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 أ.م.د. كريم عبد ساجر الشمري                                                     
 معيد اعداد المدربين التقنيين                                                     

 الجامعة التقنية الوسطى                                                   
 

 الممخص:
دور المدرسة في الحد من السموك الفوضوي لدى مى ييدف البحث الى التعرف ع            

والدراسات السابقة واوراق من خالل االطالع عمى مجموعة من الكتب العممية وذلك  ة،الطمب
البحث بعدد من التوصيات التي المتغير، وخرج لعدد من المؤتمرات التي تناولت ىذا  العمل

تسيم في الحد من السموك ( والتي ةحددت واجبات كل من )اإلدارة المدرسية، المدرس، االسر 
المقترحات التي تعزز استخدام برامج الوقاية  الفوضوي لدى الطمبة، اضافًة الى عدد من

 ومعالجة ىذه الظاىرة.
Abstract: 
                  The research aims to identify the role of the school in 

reducing the ddiissrruuppttiivvee  bbeehhaavviioorr of the students by looking at a group of 

scientific books and previous studies and working papers for a number of 

conferences that dealt with this variable. The research came out with a 

number of recommendations that specified the duties of the (school 

administration, Teacher, family) that contribute to reducing the 

ddiissrruuppttiivvee  bbeehhaavviioorr of students, in addition to a number of proposals that 

promote the use of prevention programs and address this phenomenon. 
 

 البحث: مشكمة
تسععععى التربيعععة لبنعععاك االفعععراد كعععونيم يمبمعععون الطاقعععات البجعععرية الداعمعععو لقعععوة المجتمععع              

ان المجتمععع  البابعععت والمسعععتقر، ىعععو دليعععل عمعععى التعععزام افعععراده بمععععايير وتماسعععكو،  وتقدمعععو         
وفوضعععى وضععععف تمععع  فعععي حالعععة تفكعععك وبعكسعععو سيصعععب  المج وبالسعععموكيات المرةوبعععة،محعععددة 
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 ويقمعععل حالعععةيزيعععد معععن العالقعععات االنسعععانية  والمتفعععق عميعععوان االلتعععزام بالسعععموك المرةعععوب  التنظعععيم.
 (.9، ص9988)العمي،  خطورة السموك المنحرف ويحد منالصراع الى حده االدنى 

تجعكل تحعديًا لجميع   واصبحت مدارسنا،المرةوب بيا في  تنوعت اليوم السموكيات ةير          
خعالل فالبد من االىتمام بدراسة ىذه المجكالت السموكية من  والتعميمية، مكونات العممية التربوية

قياس مسعتوياتيا لموقعوف عمعى معدى خطورتيعا وانتجعارىا معن اجعل وضع  بعرامج الوقايعة والمعالجعة 
 .لمحد منيا
التعي تعتبعر  المعدارس،وية المنتجعرة فعي ىناك العديد من الممارسات السعموكيات ةيعر السع         

ممععا يتطمععب مععن ادارة  المدرسععة، واالضععطراب داخععل مجععكالت اساسععية تعمععل عمععى ابععارة الفوضععى
السعموكيات التعي  وتوجيييعا نحعو المدرسة ومدرسييا العمل عمى تعديل ىذه الممارسعات السعموكيات

 السائدة.تتفق م  المعايير والقيم 
 المدرسعة تواجعو التعي التحعديات أكبعر معن يععد المدرسعة داخعل وضعويالف ان السعموك         
 أبعارهولكعن  ،المعقعدة المجعكالت معن متداخمعة مجموععة عمعى فقعط ينطعوي ألنعو لعيس والمجتمع ،

 خعرق إلعى ذلعك يتجعاوز وقعد لآلخعرين، إزعاجعاً  يجعكل كونعو المجتمع ، كعذلك لتجعمل الفعرد تتجعاوز
المراىقعة التعي تعتبعر مرحمعة  مرحمعة فعي وىعو الطالعب يعدف  قعد بعم االجتماعيعةوالمععايير  القواععد
 ععدة عمعى تطعوره فعي يعتمعد الفوضوي السموك فإن ىنا من ،والجنوح االنحراف إلى حرجة عمرية
عمعى سعير  تعؤبر المتععددة الفوضعوي السعموك أجعكال إن واجتماعيعة.  ومدرسعية أسعرية عوامعل

 الطمبعة إلعى يمتعد بعل المدرسعة إدارة أو المدرسعين ىعمع األبعر يقتصر والبرمتيا،  العممية التعميمية
 األمعر السعوية الطمبعة ةيعر السعموكيات ضبط عمى اىتماميم يوجيون فالمدرسون سوف .اآلخرين

 عمى يؤبر العممية. كما المادة في توضي  تتمبل والتي ليم الرئيسية الميام إتمام دون يحول الذي
 التعي السعوية ةيعر السعموكيات بمتابععة واالنجعغال لعدرسبا االىتمعام بانععدام وذلعك اآلخعرين ةالطمب

