا  دالقاالالالالالالالالالاللى  ًيللًقلاذ السالالالالالالالالالال م اريسلا  ءءصلد  لعللسذ  لةم  ال
لءح  لحًلل ًقلاذ احءمام اآل م دالءسالالالالالالالالالالالاللل  لعه  حءا لد  ل  ل ليم ا ا  الًد   د 
 العقيد   د الم ه...دغيمةل  لل دال الحد ال لع  اي  ًقلاءا الس م دارسءس م.

مءمء   الدماسالالذ  ًا اللد   القيل  ل  لدا   السالال م اريسلا   ص م ا  ةليذ القي 
 ل   ل  ال مد داللسءلل لع ل.

 تمءعالالالما الدماسالالالذ  ًا لعللسذ  لةم  العصا الاصيده لدى ب ب اللدمسالالالذ الًلصديذ
ل  ًا  ةليذ ددم اللدمسالالالالالالذ الًلصديذ العللذ اا ت داد الصشى   العللذ دولك ءرسالالالالالاليسالالالالالال 

ذ    ةوا ل  صلحيالبلال العلً  الللص    ًم ل  دي ءللدةل  ًا البلال ا  لديل 
صلحيذ   مى لي  البللب اا ءًك اللمحًذ العلميذ صحد تاداى م يه  دالء  يم  دل  

  داعالالالالالالالالال ذ  لعالالالالالالالالالذ اللعلعالالالالالالالالالم  لصلل (1)دالصقلش  دالليالالالالالالالالاللم ذ اا ح  الليالالالالالالالالال  ا
 دالعللليذ. 

الدراسة منهج  
دعا اللصلج الوه يلءم اال ءالمه  لدماسذ الحلليذ  ًا اللصلج الدع  ا ءلدا ا

ءلالج الدا الءدع  تلا ص  ال لةم   د اللدادي لح  الدماسذدء سيم دءحًي  دءبديم 
ا ءحًي  ا م الدماسالالالذ  سالالالًدب الءحًي  ال ًسالالال    الراالالاللاذ تلا اسالالالء دادءعليللا  صلل

 الل لةيم الماليسيذ لًدماسذ الحلليذ.

                                                
، القاه ة، دكتبة األنجلو المص ية، ص ص سيكولوجية المراهقة(، 1980إب اه   وشقوش   (1(

217-219. 
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 مصطلحات الدراسة األساسية
 Education for Peaceالءمايذ ل   س  الس م  - 

ل (1)لدحد لللةيذ الءمايذ ل   س  السالالالالالالال م ي يدسد ل لدم  للل    دولك ءرسالالالالالالاليسالالالالالالال 
تيالالالالالالالالاللم  لاع  اللحلديا اللقدلذ اا  ءعدد  صللبلل د ةداالل  دايلل يً  ًا لمدصءلل د 

 ةوا الير . 
اءحددةل ا لم اللءحد   ًا  صلل: دسالالالالالالالالالالاليًذ لًليالالالالالالالالالالاللم ذ الدا يذ اا دحد  الدسدد  

صدي لم اللءالد  اا سالالالاليل   ل  الءحيذ ءسالالالالءلدا تيسلد  ماالالالاليذ ليالالالالءم ذ ءعءلد  ًا ال 
 .(2)ا  العللم ارسمه الايمه  ًا ا ء ا السيلملا الًقلايذ

 لًيذ ءع ي  اللعماذ   صلل تلا ءيالالالالالالالالالالالاليم   UNICEF "لدى " اليدصيسالالالالالالالالالالالاليا  دة 
دالقيم  داللللماا  دالسالالالالالًد يلا ال  لذ ر سالالالالاللب ا ب ل   داليالالالالالالب  دال الم السالالالالالًدك 

دالص اي ا   عالالدمةلل سالالداى العًصيذ  م الاالاللصيذ  الل يقدد الوى يحد  دد  دمدي العصا 
تلا ء ايًلم يءالي الحًد  السًليذ اا ح  لل ايصلم ل    الا  الرالاذ تلا  ً  
ال مدا اللداءيذ لًسالال م سالالداى دا   ال مد ص سالاله   د اي  ا اماد اعاالاللم الاع  ) ًا 

 ك  ًا اللسالالءدى الدبص   دلسالالءدى الع ملا اليالال عالاليذ(  دايلل اي  السلل لا  د ول
 .(3)الددل 

صللوج لل لدم لًءمايذ ل   س  السالالالالالالالالالالالال م  UNESCO "دمد مدلا " اليدصسالالالالالالالالالالالال د 
 :(4)اسءصلد ا  ًا اع   ل   دايلءه  دلصلل 

                                                
(1) UNECO (2005), Peace Education: Framework for Teacher Education, 
New Delhi, p9.
(2) Sanaa Osseiran and Betty Reardon (1998), The United Nations' Role in 
Peace Education, In Alger Chadwick F. (Ed), The Future of The United 
Nations System: Potential for the Twenty - First Century, New York, 
United Nations University Press, p388.                      
(3) Suzan Fountain (1999), Peace Education in UNICEF: Working Paper 
Education Section Programme Division, UNICEF, New York, June, p1.
(4) See : 



524 

  2016مجلة دراسا  فى التعليم الجامعى                                             العدد الثالث والثالثون 

 ةا لحلدلذ لًمد  ًا ليالالالالالالالالالالالالل   العصا دالعالالالالالالالالالالالالماي  ءءمادح اي  اللسالالالالالالالالالالالالءدى ال مده
 داللحً  تلا اللسءدى القدل  دالعللل .

