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 شكر و تقدیر

 

الذي نأمل أن یكون لمي المتواضع الحمد ہلل تعالى حمدا طیبا مباركا الذي وفقنا في إتمام ھذا العمل الع

 على رسولنا الكریم . ثم الصالة و السالمعمال یستفید منھ الجمیع ، 

 أما بعد :

لح یصو بن، األستاذة " البحثنتقدم بالشكر الجزیل لألستاذة التي شرفتنا بموافقتھا لإلشراف على ھذا 
 ، التي لم تبخل علینا بنصائحھا و توجیھاتھا القیمة في البحث"  عفاف آسیا

 بأدق تفاصیلھا دراسةا و دقتھا في متابعة ھذه الكما نشكرھا على جدیتھ 

 . مع تمنیاتنا لھا بالتوفیق في مسارھا العلمي

 في ھذه الدراسة. مد لنا ید العون والمساعدةالذي  "مكناسي محمد  ستاذ "األ إلىر ككما نتقدم بالش

ال ننسى أیضا أن نقدم امتنانا لكل أساتذتنا األفاضل من قسم علم النفس الذین مھدوا لنا طریق العلم 

 والمعرفة طیلة سنوات الدراسة بالجامعة .

وفي األخیر نتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلھم بالموافقة على مناقشة ھذه الرسالة وإننا على 

 أمل و ثقة بأن تغني مالحظاتھم السدیدة ھذا العمل وتسھم في إثرائھ .
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 مقدمة :

فھو لم یكن في یوم من األیام ، ولن یعتبر العنف مشكلة وجودیة منتشرة في جمیع أنحاء العالم ، 

عنیفا حین ولدتھ أمھ بل لم یكن اإلنسان  ، إذ أنمكتسبا في النفس البشریة  سلوكایكن فطریا بل كان دوما 

كتسب مما یراه الفرد أو یتعرض لھ ، ونظرا التساع جوانب العنف لیمس بذلك كل مؤسسات یالعنف 

وحدة ھا وباعتبار،  أال وھي المدرسة المجتمع بما فیھا أھم ثاني مؤسسة تساھم في التنشئة االجتماعیة

المتمدرس ، كونھا تساھم بشكل كبیر في  أساسیة من وحدات المجتمع ولھا أھمیة كبرى في حیاة الفرد

بناء شخصیة التلمیذ ، و لھا دورھا الفعال في تحریك سلوكھ نحو الطریق الصحیح من خالل تنشئتھ 

، لكن في الوقت الحالي أصبحت المؤسسات التربویة على اختالف أطوارھا  سلیمة اجتماعیةتنشئة  

ظاھرة العنف داخل المحیط المدرسي ، الذي انتشر تشھد ظواھر مجتمعیة جد مقلقة و لعل من أبرزھا 

ما  المدرسي ھوالمقصود من العنف و ،بصورة كبیرة وبأنواع مختلفة ( عنف رمزي ، جسدي ، لفظي ) 

من ممارسات سلوكیة یكون أبطالھا الطالب والطالبات والمعلمون والمعلمات،  المدارس یجري في بعض

شرارتھا الغضب ووقودھا تزاید االنفعال ونتیجتھا استخدام اللطم والركل والضرب بالكلمات واآلالت 

یر من ھمیم( أالحادة والعصي وأحیانا بالسالح، وبالتالي فانا تشكل خطرا على حیاة ھذه الفئة من الناس . 
  ) .06،ص 2005عبد الحمید جادو،

 داخل المدارس التي تتكرر بین الحین تالمیذنقرأ عن حوادث ال أونسمع  أنلم یعد غریباً فالیوم 

، قسم داخل ال الرصاص على زمیلھ أطلق وأخرمشاجرة  أثناءطعن زمیلھ بسكین  تلمیذفھذا ال ،واآلخر

نواجھ في اآلونة األخیرة في  فالحقیقة أنناالسرقة ،جل أورابع اقتحم مدرستھ من ، رب معلمھ وثالث ض

في األسالیب التي یستخدمھا تطوراً لیس فقط في كمیة أعمال العنف وإنما إن لم تكن كلھا ، بعض الدول 

من الناحیة  ساتذةمن ناحیة واأل زمالئھمكالقتل والھجوم المسلح ضد  في تنفیذ السلوك العنیف لتالمیذا

 األخرى.

العنف المدرسي ال یقتصر على العنف الواقع من المعلم على تلمیذه ، بل ھناك أنواع متعددة حیث أن 

للعنف تشمل عنفا ممارسا من تلمیذ تجاه معلم ، من تلمیذ على إدارة المدرسة ، والعنف بین التالمیذ 

كواه من أنفسھم ، فقد أصبح من النادر أن تسأل أستاذ عن أحوال أو ظروف تدریسھ حتى یبادرك بش

سلوك التالمیذ نتیجة ضغط وأحیانا تعنیف تالمیذ المدارس مع األساتذة داخل األقسام وساحات المدرسة 

 أو خارجھا .