 (.  94صىع، 9341،الصميمي) زمالئيم من تصدر قد التي بالفوضوية توصف
يععععد السعععموك الفوضعععوي معععن أكبعععر المجعععكالت التعععي جعععغمت عممعععاك العععنفس والتربيعععة فعععي            

درسعة بيئعة ةيعر مالئمعة لتحقيعق االىعداف التربويعة تصنيفات السموكات ةيعر السعوية، اذ تجععل الم
المنوطو بيا، فظاىرة السموك الفوضوي باتت تجعكل عبئعًا بقعياًل عمعى كاىعل الععاممين فعي المدرسعة 
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لتعامميم اليومي م  ىذه السموكات، واصبحت مجكمة رئيسة الدارة المدرسة والمدرسين والمرجدين 
 (.956ص، 5195،نعيسو)لصحة النفسية المدرسية التربويين واالباك والمختصين في مجال ا

النتجارىا في بعض نظرًا  ىذه الظاىرة بدراسة لمقيام الباحث اىتمام جاك دوق            
معالجة  يةكيففي البحث ستمكن المؤسسات التعميمية وكوادرىا  النتائج فإن وبالتالي المدارس،
 ؤال ادناه:االجابة عمى الس الفوضوي، ويحاول البحثالسموك 

 لدى الطمبة لمحد من السموك الفوضوي ي السبل الكفيمة ماى

 :بحثال أىمية
عداد لمفرد في  التربيةان               تنقل اإلنسان  والوسيمة الوحيدة التي المجتم ،عممية بناك وا 

عمععى  وينصععب االىتمععام قيمتععو، ى إنسععان يجعععر باالنتمععاك إلععى المجتمعع ، ولععوالععمععن مجععرد فععرد 
التكيعف مع  المحعيط االجتمعاعي العذي يععيش  ألنيعا تعزود الفعرد بانمعاط سعموكية تمكنعو معن التربيعة،
يجععاد الحمعععول  ومجععكالتيم،حاجععات الفععرد والمجتمعع  عمعععى  تعععرفالى الععوىععي تسعععى دائمععًا  فيععو، وا 

، مان)سعمي نفسعيا(بوسائل مختمفة انطالقًا من القول:) أن التربية ىي الحياة  المنطقية المناسبة ليا
 (.5، ص5114

معععن أبعععرز المجعععكالت تواجعععو التربيعععة ىعععي ظعععاىرة السعععموك الفوضعععوي داخعععل المعععدارس              
 قبل من والعنف االعتداك حاالتب والتي تتمبل طمبة من دبين عد التي اخذت بالتناميالمتوسطة 

 لمممتمكعات تعمعدالم التخريب حاالت وكذلك ،الطمبة زمالئيم تجاه أو المدرسين تجاه الطمبة بعض
 الحاجة يبرز الذي ، األمرالمدرسةداخل  بالقوانيين وضعف االنضباط وضعف االلتزام المدرسية
 معالجتيا من اجل ومن بمالتعرف عمييا  يمكن حتى العممية بالطرق مستوياتو دراسة إلى الماسة

 .يةة التي تقف عائقًا امام العممية التعميمالفوضوي السموكيات تمك من التخفيف
ان طمبتنا وفي جمي  المراحل التعميمية يمبمون قادة المستقبل وامل الوطن، مما يحتم             

توجيعة معن خعالل  السعموكية يمبدراسعة مجعكالتعمى المعنيين بالجوانب التربوية والتعميمية االىتمام 
 سعميمة،مميعة عمعى اسعس ع اتجعاه وضع  الحمعول ليعذه المجعكالت والبحوث في          الدراسات 

 وضععروريًا ومرتكععز اساسععية البحععث العممععي لدراسععة ىععذه المجععكالت يبقععى جانبععًا ميمععاً  وبالتععالي فععان
 (.551ص، 5111لممستقبل( عقل ،في التخطيط السميم 
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 ىذا كذلك يوفر ،المجكمة )السموك الفوضوي( أىمية في الحالي البحث أىمية تكمن            
 ذلك، في والمعالجات المتبعة الظاىرة، وتوضي  اسبابياىذه تعريف في البحث جانبًا نظريًا ميمًا 

 التربوية والتعميمية مؤسساتنا من قبل فييا التفكير يجدر والمقترحات التي وكذلك التوصيات
 .وتربوياً  ونفسياً  ورعاية طمبتناالتربوية والتعميمية  العممية تطوير بيدف

دور المدرسة في الحد من السموك الفوضوي لدى ى ييدف البحث الى التعرف عم ىدف البحث:
 .الطمبة

 التي تناولت موضوع والدراسات السابقةيقتصر البحث عمى المصادر العممية  حدود البحث:
 .السموك الفوضوي