 ءماديذ ءمء    ًا اًسالالالالالالالالالالال ذ ءعًيم الحب  دالمحلذ  دالعد   دالءعلد   ةا عالالالالالالالالالالالي ذ
داللسالالالالالالالالالدليذ  داحءمام     يالالالالالالالال ل  الحيل   ًا  د اصل   لل  صلل ء للًيذ حيذ ءعص  

 ا   سداصب الصلد لدى اللءعًلي  اا تبلم لءرع  دماسخ ل  القيم ارصسلصيذ.
ل ي  الب ب ل ةا عالالالالالالالالالالالالالالي ذ ءماديذ ءعص  ااصلى اللللماا  حيذ ءسالالالالالالالالالالالالالالعا تلا ء 

ااء لم البم  الءا ءسالالالالءلدا ءسالالالالديذ العالالالالما لا سالالالالًلي ل  دالعيش اا ءداا  دء لةم 
 لل  ص سلم دلل اآل م  ااصلى الس م لسالدليذ    امد  ًا دسه الاسيبذ.

اءمايذ السالالالالالالالالالالال م دال  صا ءءاالالالالالالالالالالالل  لللماا دلعًدللا لدسلذ صحد غمس ًقلاذ 
 الدئ حقد  ارصسالالالالالل   الا ي ءعصا اءقديمالسالالالالال م اا  قد  اللءعًلي  اسالالالالالءصلد ا  ًا ل

اللعماذ    ًقلاذ السالالالالالالال م دحسالالالالالالالب  ا  ءاالالالالالالالبًل تلا ءصليذ اللللماا دء عي  اللداما 
الءا ءسالالالالالالالالالالالالءلدا ءصليذ ًقلاذ السالالالالالالالالالالالال م لدى اللءعًلي   دامء ي سودم العالالالالالالالالالالالالما لا اا 

 . (1)لقلاًلل
 دى  صللباصلى   ًا لل سالالالالالالالا   ءمى الالحًذ    الءمايذ ل   س  السالالالالالالال م ةا: تح

  اإ سالالالاللب اللءعًلي  لعلما سودم حاالالالاللميذ ءلمي يذ ءعص  الءمايذ اللعلعالالالالم   واا
لل    احيذ يعا  اللءعًم لللمس ل لءًك الًقلاذاريسلا دلللماا  دميم ًقلاذ الس م 

ًه   الراالالالالاللاذ تلا ء عيالعللل د  القدل د   ًا اللسالالالالالءدى اللحً  ص سالالالالاله  دلل اآل م

                                                
- UNESCO (2001), Learning the Way of Peace: A Teachers Guide to 
Peace Education, New Delhi, January, pp 4-5. 
-  ------------ (2005), Peace Education: Framework for Teacher Education, Op. 
Cit, p9. 
(1) ---------- (2008), The Universal Declaration of Human Rights, UNESCO's 
Work on Education for Peace and Non - Violence: Building Peace 
through Education, Article (26), ED-2008/WS/28, p3.
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لدامد الايالذ ال ي يقيذ  الل يسالالالالالالالالالالالالالالاللةم اا ءحقي  الءصليذ للللمسالالالالالالالالالالالالالالالذ ءًك الًقلاذ لل 
 اللسءدالذ لً مد داللسءلل لع ل.

 Violence العصا -ب
  مد ي د  لدِلم ا  امده  د سلل   تصسالالاللص ود بلال  ةد االالال ب للده  د لعصده

ه اد  ي ل   د سلل لا  د للءً لا  د دد    .(1)ديح مه القلصد   ديل      ي دسَّ
اللءعلد لًقد  الللديذ  د اللعصديذ سالالالالالالداى اللقد   م الل ع  االالالالالالد ال مد ةد ايسالالالالالالء دام 

 سه  دغللا ل لل يصءج  صه امم ص س ص سه   د اد امد ا م  د سلل ذ  د اللسءلل ص 
 .(2) د تعلاذ  د لدا  د حملل   د  سلد اا الصلد داي دةلم

  ل  اا  ًا اص   ابايعذ اص علليذ يالالالالديد  مد ءصبدهةد اسالالالالءسلاذ سالالالالًد يذ ءءلي
    لسالالءدى الء  يم  د الاعالاليم   دةد ييالاليم تلا لللمسالالذ القد   د ار ماه االالد اآل مي 

  د الاالالالمم الللده دغيم الللده تلا الءدليم   د تلحل  ا وى  معالالالد  د لد  لل يلده
 .(3)اللص س  د الآل مي 

ل للل سالالا   يءاالال  لًالحًذ  هد    العصا  الم     االال ب للده  د لعص اسالالءصءلس 
  ال مده تلا اللسالالالالالءدى الددل  العللل  الواء  د  ًيللل لع ل  يءمادح لداه ل  اللسالالالالالءدى 

د   صيذ  لدِلم    تلل الللعصا الاالالالالالالالالالالالالالاللص دغللا ل لل يح مه القلصد   ديء و عالالالالالالالالالالالالالالدم ا  ددا
 العمي .

داعد العم  السالالالالالاللا  لللةيذ العصا ال لدله العلم  سالالالالالالدا ءحلد  الالحًذ ءقديم 
العصا اللدمس  اصلى   ًا اع  اللحلديا الل قدلذ اا ةوا الير   ل لدللل    للةيذ

  لل يً :

                                                
 .36-35، ص ص مرجع سابق(، 2003ص    ال    ةساد  )1(

(2) World Health Organization (2002), World Report Violence and Health: 
Summary, Geneva, p4.

 .46ص ، القاه ة، دا  أوالم للنش  والتوزيع، ثقافة العنف، (2011 الح عب  الحم     (3(



526 

  2016مجلة دراسا  فى التعليم الجامعى                                             العدد الثالث والثالثون 

ةد اصلى لءعدد ا دسه يءاالالالالالالل  ا  لل  ارسماليذ دالعدااليذ دا   اللدامس  الل 
م سالالالًا ل  ًا اسالالالءقمام عًيم الاصَّلى  الءعًم دالء  لًيء   ديعد  ال ًيذ اللصلخ اللدمسالالال  يًل
 . (1)دا   الايالذ اللدمسيذ 

ال اماد دا   اللدمسذ  سًدك يلدا تلا تلحل  ا وى الادص   د العلب  ةد  ى 
 .(2))ب ب  دلعًلي   د للًي (   د اللءً لءلل  د ا ًيللل

القلء    دمسالال ل  يالالقي  ماليسالاليي  دةلل: العصا الل يء د  ل لدم العصا اللدمسالال 
لايالذ ًدك دا   اغيم القلء ؛ يءال  الي  ا د  ل ءًا  ي ل  الس اللدمس دالعصا 

اللدمسالالالالالالالالالالالالالاليذ الءا يصسم  صلل حليا اصءحلم  د دايلا  إب   الصيما  دا    سالالالالالالالالالالالالالالدام 
اللدمسالالالالذ؛  لل اليالالالال  الًلصا ايءاالالالالل  يالالالالءا  يالالالال ل  الاًبسذ  دالءلديداا  داي ءداىاا 

 .(3)  ًا  اماد اللسءلل اللدمس
ا اللعص  ي ي عد  ص  ل    العقلب اللدمسالالالالالالالالالالالالالال  اصلى   ًا لل سالالالالالالالالالالالالالالا   ءمى الالحًذ

الوى ءحدده الللسسذ الءعًيليذ     سًدك  دداص   لمج اربلم اليم  يعد   اللدمس 
د لدى اا اللدمسالالالالالالالذ ة السالالالالالالالًدك العص  دءقصصه الءيالالالالالالالميعلا الءعًيليذ  د    ةم لل يلي  

سداى اللسًب  م الريسلب ل  صلحيذ  دلدى ت لمءه لءحقي   اللدمس ءرًيمه  ًا اللصلخ 
 دغليلءلل ل  صلحيذ   مى.السيلسذ الءعًيليذ 

  

                                                
(1) Ivy Kazue Kelling (2006), Elementary Teacher Perceptions of School 
Violence: safe School Elements and Responsibility, Doctor of Education, 
Faculty of The Rossier School of Education, University of South California,
p4.
( 2 ) Rami Benbenishty and Ron Avi Astor (2005), School Violence in 
Context: Culture, Neighborhood, Family, School, and Gender, New 
York, Oxford University Press, Inc, p8.
(3) Jeffery A. Daniels and Jenni Haist (2012), School Violence and Trauma, 
In Lisa Lopez Levers (Ed), Trauma Counseling: Theories and 
Interventions, New York, Springer Publishing Company, LLC, p335. 
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 أنماط ظاهرة العنف بالمدرسة الثانوية العامة في مصر -أوالا 
ل  ًا ولك ءمى  ءءعدد  صللب دءعالالالالالالصي لا العصا داق ل لل لةمه دلسالالالالالالاالءه  دءرسالالالالالاليسالالالالالال 
الالحًذ  صه ل  العسيم ارممام ادسدد  دد لحدد ل   صللب العصا  اللحيل  لًيالذ ارلدا   
يالالالالالالالالالالالءا ل  السالالالالالالالالالالالًدك العصيا الوى ي داد  صللبه  دءءعدد ءعالالالالالالالالالالالصي لءه  ًلل ا داد اص ءلح 

ةديءلل الًقلايذ دالقدليذ لًءلديد ل  صلحيذ  د ًلل اللسءلعلا  ًا اعاالالالالالاللل دءعماالالالالالالا 
قلاءه لدى  اماد  ل  صلحيذ  لسءلعللمعالالالالما الللسالالالالسالالالاللا الءماديذ اا اذ ميم السالالالال م ًد

  م   ام   صللب العصا واا العًذ السًيذ الللسءلل اللدمسا.   مى  دايلل يً 
(1)داق ل لبميقذ ءدسيله صحد الواا 
ا ا لم ايصءحلميذ  دلحلديا ايصءحلم  دايصءحلم الءلم.: يءال  سًدك اصءحلمه 
 .اصءللك الواا: يءال  العل  ل   س  ءيديه ال مد لواءه 
(2)داق ل لبايعذ العصا 
ي للَمس ل      ا ديلد الاالالالالالالالالالالالالالال دب الص سالالالالالالالالالالالالالاليذ  ًا ال مد؛ صءيسذ العصا اللعصده :

ي م ص سالالالالالال   دحملل   لب  ر االالالالالالل ه ل ماا وةصيذ  لب يذ  دا  قده اعالالالالالالدم  ء   لًل
 ءدا صه.

دةد العصا الوى ي ًح  اللاحيذ  للل  ص سي ل  د سسدي ل لاليم ا سداى العصا الللده :
 السء دام الس ح  د تلحل  ا وى الل  د اللدا.