 تحديد المصطمحات:
  :Disruptive Behavior السموك الفوضوي .1
 التشخيص نظام في جاك كما يعرفsociation American Psychiatry As:  

 االجتماعية، المواقف في الفوضى من نمًطا تجكل االضطرابات من مجموعة بانو
ويعتدي  االجتماعي المحيط م  جوىري بجكل يصطدموىو  ،بالتمرد الفوضوي ويتميز
 الفوضوي السموك اضطراب فإن المنظار ىذاومن  اآلخرين،وحقوق  أنجطة عمى

  .تطفل وأ اقتحام فيو لآلخرين،مزعج  بانو يوصف
  المعممين ،)الزمالك ناآلخري ضد الطالب بو يقوم الذي السموك بانوالصميمي ويعرفو، 

 ،الفوضى إبارة عمى يعمل جكل في المدرسية( واألنظمة التعميمات ،المدرسية الممتمكات
ويصاحبو  ،الجخصية حقوقيم فييا تنتيك بصورة باآلخرين الضرر إلحاق لىوييدف ا
 التالية األبعاد في يتحدد والذي .لو المتمقي من وقمقوتذمر  ،بو القائم من إصرار

( المدرسيةوالتعميمات  األنظمة مخالفة ،التخريب ،العدوان ،واإلزعاج اإلبارة)
 (.51صىع، 9341،الصميمي)
من مجموعة من االستجابات التي تصدر  بانو:السموك الفوضوي  ويعرف الباحث           

  التدريس.الى اضطرابات في بيئة الطمبة التي تؤدي  بعض
مسؤوليتيا  ىي مؤسسة اجتماعية أنجعاىا المجتمع  لتجعارك األسعرة: Schoolالمدرسة  .5

يجري في  وىي متابرة بكل معا وأىدافو،في التنجئة االجتماعية وتبعا لفمسفتو ونظمو 
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تماعيا وعضوا اج ىي الوسيمة التي يصب  فييا الفعرد إنسعاناو  أيضا،مجتمعيا ومؤبرة فيو 
 .(97)حكيمة، بال، ص فعاال في المجتم 

  :اإلطار النظري
ةير المتوافين  بعض الطمبة من يصدر الذي السموك بانو الفوضوي السموكيوصف             

 في أو التدريس بيئة في اضطرابات خمق إلى يؤدي الذي األمرم  النظم والتعميمات المدرسية 
 ييدد آو مخاطر يحدث قد الفوضوي والسموك ،االدارة المدرسية أو سدر الم تجاه الواجبات أداك

  .و االعتداك عمى الممتمكات العامةا اآلخرين سالمةو أ البدنيو أ النفسي األمن
وقد وصف العديد من العمماك اجكال السموك الفوضوي و مظاىريو ، و نمخص ىذه          

 الطمبة خالل م  التحدث من يكبر ، متاخراً  سةالمدر  إلى ياتي) االجكال بسموك الطالب الذي 
 عن وبعيدة منطقية ةير أسئمة طرحي ، عالي بصوت البربرة خالل من محاضرةال يربك ،الدرس

،  المدرسيناو المدرسية  اإلدارة ةرف عمى باستمرار بدون اي مبرر يتردد،  مادة الدراسيةال
 ، المدرسة عمى جدران تيديدية عبارات يكتب ، ييدد المدرسين جسميًا او لفظياً ،  عدواني وسموك

، يحرج زمالئة و المدرسين بسموكيات جارحة مالئمة  ةير أوقات وفي يتردد عمى المدرسين
 ، يبير االستيزاكيقوم  ، عمى المدرسين ، يعتديكبير االنفعال ، يكون  تتنافى م  التقاليد العامة

القيام ،  و الينتظم بالدوام ، يتغيب  زمالئو بعنف م ، يتعاملبغضاضة  ، يجيب الفوضى دائماً 
 األبواب إتالف :مبل المدرسة النظام م  تتنافى افعاالب يقوم صف،باعمال تخريبية داخل ال

 ينتيك، المدرسي األباث إتالف،  المدرسية المرافق م  بعنف التعامل ،المدرسة في والنوافذ
المناخ  م  ةير متوافق دراسياً ،  ةيالدراس مميةالعم ولسير التعميمي المحيط في السائدة القواعد
 ،موق  االنترنيت(.5191) موسى ، السائدة والتعميمية اإلدارية والنظم الدراسي

  *االثار المترتبة عن السموك الفوضوي:
( مجموعة اآلبار المتنوعة لمسموك الفوضوي عمى اداك 5111يوجز الدويك عام )            

والسموكي، وبين في الجدول ادناه تابير السموك الفوضوي عمى الطمبة في الطمبة االجتماعي 
 (:99ص، 5111السموكي، التعميمي، االجتماعي واالنفعالي )الدويك ،)المجال 
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 اآلثار المترتبة المجال ت
 انضباط، مجاكلمبررة،  ةير مخاوف ،زائدة عصبية ،المباالة عدم السموكي المجال 1