(3)داق ل لًقلالم اللعصا 

                                                
دنظمة الصحة العالم ة،  ،حول العنف والصحة يالعالم التقرير(، 2002دنظمة الصحة العالم ة   )1(

 .6، صالقاه ة - المكتب اإلول مى لش ق المتوسط، جن ف   ت الطبعة الع ب ة في 
بين الخير والشر )  نف والعدوان لدى األطفال والشبابمشكلة الع(، 2008سناء دحم  سل مان   )2(

.53ص(، القاه ة، عال  الكتب، 15سلسلة ثقافة س كولوج ة للجم ع، الع د   ،( والصواب والخ أ
، سمملسمملة وساابل المواجهة األساابابالعنف المدرسااى: (، 2008دحمود سممع   الىولى وآص ون   (3(

.93-92، القاه ة، دكتبة األنجلو المص ية، ص ص(2الع د  و ايا العنف، 
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يقدم االاله امد االالواءالاله اا حيالاللءالاله اليدليالالذ صحد اآل م  الالالدا ءحقي  العصا ال مده :
 يذ  دي د  احيذ ولك الصلب ي   داحد.غليلا د ةداا ي ع

 يءلً  اا حللذ ارمةلب  د الحمب  الد ولك العصا الوى ءقدم اه العصا السلع :
اع  اللسلد لا لءحقي   ةداا  للذ لاالالالالالالاللد  لًلسءلل دلسمد     اللعالالالالالالالًحذ 

 الواءيذ.
(1)داق ل لً م  ل  العصا 
 يلدا تلا تلحل  ا وى  د الامم الآل مي . صا ةسدل : 
  ي سء دم لًدالي    الص س اد  ى  وى  د ا ءداى. صا دال : 
(2)داق ل ليم يذ العصا 

سءلل  يقعالالالالالالد الليالالالالالالم يذ لدى ليالالالالالالمد يذ اسالالالالالالء دام العصا ل  سلصب الص لم دالل
اسالالالالالالالالالالالالالالءصالاللد ا  ًا اصالاللى القد  دءد يعلالالل اا اللسءلل  يل    دل  ًم الصالاللك صد الالل  لًعصا

 ءدايحللل  لل يًا:
  اسالالالء دام السالالالًبذ السالالاليلسالالاليذ لًقد  اا لداسلذ ال مدج  ًا : يءلً  اا  صا يالالالم

ل   ةم ا سالالس  للسءلل  ديعد احء لم العصا اليالالم  لل ةد لرلدا دليالالمدي اا ا
 الءا ءقدم  ًيلل الددلذ اللعلعم .

  ي يعبيه القلصد  دالص لم دةد العصا الل َللَمس ل  سلصب مده:  صا غيم يالالالالم  
 الللسءلل ح  لللمسذ ولك العصا.

 الحاجات النفسية االجتماعية لدى طالب المدرسة الثانوية  –ثانياا  

                                                
، مدينة دمشاااق ي: دراساااة ميدانية فيللعنف المدرساااالعوامل المجتمعية (، 2011ب كات   يعل (1(

 .61، ددشق، دنشو ات اله ئة العادة السو ية للكتاب، ص(2  جتماع ةا سلسلة د اسات 
 .55، صمرجع سابق(، 2008سناء دحم  سل مان   )2(
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ءءالي  الحلسلا الص سالالالالالاليذ ايسءلل يذ لدى ب ب اللدمسالالالالالالذ الًلصديذ العللذ  دءًك 
الحلسلا توا لم يءم تيالالالالالالالالالالال لل اللبميقذ السالالالالالالالالالالًيلذ  اإصلل ءحدذ لديلم  ً  ا  ل ءًا 

 الحلسلا.سداصب ي عيءلم  دايلل يً   م   ام  ءًك 
 الحلسذ تلا ا ل 

يحءلج بللب اللدمسالالالالالالالالالالالالالالالذ الًلصديذ العللذ تلا اليالالالالالالالالالالالالالالعدم ال ل  دايبلالصل  صحد 
ا  امد ا اه تلا    يعالالالالالال سالالالالالالءه دللصءه دلسالالالالالالءقاًه؛ دةد لل يلدهاللحيبي  اه  دءسله دما

ل  ِلعب لى  مدي ل  تيسلاي ل  عالالالالاللدم ل؛ د ًا الصقي  اإ  معالالالالالدم تيالالالالالالي ءًك الحلسذ  لصءس 
سعًه سالالالًاي ل لبيع ل  دلد اا ال بر العصا  صه يعالالالا  )تل،َعذ (   لل  صه مد يعالالالا  لديه ي

 دداصي ل يسالالالالالالالالالالالالعا تلا ايصءقلم ل  لسءلعه الوى حمله ل  اليالالالالالالالالالالالالعدم ال ل  دالسالالالالالالالالالالالال م 
مد  دعالالالالالالالالالالالالالالا   Erich Fromm "" تميك امدم   دل  السديم اللو م   (1)ايسءلل ا

صعدلذ    لمه  حيذ سعًلل مل د  الحلسلا ااالالمدم  تيالالالي حلسذ ا ل  لدى ال مد لصو 
للمءاذ " اقد داعلل اا ا Abraham Maslo   لل "  اماةلم للسًد (2)ارصسلصيذ سلعلى

 .(3)  الوى ااءم     مل دءه ةا الحلسلا العاديذالًلصيذ ل  ءص يله الدال  
الحلسذ تلا ايصءللى 

لدى بللب اللدمسالالالالالالالالالالالالالالذ يلدى الءعلم  اي  تيالالالالالالالالالالالالالالالي الحلسلا الًلصديذ اللءاليصذ 
الًلصديذ العللذ تلا معدم يعدمه ال لل    صءيسذ بايعيذ ل م العما لا الءا يداسللل 
 ًصلى لحلديءه الءا ءسالالالالالءلدا تيالالالالالال لل؛ دةد لل يلدى تلا  لدم داال سديد لديه دةد 

ي  م تليه  ديعء  اه  د  عصا حلسءه    ي د  لديه ل  يصءل الحلسذ تلا ايصءللى  ال
                                                

تلم نفس النمو للعاديين وذوي االحتياجا  (، 2012دحم  دياب، والء  ب ع دصممممممطفى على   (1(

 .233ال ياض، دا  الزه اء، ص، الخاةة
(2) S.K. Mangal (2002), Advanced Educational Psychology, 2nd edition, 
New Delhi, PHL Learning Private Limited, p500.
( 3 ) Kimberly A. Gordon Biddle and et al (2014), Early Childhood 
Education: Becoming A Professional, California, SAGE Publications, Inc, 
p467.
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الصءسالالالالالالالالالالالالالالاللاه له  د   بمي  ولك الداال يل   لًلماي  ءعًيم البللب ميلذ الديى لًدب  
لديه مدح السلل ذ دايلء ام اقداصيصلل  ا سالالالالالالالالالالالالالالم  دلسلل ذ ا مما   الل يصل داللسءلل د 

 .(1)دلالداللل  دارو ل  لم يلل  دي ًعه ل  الع لذ  دا صلصيذ  دا ًم  ال مديذ اللءسًبذ
داللعلييم(الحلسذ تلا الق   ً  يم )الل 

ءص مد لمحًذ اللماةقذ   ًم ل   يذ لمحًذ صلد   مى يلم الل ارصسالالالالالالالالل  اليةءللم 
ًقيالالالذ  ال  صالالاللحيالالالذ يلدهال الالاللال  االالالللقيم دا  صلد القالالالدماا العقًيالالالذ لالالالدى بالالالللالالب للعالالاللييم ال  

اللدمسالالالالالالالالالذ الًلصديذ العللذ تلا ا ديلد د يه اللقاالالالالالالالالالليل ال ًقيذ الل ءً ذ دصلد مدمءه  ًا 
لصلميءلل؛ دل  صلحيذ   مى اإ  الءدمعلا داللبللب ايسءلل يذ اللءاليصذ اللصيدد  لصه 

  دل  السديم (2)ءقدده تلا ت لد  ءقييم القيم داللعلييم ايسءلل يذ القلاللذ اا لسءلعه 
االللالو م  صاله االدد  ءصليالذ ديى بالللالب اللالدمسالالالالالالالالالالالالالالالذ الًاللصديالذ العالللالذ لاع  القيم داللااللدئ 

ه سيعا  الحصيا  اإص ديصصل ارس ل  اا لسءلعصل  دالءا يل د  ًيللال ًقيذ ا عيًذ 
ذ  لًءعم  للل ءسالالالاللا  ل لً د  اا يالالالالءا ال ء   دا ةداى  داليالالالالاللا  د  ماالالالالَ لعماالالالال 

 .(3))ار لذ اللديذ(
  الحلسذ تلا الء يا ايسءلل 

يعد الء يا ايسءلل ا االالالالالالالالالالالالالالمدم  ل   امد اا  يذ لمحًذ صلد  تي  صه يعد   ًم 
ل  ًا ولك اإ  بللب اللدمسالالذ الًلصديذ العللذ يعد  ل اا لمحًذ اللماةقذ  دءرسالاليسالال  تلحلح 

  اصالاللى   ًا لالالل يءعم  لالاله ل   م الحالاللسالالذ لًيالالالالالالالالالالالالالالعدم االالللء يا ايسءلالالل   اا  لس
العالالالالالالالالالالما لا صءيسذ لحلديءه اللسالالالالالالالالالالءلم  ريالالالالالالالالالالالي ل ءًا حلسلءه الًلصديذ؛ دلع   ام  

ءقا  ال مد لواءه  دلآل مي   ديالالالالالالالالالالالالعدمه  عالالالالالالالالالالالاللال  اليالالالالالالالالالالالال عالالالالالالالالالالالاليذ اللء ي ذ اسءلل ي ل: 

                                                
، القاه ة، عال  الكتب، 2، طدراسااااااا  فى ساااااايكولوجية النمو(، 1973ااد  عب  العزيز الفقى   (1(

 .231ص
.368، صمرجع سابق(، 1980إب اه   وشقوش   (2(
، ال ياض، دا  الزه اء، تلم نفس النمو ال فولة والمراهقة(، 2012دحم  دحمود دحم  على   (3(

 .268ص
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اليسالالالالالالالالالءق   دالحميذ اللسالالالالالالالالالالدلذ  دمدمءه  ًا لداسلذ الدامل  دءقا  اآل مي   دء لللم 
 .(1)دحالم له  دا ءيلمه لحيل  العل  الءا يصيدةل  ا  داسءعداده للل 

ديعد الءعما  ًا  عالالالالاللال  الصلد الللي   لب ب اللدمسالالالالالذ الًلصديذ العللذ  لم ا 
دحيدي ل لءصليذ غليلا الءمايذ ل   س  السالالالالالالالالال م اا ل ءًا سداصب يالالالالالالالالال عالالالالالالالالاليءلم  للل ل

)السسالالالالالالالالالالالالالالليذ  دالعقًيذ اللعمايذ  دايص علليذ  دايسءلل يذ  دالحم يذ  دالديصيذ ال ًقيذ(  
ل  ًا لل للل ل  ددم  اا ء لم بايعذ ليدللم داسالالالالالالالالالالالءعداداءلم دمدماءلم  دولك ءرسالالالالالالالالالالاليسالالالالالالالالالالال 

  الءعلل  اللءاعم لعلل  دء عي  ءحقي   اعلد الءمايذ لداءسلةلءلم الل ءً ذ  الل يد م 
  س  الس م اريسلا  لديلم  ًا ءاليصلل.