الكذب، القيام  سرقات، االنتباه، تجتت ز،التركي عمى قدرة عدم
 األباث تحطيمبسموكيات ضارة مبل جرب الكحول او المخدرات، 

 .بالحيوانات التنكيل فيو، مبالغ كالمي عنف المدرسية، والممتمكات
 وةيابات المدرسة عن تاخر ،التعميمي التحصيل مستوى في ىبوط التعميمي المجال 2

 المدرسة من التسرب ،المدرسية ألنجطةا في المجاركة عدم ،ةمتكرر 
 .منقط  أو دائم بجكل

 المجال 3
 االجتماعي

 في المجاركة عدم ،اآلخرين م  العالقاتقط   انعزالية عن الناس،
 تجاه العدوانية ،محاولة تعطيل االنجطة الجماعية ،نجاطات جماعية

 .اآلخرين
 المجال 4

 االنفعالي
 اليجومية السريعة، األفعال ردود ،االكتئاب ،بالنفس البقةانخفاض 
 ،األمان وعدم بالخوف الجعور ،الدائم التوتر ،المواقف في والدفاعية

 .النفسي واالستقرار اليدوك عدم
 
، 5191)موسى،فيي  عمى المعمم وزمالئواالثار المترتبة عن السموك الفوضوي  اما          

 موق  االنترنيت(:
 اآلثار المترتبة ت
 من االستفادة من الدرس. طمبةلمدرس عن أداك عممو وحرمان بقية الا ايقاف 9
 يقمل الطالب الفوضوي لمساعي المدرس وقدرتو عمى أنجاز ميامو كمدرس. 5
عندما يحاول المدرس التصدي ليذه المؤبرات السمبية يومًا بعد يوم فسوف يسبب لو ذلك  4

 .ور بالنقصجعورًا بالفجل وخيبة األمل واإلرىاق وأخيرا الجع
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 :الفوضوي السموك مستويات* 
( الععى ان السععموك الفوضععوي 5111عععام ) (Warman & Cohenيجععير كععل مععن )          

سععموكًا ميععددًا ومربكععًا لمطمبععة يتميععز ببالبععة مسععتويات، مععن االىميععة التععي يجععب االنتبععاه الييععا فععي 
ة لمعالجتععو حسععب نععوع خطورتععو و تحديععد جععدة خطععورة ىععذا السععموك و بالتععالي تحديععد السععبل الكفيمعع

 :((Warman & Cohen,2000,p290نبين ادناه ىذه المستويات البالبة 
 

 الخصائص المستوى
 المستوى
 األول

ىي عبارة عن مواقف بين المدرس والطالب، يستطي  المدرس من التعامل معيا برحابة 
مبمة ىذا المستوى مبل وا صدر وتفاىم ويتخذ الحمول الصحيحة والممكنة ليا وأفضل السبل،

 من المدرسة(. بالكذب، اليرو )
 المستوى
 الثاني

ىي عبارة عن مواقف تمبل مجكمة ةير محمولة او مجكمة خطرة تحدث داخل القاعة 
الدراسية او داخل المدرسة، اليستطي  المدرس حميا مماتتطمب الى تدخل ادارة المدرسة او 

وامبمة ىذا المستوى  مول ليا وفق اسس عممية،المرجد التربوي من اجل دراستيا ووض  الح
 مبل )السرقة، تخريب ممتمكات المدرسة(.

 المستوى
 الثالث

ىي عبارة عن مواقف اجد خطورة وتتمبل بمخاطر حقيقية، فيما اذا حدبت تتطمب استدعاك 
و امبمة ىذا المستوى مبل  الجيات ذات العالقة التي تطمب وجودىا لمعالجة الموقف،

 القتل(.جريمة )
 

  الفوضوي: وعوامل السموك* اسباب 
اجارت الدراسات السابقة بان السموك الفوضوي يعتبر ظاىرة معقدة تقف ورائو عدة          

ىذه العوامل الى الفئات التالية  تالسموكيات ةير السوية وقد صنف أحدعوامل كونو 
 (:941صىع، 9341الصميمي،)( 95ص، 5113)الظاىر،

 الورابة بين معنى ذات ارتباطية عالقة ناكى :Biological Factors البيولوجية املالعو  :أوال
 العقمي، والتخمف العقمي، والفصام والغضب، واالنعزال، كالفرح، السموكية، الخصائص وبعض
 الورابية. بالعوامل السموك جوانب من كبير تابر إلى بوضوح يجير وىذا
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 باساليب المتعمقة الجوانب من مجموعةىناك  :Family Factorsاألسرية  ثانيًا: العوامل
حجم  االسرية، العالقات) وىي األسري التي تؤبر عمى سموكيات االبناك المحيط داخل التعامل