ً ل  ةليذ غمس ميم السالالالالالالالالالالالالالال م اريسلا  لدى ب ب اللدمسالالالالالالالالالالالالالالالذ الًلصديذ العللذ ا   -ًلل
 لداسلذ  لةم  العصا الاصيده لديلم 

ل ء ي  دسدد  لًي  ءمءاب    ل  القيم دالءعًيم امالب  ي يص عالالالال   ال  اللسالالالالءحي  
ءعًيم  ل   ل  القيم  الد تلل ياًلل اعدم  لاليم  عميحذ  د اي   الصا ل      

 غمس دءصليذ ًقلاذ السالالالالالالالال م  دايلل يًا  م   ام  د لالا القيم اا (2)العام  داللًل 
 لدى بللب اللدمسذ الًلصديذ العللذ: - ًا ساي  اللًل  ي الحعم - اريسلا 

 ءه (  حيذ ءسالالل د اا ءيالال ي  يالال عالاليالبللب اللسالال م الواء  )الص سالال ءد يم يالالعدم
 دءحديد  ةداالل.

  ل   لالالل ءدسلالاله صحد حالالب ال يم  دءحلالال ل دص سالالالالالالالالالالالالالاليالال  ًقيالال  ءعلالال   ًا ءقديم البالالللالالب   
 اللسالدليذ ال مديذ دايسءلل يذ.

                                                
، القاه ة، (2ط  ، الصااحة النفسااية فى األساارة والمدرسااة والمجتمع(، 1967دصممطفى فهمى   (1(

.304-294ص ص                       ، دا  الثقافة
البع  الح مممممما   فى و   العمل د صل لتح ي  دو   (،2010ول   أبو بك  دحم  السمممممم   ع ف     )2(

مجلة دورية تصاااادرها كلية ) مجلة كلية التربية بالمنصااااورةالت ب ة فى  ممممناعة التق م فى دصمممم ، 

  .62، ص، دايو(73 ، الع د (2 ، الجزء (جامعة المنصورة -التربية 
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(1)ءسل د البللب ل   س  الء ًب  ًا دسداصه     بمي  ااب يلداءه. 
ة ديذ البللب  الل يسالالالل ده  ًا الء ًب  ًا لل ءسالالاللا  ءسالالالل د  ًا عالالالق  دءسديد

 . )ار لذ اللديذ(  دحلليءه ل  اليعدم اليغءماب
لا يالا لل  لداا دءقلليد دغليلءلً  االلابل  دا ًيل  دلدسلل  لسالًدك البللب الل يءل

اللسءلل  االالللبالالللالالب توا لالالل الءًالالك لص دلالالذ ميليالالذ لءدحالالد  لل غالالليالاللا لسءلعالاله  االالإ  
دِسه سالالالالالالًد ه اا ل ءًا صداحا حيلءه  ا  سالالالالالالءعد لليالالالالالالماا  ل ي يذ القيم ةا لل سالالالالالالء

 .(2)ءعللًه لل لل سيداسله ل  لداما لسءقاًيذ 
اللقيم ءلً   ةم  صلعالالالالالالالم الًقلاذ حيذ ءعل   ًا ماب  صلعالالالالالالالمةل ل   س  ءحقي   

 لسًدك ا اماد سداى صلل ء عد اللعيلم دالالاب ا سلس    لل  (3)غليلا اللسءلل الل ًًا
 اي    دللل ددم حيده اا تمسالالالالاللى ًقلاذ السالالالالال م ايسءلل  (4)  امديذ  د سلل يذاعالالالالالدم 

اعالالالال ذ  للذ  داا ةوا العالالالالدد   ٌذ لإلبلم ا   م  ارصسالالالاللص  اماد اللسءلل  الا لللِ 
 داالالالالال  غلصدى    غيلب القيم  عصعالالالالالم ءدسيلا لًصيالالالالاللب ارصسالالالالاللصا يقدد ي لحللذ تلا 

 . (5)دللم اللسءلل

                                                
فى تععيع القيم  دور معلمى المرحلة الثانوية(، 2010عب  الك ي  دنصممممممو  نا مممممم  وشممممممالن   (1(

غزة، ص  -،  سممالة داجسممت  ، كل ة الت ب ة، جادعة األزه اإلسااالمية لدى طالبهم فى محاف ة ةعة

59. 
 .59، ص سابقال المرجع (2(

( 3 ) J. Michael Bitzer (2008), Political Culture and Public Opinions: The 
American Dream on Springfield's Evergreen Terrace, In Joseph J. Foy (Ed), 
Homer Simpson Goes to Washington: American Politics through 
Popular Culture, Foreword: Stanley K. Schultz, Kentucky, University Press 
of Kentucky, p44.

جتماع ة ل   اآلباء صتالأ فى الق   االتفاق واإل(، د جة اال2000عوده أبو دصممممممطفى  نظمى  (4(

ية وتلم مجلة التربجتماعى لألبناء، واألبناء فى المجتمع الب و  الفلسممممممط نى وعالوتها بالتوافق اال

ع د (مجلة تلمية محكمة ربع ساااااانوية) لنفسا ، كل ة الت ب ة، جادعة ع م (2 ، الجزء (24 ، ال

. 83شمس، ص 
المنتدى الثانى للمعلم " ، واوع تعل  الق   فى التعل   الم  سمممي(، 2009سممملو  عب  هللا الجسممما    (5(

   .4الكويت، إب يل، ص، كل ة الت ب ة األساس ة، جادعة رنية جديدة نحو ت وير أدا  المعلم "
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ل  ًا لل  لس م اا ء عي  الءمايذ ل   س  ا ءءسًا  ةليذ اللد   القيل  سا  دءرسيس 
اريسلاا لدى ب ب اللدمسالالالالالالالالالالالالالالالذ الًلصديذ العللذ  دلداسلذ  صللب العصا لديلم  دولك 

 اا دسداصلم دسًد لم. ل اا ءمسيخ ًقلاذ الس م اريسلا اسءصلد ا  ًا مدمءل
 توصيات الدراسة

 اا لصلةج الءعًيم الًلصده العلم د لعالالالالالالالالالالالالذ  العل   ًا غمس ميم السالالالالالالالالالالالال م اريسلا
 لصلةج الً ذ العمايذ  دالءمايذ الديصيذ  داللداد ال ًس يذ.

 العل   ًا تحداذ ء لل  اي     ل  ا سالالالالالالم  داللدمسالالالالالالذ  الدا لداسلذ الءحديلا
 ال لمسيذ دالدا ًيذ الء  ءسءلدا ءلديد ليماًصل ا   م  دالقيل .

 للداسلذ سًدك العصا ا  اللدامس الًلصديذ العللذ.الء بيب يسءماءيسيذ لء للًذ 
 ايةءللم اءدميب البللب اللعًم  ًا  سالالالالالالالالالالاللليب ءدميس حديًذ ءسالالالالالالالالالالالل ده  ًا غمس

 القيم ال ًقيذ ا   قد  ددسدا  ب اه اعد الء مج.
 العل   ًا ءاالالالالالاللي  ) باذ السلعذ اا اللسالالالالالاللسد  دمداس ا حد اا ال صلالس( ميم

الذ  اماد ل  الءلميخ ارسالالال لا دالءلميخ اللسالالاليحا السالالال م لل ءداالالالي  صللوج لاالالالي
 اريسلا . اا ايلء ام اقيم الس م
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 المراجع
المراجع العربية -أوالا   

 علمية ومنتديات تقارير -أ
(  دامل ءعًم القيم اا الءعًيم اللدمسالالالالالال   اللصءدى 2009سالالالالالالًدى  اد اهلل السسالالالالالاللم ) .1

الًلصا لًلعًم " مليذ سديد  صحد ءبديم  داى اللعًم "   ًيذ الءمايذ ا سالالالالالالالالالالالالالالاللسالالالالالالالالالالالالالاليذ  
 سللعذ ال ديا  تامي .

(  الءقميم العللل  حد  العصا دالعالالالالحذ  لص لذ 2002لص لذ العالالالالحذ العللليذ ) .2
عالالالالالالدما الباعذ العمايذ ا  الل ءب ارمًيلا ليالالالالالالم  اللءدسالالالالالالب  العالالالالالالحذ العللليذ  

 القلةم . –سصيا 
 رسائل جامعية -ب
(  الليالالالالالالالال  ا ال ًقيذ لدى ب ب اللمحًذ الًلصديذ " 2003 يالالالالالالالالما  حلد الديب ) .3

 ادليلب  سللعذ اللصعدم .لذ للسسءيم   ًيذ الءمايذ دماسذ ءحًيًيذ "  مسل
(  ء عي  ددم تدام  اللدمسالالالالالالالالالذ الًلصديذ العللذ 2006اًيصذ  اد اهلل لحلدد  يالالالالالالالالالك ) .4

 للداسلذ العصا لدى ب الل  مسللذ للسسءيم   ًيذ الاصلا  سللعذ  ي  يلس.
(  الءمايذ الءصلديذ ل  اللص دم ايس لا  مسللذ 2005ادم حس  تاماةيم سلل  ) .5

 .د ءدماه   ًيذ الءمايذ  سللعذ  سيدب
(  ددم لعًلا اللمحًذ الًلصديذ اا 2010ال ميم لصعالالالالالالالالالالدم صلعالالالالالالالالالالم ميالالالالالالالالالال   )  اد.6

ءع ي  القيم ارس ليذ لدى ب الم اا لحلا ذ غ    مسللذ للسسءيم   ًيذ الءمايذ  
 غ  . -سللعذ ا  ةم

(   لةم  العصا اللدمسالالالالالالالا الللمحًذ الًلصديذ 2013لمد   اده لحلد  اد الحلا  ) .7
الحلا ذ ارسالالالالالالال صدميذ " دماسالالالالالالالذ ءحًيًيذ "  مسالالالالالالالللذ للسسالالالالالالالءيم   ًيذ الءمايذ  سللعذ 

 ارس صدميذ.
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 لس ا دددميلا  ًليذ -
(  دمسذ ايء ل  دار ء ا اا القيم ايسءلل يذ 2000ص لا  دده  اد لعب ا ).8