العالقة بين الوالدين  المعيجية،االحوال  الطالق، سوك الوالدين،مرض  الوالدية،االسرة، الخالفات 
 (.يب المعاممة الوالديةاسال الميالدي،الترتيب  واالبناك،

دورًا كبيرًا  تمعب التي النفسية : العوامل: Psychological Factors النفسية العوامل:ثالثاً 
الذات ،  وتاكيد القدرة تحقيق في في احداث السموك ةير السوي و الفوضوي و ىي )الرةبة

االحباط ، محاولة اببات  الحاجة لمحرية ، الرةبة في االنتقام ، المذة بالتعذيب ) السادية ( ،
 تدفع التي العوامل اماالذات ، احالم اليقظة ، تعزيز سموك العناد ، العوامل النفسية لموالدين ( ، 

،  والمقبول الطبيعي السموك معايير بتحديد المعمم قيام عدم)  فيي باإلحباط الشعور إلى الطمبة
 التعميمية المادة إعطاك في المعمم سير سرعة،  الطمبة  بعض عمى الصعب الفردي التعمم زيادة

 وعدم التعميمية النجاطات رتابة،  اآلخر والنجاط النجاط بين الراحة من كافية فترات أخذ دون ،
 .الطمبة ( وواق  بحاجات ارتباطيا

 تحديد في واضحة بصورة يؤبر المعمم سموك إن :School Factorsرابعًا: العوامل المدرسية 
 :الباحثين من كثير يعتقدحيث  وانضباطية سموكيات من لبطاال بو يقوم ما

كارىًا لممدرسة من خالل اساليب  محبًا أو الطالب جعل في الفاعل القطب ىو المعمم أن . أ
 الذي المتياون واألسموب ،االستبدادي )األسموبمبل التعميم التي يستخدميا م  الطمبة 

 الذي الديمقراطي واألسموب ،لمينوا الجدة بين المتذبذبواالسموب ، الفوضى تسوده
  .والطالبالمدرس  بين اإليجابية بالعالقة يتميز

 وبالمقابل ىناك وميول الطمبةمناىج تاخذ بنظر االعتبار رةبات  ىناك الدراسي المنيج . ب
 حالة يخمق قد مما معيا،عمى الطالب ان يتوافق  ومما يتطمب تراعي ذلك مناىج  ال

  .التوافق عدم من
 ،والتزمت والضبط التسمط يسوده الذي الدراسي الجو ،المدرسة يسود الذي الجو طبيعةج. 

 فذلك قد 
 عبر عن حاالت تعبر مرفوضة سموكيات تسبببدورىا  والتي التوافق سوك يؤدي الى     

  الرفض
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  .واالستياك     
 لطمبةا عمى إيجابي بجكل تنعكس والمدرسين المدرسةادارة  بين اإليجابية العالقة د.  

 .صحي  والعكس
 والتي والعنف باإلبارة المميئة المواد من ما تقدمو :Media factors االعالم:خامسًا: وسائل 

 كولومبيا جامعة في األمريكان األطباك اكده أحد وىذا ما الطمبة.سموكيات  عمى الكبير أبرىا ليا
 ،لالنحراف اإلعدادية المدرسة وى التمفزيون فإن ،الجريمة جامعة ىو السجن أن ص  إذا إنو
 التمفزيون. من الجريمة تعمموا المجرمين من الكبير أن يعني وىذا

 أدى منخفضاً  التعميمية المادة أذا كان مستوى :Mentality Factors العقمية: ةسادسًا: القدر 
ن ،وضجرىم المتفوقين سام إلى ذلك  لحالتينا كال وفي منيم البعض جرود إلى مرتفعًاأدى كان وا 
 ذيطالب ال أن كما ،االنضباط عدم إلى تؤدي مجكالت إلحداث ودافعاً  قوياً  مبرراً  ذلك يكون
 .الزائدة بالحركة تتسم بانجطة ويقوم ومبابرة انتباىاً  أقل المتدنية العقمية القدرة

 عالقات لست األقران بين العالقات إن :Peer related Factors األقران:سابعًا: مجموعة 
 النمو تاخير عمى فتعمل نتوق ، ما عكس تؤدي سمبية عالقات تنجا فقد دائًما، جابيةإي

لى لمطمبة، االجتماعي  من المرضي والخوف والعدوان كاالنعزال، سوي، ةير سموك تطور وا 
ما الجنوح، إلى الطالب تدف  أن إما األقران مجموعة أن يبين وىذا المدرسة،  نحو تدفعو أن وا 

  .والتعاون بتكار،واال االستقالل،
، موقع  5199)زيتعون، بواآلتيزيتوون المصوادر الرئيسوية لظيوور السوموك الفوضووي  وكما حدد 

 :االنترنيت(

 الى المدرس: وأبرزىا ما يمي:أسباب تعود  أوال:

سعموكو المسعتبد  ،لمتعدريسسرعتو ةير المناسعبة ، ضعف جخصيتو في تخصصو العممي، )ضعفو
سعععماحو الطعععالب لمحعععديث دون إذن أو ، اب الجمعععاعي دون مبعععررلجعععوكه إلعععى العقععع ،مععع  طالبعععو

كبتععو لمجععاعر طالبععو وعععدم إعطععائيم ، عععدم تحديععده لمقواعععد والقععوانين الصععفية، اإلجابععة الجماعيععة
اىتمامععو بعععبعض ، والجععتمكالسععب  يقمدىاالطمبععةتمفظععو بالفععاظ بذيئععة ممعععا  ،عنيععافرصععة لمتنفععيس 

 .(وجود إعاقة جسدية لديو، ىندامو ةير المناسبينمظيره و ، الطالبتقييده لحركة  الطالب،
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 :تمك األسباب ومن أبرز :الطالبأسباب تعود إلى  ثانيا:

جعععوره  واىتمععام المععدرس لععو،  رةبتععو فععي جععذب االنتبععاه الصععف، بالضععجر والممععل فععي  جعععوره)
نععدما يجعععر رةبتععو فععي البععار واالنتقععام علععو، أو تانيععب المعمععم  التعمععيمباإلحبععاط نتيجععة إخفاقععو فععي 

ضععععف المبعععابرة لديعععو وععععدم اسعععتطاعتو عمعععى ، االعتعععداك البعععدني عمعععى اآلخعععرين بعععالظمم،الطالعععب 
تمقيعععو دروس  انفعاليععة،إصععابتو باضعععطرابات  الحركععي،إفراطعععو التعميمععي، نجعععاط الالتركيععز فععي 

 ييرج(.خصوصية فال يرى حاجة في تعمم الدروس فيحاول 

  :ومن ىذه األسباب :ية لمصفثالثا: أسباب تعود إلى البيئة الفيزيق

الطالب فرصة ضعف المراقبة بعض ينتيز فكبرة عدد الطالب في الصف الذي يصعب مراقبتيم 
ضععف اإلضعاكة  أفعراده،فيعو المجعاجرات بعين العى كبعرت فيبيرون بعض سعموكيات الجعغب إضعافة 

مخعروج منعو لممعا يعؤدي  الراحعة ميعؤدي إلعى جععور بععدداخعل الصعف وسوك التيوية وسوك المقاععد 
 بدون إذن.

   :ومن أمثمة ذلك :أسباب تعود إلى اإلدارة المدرسية رابعا:

المجعاةبين كونعو ذا حسعب ونسعب والسعماح لعو بعالعودة إلعى  بعةتعاطف إدارة المدرسة م  أحعد الطم
كبعرة اقتحعام الصعف معن قبعل إداري  ممعا يجعجعو عمعى ممارسعة نفعس السعموك،الصعف دون عقعاب 

المدرسععية الطمبععة المتععاخرين عععن اإلدارة  عععدم محاسععبة ،التععدريسانقطععاع الععى يععؤدي المدرسععة ممععا 
قعرار اإلدارة المدرسعية نقعل الطعالب إلعى قاععة درس جديعدة ةيعر مييعاة أو نقعل معمعم المعادة  ،الدوام

آخععر ممعععا يجعميعععم متعععذمرين مععن ىعععذا الوضععع  فيقومعععون بسعععموكيات  صعععفالععذي يحبونعععو لمتعععدريس ل
 .قرارجغب احتجاجا عمى ىذا ال

 : ومن أىم ىذه األسباب :أسباب تعود إلى المجتمع خامسا:
 انتجار العنف في المجتم ، مبل الجتم بالفاظ نابية خاطئةالطالب لسموكيات أفراد أسرتو ال )تقميد
وسائل اإلعالم وما تعرضو من أحداث واقعية أو خيالية تبرز ، سموكيات الطالب عمى يؤبر

يا ويحاولون ب بةقد يتابر الطمالمسئولة، القانون بتصرفاتيم ةير  جيد وتعظيم الخارجين عنمت



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشر
 

 

 

969 

ؤدي إلى ي االبناك القسوة في معاممةآالمنة، سرية اللبيئة أا الطالب فتقادتيا في المدرسة، أممارس
 (.لمجعور بالحنان واإلنتماك فقدانيم

 االستنتاجات:  
من رس بكافة مرحميا الدراسية تعاني اليوم بان المداالنظري اعاله  اإلطارنستنتج من            

 والنجاط الزائد ، مبل العدوان والتخريب لبعض السموكيات السمبية لدى الطمبة انتجار واض  
مما يمتد الى زمالئيم المذين ال يتحمون بمبل ىذه السموكيات السمبية ، وابرز وضعف االنتباه ، 