آلالى دا اصلى اا اللسءلل الاددى ال ًسالالالالالالالالالالالالالالبيصا د  مءلل اللءداا  ايسءلل ا لدى ا
(  24لألاصلى  لسًذ الءمايذ د ًم الص س )لسًذ  ًليذ لح لذ مال سالالالالالالالالالصديذ(  العدد )

 (136 -83)     (   ًيذ الءمايذ  سللعذ  ي  يلس.2الس ى )
م العل  لد   (  الاعد الحاالالالالالالالالاللمى اا مي2010دليد  اد ا م لحلد السالالالالالالالالاليد  ماه ).9

لءحديد ددم الءمايذ اا عالالالالالالالالالصل ذ الءقدم اا لعالالالالالالالالالم  لسًذ  ًيذ الءمايذ الللصعالالالالالالالالالدم  
(  73(  العدد )2سللعذ اللصعالالالالدم (  الس ى ) -)لسًذ ددميذ ءعالالالالدمةل  ًيذ الءمايذ 

 (90-59لليد. )    
  ءب -ب
(  سالالالالالالالالالالالالالالي دلدسيالالذ اللماةقالالذ  القالاللةم   ل ءاالالذ ا صسًد 1980تاماةيم ميالالالالالالالالالالالالالالقدش ) .10

 اللعميذ.
(  لقدلذ اا دماسالالاللا السالالال م دالص ا لا   لل   2010 اد القلسالالالم مدم حللد ) .11

 دام اراء لم.
(    لذ اللديذ اا اللماةقذ دالحلسذ تلا 2002 اد ا م لمسالالالالا لحلد لمسالالالالا ) .12

 الصلاذ اللعميذ. ارميلد الص سا  القلةم   ل ءاذ
 (  العدللذ  القلةم   دام اليمد .2009س    لي  ).13
(  اسالالءماءيسيذ لداسلذ العصا: مليذ صقديذ ددماسالالذ 2003سالاللليذ  االالم عالاللل  ).14

 ءبايقيذ  القلةم   للسسذ البداسا لًءسلم  دالبال ذ دالصيم.
 (  الءمايذ اللقلمصذ: لصبًقلا ا ميذ2004سالالالالالالالالعلد اسالالالالالالالاليدصا  اد الصاا دا مد  ).15

 ددماسلا ءبايقيذ  القلةم   ل ءاذ  ةماى اليم .
(  ءمايذ اللدابصذ ا  االدى الءحديلا اللعلعالم  2010سالصلى  ً   حلد يدسالا ) .16

 )اللدابصذ ا  ال ًس لا الل ءً ذ(  دسد   دام العًم داريلل  لًصيم دالءد يل.
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اي   (  ليالالال ًذ العصا دالعددا  لدى ا ب ل  داليالالالالب )2008سالالالصلى لحلد سالالالًيلل  ) .17
(  القلةم   15ال يم داليالالالم دالعالالالداب دال بر(  سالالالًسالالالًذ ًقلاذ سالالالي دلدسيذ لًسليل  العدد )

  للم ال ءب .
 (  ًقلاذ العصا  القلةم   دام  م م لًصيم دالءد يل.2011ع ح  اد الحليد ).18
(  حقد  ارصسالالالالل  اا    العدللذ  القلةم   دام تيءماك 2006 ًا يدسالالالالا اليالالالال مى ).19

 .لًصيم دالءد يل
(  العدال  اللسءلعيذ لًعصا اللدمسالالالال : دماسالالالالذ ليداصيذ ا  لديصذ 2011 ً  ام لا ).20

 (  دلي   لصيدماا الليالذ العللذ السدميذ لً ءلب .2دلي   سًسًذ دماسلا اسءلل يذ )
(  العالالالالالالال حذ السديد   ءمسلذ: لم   دماسالالالالالالاللا الدحد  العمايذ  1994ايديمي د لليدم ).21

 الدحد  العمايذ. اليدصس د  ايمدا  لم   دماسلا
دام   عالالالالالم 2000لحسالالالالال   حلد ال االالالالاليمى ).22 (  العدللذ: لقدلذ اا ا م دامءعالالالالاللد دا 

 ال ددلذ  القلةم   لسلد ذ الصي  العمايذ.
(   ًم ص س الصلد لًعالاللديي  دوده 2012لحلالالد ديالاللب  ديى مايل لعالالالالالالالالالالالالالب ا  ًا ).23

 ايحءيلسلا ال لعذ  الميل   دام ال ةماى.
(  د لالا اردام  اللدمسالالالالاليذ الللمحًذ الًلصديذ العللذ 2008لحلد سالالالالاليد لحلد السالالالالاليد ).24

اريالالالالالالالالالالالالالماا: الدامل دارصب   صحد السدد  اليالالالالالالالالالالالالالللًذ  القلةم    للم  -الءدسيه  -الءص يم 
 ال ءب. 

(  العصا اللدمسالالا: ا سالالالب دسالالا  اللداسلذ  2008لحلدد سالالعيد ال دلا دا مد  ).25
 (  القلةم   ل ءاذ ا صسًد اللعميذ.2عدد )سًسًذ ماليل العصا  ال

(  2(  العالالالحذ الص سالالاليذ اا ا سالالالم  داللدمسالالالذ داللسءلل  ب )1967لعالالالب ا اللا ).26
 القلةم   دام الًقلاذ.

الءعًيم الًالالاللصدى: ءسالالاللمب  مايالالالذ د الالالللليالالالذ  (  1991صدمى  االالاللس  االالالد اهلل العًداصا ).27
 ايمدا  الللسسذ السللعيذ لًدماسلا دالصيم دالءد يل.
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