 ذلك يتجمى ،المدرسة محيط داخل متعددة االً أجك ياخذىذه السموكيات السموك الفوضوي الذي 
 )اآلباك، االجتماعي المحيط عمى سمباً  تؤبر والتي والتجويش واإلزعاج الفوضى من حاالت في

 من الصادرة االستجابات من متعددة أنماط عن عبارة الفوضوي السموك فإن الزمالك، المعممين(،
و فيي اسباب متعددة ومتجابكة وان ىناك اسباب اما .المدرسي االنضباط بعدم تتصف ،الطمبة

 تفاعل فيما بينيا حيث تتفاوت في التابير.
  التوصيات:

في ضوك ماتم ذكعره فعي اإلطعار النظعري، ومعن اجعل تعزيعز الجانعب الوقعائي فعي الحعد             
 من ىذه الظاىرة الخطيرة )السموك الفوضوي( نوصي بجممة من الواجبات التي تسيم في ذلك:

 اواًل: واجبات االدارة المدرسية:
 توعية الطمبة بتعميمات االنضباط المدرسي في بداية العام الدراسي. .9
 .والصف الدراسيتوفير المناخ الدراسي األمن لمطمبة داخل المدرسة  .2
 ومتابعتيا. بصورة دقيقةوالقوانيين تطبيق التعميمات  .4
 الطمبة.في التعامل م  جمي  اعتماد مبداك البواب والعقاب كوسيمة تربوبة ىادفة  .3
 االرجاد التربوي والنفسي.اجراك المدرسين في دورات  .5
 لمعالجتيا. والسعي الجادتفعيل دور االرجاد التربوي والنفسي، باالستماع لمجكالت الطمبة  .6
 والطمبة. التدرسية التدريسية، وكذلك الييئةالييئة بينيا وبين عالقات االنسانية التعزيز  .7
التعامعععل معععع   واتبعععاع االسعععاليب الحديبععععة فعععي والنفسعععي،سعععين باالرجعععاد التربععععوي تكميعععف المدر  .8

 الطمبة.
 .روح التعاون والصداقة واالحترام بين الطمبةالجانب الديني و تنمية  .9
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 التععععدخين،)فععععي المجتمعععع  مبععععل اقامععععة نععععدوات ارجععععادية لموقايععععة مععععن السععععموكيات الخطععععرة .91    
 (.االنترنت االدمان المخدرات،

 فييا.عدد من الطمبة  أكبراقامة المسابقات الرياضية والبقافية والمعارض الفنية واجراك .99   
توزي  الطمبة عمى القاعات الدراسية بصورة مدروسعة وبالععدد العذي يتناسعب وحجعم الصعف .95   

 الدراسي.
 عب عمععععى بعععععضخالليععععا الطالععع عدربيععع دروسة عععععددًا مععععن العععيالدارسعععع يان تضععععمن منععععاىجا .94   

 ومواىبعو.وتكتجعف قدراتعو  طاقتعو، فجرالتعي ت ةيواألعمال الفن اليدوية، الصناعات
القععععيم ةععععرس معععع  ابنععععائيم، و اسععععتخدام اسععععاليب تربويععععة صععععحيحة بتوعيععععة اوليععععاك االمععععور  .93   

 يم.والسموك الجيد لدى الحسنة  يةاالخالق
 ثانيًا: واجبات المدرس:

 والمدرسة.لقدوة الحسنة في الصف توفير ا .9
 وممارسة اليوايات.اجراك الطمبة في النجاطات الالصفية  .5
 الدراسية.االستعانة بالوسائل التعميمية والتقنيات الحديبة خالل المحاضرة  .4
 وتجنعععب بعععرامجتوجيعععة الطمبعععة عنعععد مجعععاىدة القنعععوات الفضعععائية بعععالتركيز عمعععى البعععرامج المفيعععدة  .3

 العنف.
عمعععى ممارسععة السعععموكية السعععميمة التععي تعععتالكم مععع  قععوانين المدرسعععة وانظمتيعععا، تجععجي  الطمبعععة  .5

 .كااللتزام باليدوك والنظام
 الطالعععب،المناسعععب الععذي يظيعععره  وتعزيعععز السععموكاسععتخدام اسعععموب تجاىععل السعععموك الفوضععوي  .6

وببات السموك المنتج وتقويتعو وزيعادة احتمعال  الفوضوي،حيث يؤدي ذلك الى تناقص السموك 
 ه.ظيور 

 ثالثًا: واجبات االسرة:
واسععتخدام اسععاليب المعاممععة الجيععدة الععوازع الععديني تفعيععل دور االسععرة التربععوي مععن خععالل تقويععة  .1

 .ألبنائيا
حسعععن المتابععععة ومراقبعععة سعععموكيات ابنعععائيم داخعععل البيعععت وخارجعععو، ومالحظعععة دخعععوليم الجيعععزة  .5

 ائيم. االتصال ومواق  االنترنيت، وتوجيييم بحسن اختيار اصداق
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ابنععائيم الععى دور العبععادة وحععبيم عمععى المجععاركة بالمناسععبات الدينيععة واالجتماعيععة، إصععطحاب  .4
  ينحرفون الى السموكيات السمبية. فال فراةيم وقعت معؤليممعا 

ممععا  دهيععوآداب المجتمعع  وتقال االدينيععة، بععاخالق الممتزمعععة عةيععمسععاحة معععن الحر  االبنععاكاعطععى   .3
 وتجنب العيب والخطا.  المبكعرة، بالرجولعة الجععورو  بالنفس،البقة  كسبيمي

 اجراك االبناك بتحمل المسؤولية، بتكميفيم ببعض االعباك القادرين عمييا. .5
 نقترح أجراء دراسات عممية تستيدف ما يمي: المقترحات:

 فاعمية البرامج االرجادية في الحد من السموك الفوضوي.   .9

 ا الطمبة الفوضويين.المجكالت النفسية التي يعاني مني .5

 واق  االرجاد التربوية والنفسي في المدرسة وسبل تفعيمو. .4

 المصادر العربية:
 االنترنيععععععععععععععت  ، موقععععععععععععععالمدرسووووووووووووووي العنععععععععععععععف(: 5111)دالععععععععععععععدويك، جععععععععععععععوا .9

http://nonviolence.fr.gd/. 

 فوي إنفعالي عقالني إرشادي برنامج فاعميةىعع(: 9341عبده) إدريس بن حسن الصميمي، .5
، التعميميوة جوازان بمنطقوة الثانوية مرحمةلا طالب من عينة الفوضوي لدى السموك خفض

 اطروحة دكتوراه. قسم عمم النفس كمية التربية جامعة ام القرى.

، عمعان، 5ط، والتوزيع  لمنجعر وائعل دار، السوموك تعوديل (:5113احمعد)قحطعان  الظعاىر، .4
  .111ص الصميمي، في المصدر .ناألرد

وزارة  ن،اعععععععمع ،(وكموووووووسلل ایووووووودعتج مرابي )نانسإلوك امسلا لیدعت(: 9988ر)نص، لعميا .3
 م.یعمتلواة بیرتلا

ودورىوا  أىمية المدرسة في تنمية القيم السموكية لودى التالميوذ")بال(:أيت حمودة  حكيمة، .5
ععدد ، واالجتماعيعةمجمعة العمعوم اإلنسعانية  ،دراسة ميدانية"-في تحقيق توافقيم االجتماعي

اإلجتماعيعععععة فعععععي ظعععععل التحعععععوالت  األول حععععععول اليويعععععة والمجعععععاالت خعععععاص الممتقعععععى العععععدولي
 الجزائري، الجزائر.السوسيوبقافية في المجتم  

ادارة االجعراف  ،التودريسميوارات التودريس رةيوة فوي تنفيوذ  (:5199)حسن حسين زيتون، .6
  ،الصفميارة ضبط النظام داخل  امال:نادية  جرقي، من المصدر.سعوديةالتربوي، ال

http://www.riyadhmath.com/articles.php?action=show&id=20
http://www.riyadhmath.com/articles.php?action=show&id=20
http://www.riyadhmath.com/articles.php?action=show&id=20
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7. http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=687  

أسوووباب البيووواب لووودى طمبوووة المرحموووة اإلعداديوووة  (:5114)فضعععيمة عرفعععات محمعععد سعععميمان، .8
 \www.alnoor.se/extra/salat2/2.doc.   وعالقتيا بالتحصيل الدراسي

والتوزيع ،  لمنجعر الخريجعي دار ،والتربووي النفسوي اإلرشواد(: 5111عطعا) محمعود ،عقعل .9
 .الرياض

فاعميوووة الوووذات وعالقتيوووا بالسوووموك (: 5118محمعععود، كعععاظم محمعععود وسعععييل حسعععن احمعععد) .91
جامعة  –أبن رجد  –كمية التربية  األستاذ،مجمة  ،الفوضوي لدى طالب المرحمة المتوسطة

 بغداد.

 ،األداءكيوووووف نحووووود مووووون السوووووموك الفوضووووووي أثنووووواء  (:5191سعععععميمان)موسعععععى، دععععععاك .91
http://www.b-dss.org/Down/main/Workshop/    

السووموك الفوضوووي وعالقتووو بمسووتوى االنتموواء االسووري : (5195)نعيسععو، رةععداك عمععي.99    
، مجمعة اتحعاد الجامععات العربيعة لمتربيعة وعمعم لدى عينة من طمبة االول الثوانويوالمدرسي 

 ( سورية.4)دالبالث عجر، العدالنفس، المجمد 
 المصادر االجنبية:

12. Warman, D&Cohen, R, (2000) Stability of aggressive behaviors 

and children peer relationships .aggressive behavior.p290. فوي المصودر
 94الصميمي ص 
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