،  لھا التالمیذ التي یتعرضبناًء على ذلك فقد تعتبر المدرسة ھي المصب لجمیع الضغوطات الخارجیة 

ھم إلى المدرسة لیفرغوا الكبت القائم بسلوكیات المجتمع المحیط ب وأمن قبل األھل  معنفون منھمفیأتي ال

  أ 



عدوانیة عنیفة یقابلھم طالب آخرون یشابھونھم الوضع بسلوكیات مماثلة وبھذه الطریقة تتطور حدة 

، إضافة إلى طریقة المعاملة التي یتبعھا األساتذة في داخل المؤسسات التربویة  العنف ویزداد انتشارھا

ن أن تزید بدورھا حدة العنف المدرسي ، كما ال ننسى دور جماعة رفاق التعامل مع تالمیذھم إذ یمك

 التلمیذ ، والدور الذي تلعبھ في التأثیر على التلمیذ .

نھدف في دراستنا ھذه إلى الكشف عن األسباب النفسیة واالجتماعیة المؤدیة إلى العنف المدرسي من 

ؤسسة التربویة وطرف مھم في القیام بالعملیة وجھة نظر األساتذة ، باعتبار أن األستاذ عضو في الم

األھداف المرجوة  وبغیة الوصول إلى التعلیمیة ، حیث تم وضع فصول تحمل أھم متغیرات الدراسة ،

 من الدراسة قسمنا محتویات البحث إلى خمس فصول كما یلي :

الدراسة ، الفرضیات ،  جاء تحت عنوان إشكالیة البحث ، قمنا من خاللھ بتحدید إشكالیة الفصل األول :

أھمیة وأھداف البحث ، أسباب اختیاره ، تحدید المصطلحات الخاصة بالدراسة ، باإلضافة إلى التطرق 

 لعنصر الدراسات السابقة .

تم تخصیصھ لمرحلة المراھقة ، حیث تم التطرق إلى تعریف ھذه المرحلة ، مراحلھا ،  الفصل الثاني :

قة ، مظاھر النمو في ھذه المرحلة ، أشكالھا ، حاجات المراھقة وأخیرا أھم أھم النظریات المفسرة للمراھ

 المشكالت التي تنتاب مرحلة المراھقة .

یحمل عنوان العنف المدرسي ، تم تقسیمھ إلى جزئین الجزء األول تضمن العنف ، من  الفصل الثالث :

رة للعنف ، أشكال وأسباب العنف ، حیث تعریفھ ، المفاھیم المرتبطة بھ ، خصائصھ ، النظریات المفس

 أما الجزء الثاني تضمن العنف المدرسي ، من حیث تعریفھ ، أشكالھ ، أسباب وآثار العنف المدرسي .

خصصناه لإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة ، تضمن الدراسة االستطالعیة ، منھج  الفصل الرابع :

 البیانات ، األسالیب اإلحصائیة المستعملة .ومجتمع الدراسة ، مجاالت الدراسة ، أدوات جمع 

 تضمن عرض النتائج ومناقشتھا على ضوء الفرضیات والدراسات السابقة . الفصل الخامس :
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 الفصل األول                                                                            إشكالیة البحث
 

 ـ اإلشكالیة : 1

یعتبر العنف ظاھرة نفسیة اجتماعیة وھو إحدى الظواھر الممیزة لأللفیة الثالثة و إلنسان ھذا العصر      

تشكل الجانب المظلم من تاریخ اإلنسانیة ، التي تأخذ مداھا  زالت الشكلت ظاھرة العنف وحیث ، 

المتعاظم في مختلف مجاالت الوجود االجتماعي ، وتترك بصماتھا المأساویة على مختلف انطباعات 

 مھما كانتمجتمع أي یتعارض مع قیم عادة ما ألن العنف سلوك ال اجتماعي  الحیاة في ھذا العصر ،

 . ة فیھالقوانین السائدثقافتھ و

الفردي أو  زمة لبني البشر سواء على الصعیدفلو تصفحنا أوراق التاریخ لوجدنا ھذا المفھوم صفة مال

بدأ مع بدایة الخلیقة  حیث، الجماعي ، فالعنف لیس ولید ھذا العصر بل ھو ظاھرة قدیمة قدم اإلنسان 

حین ارتكبت أول جریمة قتل على وجھ األرض وذلك منذ مقتل ھابیل على ید شقیقھ قابیل و توالت بعدھا 

العنف الدولي ، العنف : فنجد  المجالت التي تحدث فیھا  ثقافتھا و باختالففي المجتمعات أفعال العنف 

لعنف المدرسي ...الخ ، فالظاھرة تفشت في العنف ضد المرأة ، العنف ضد األطفال ، ا،  األسري

ھي الحلقة األكثر أھمیة  المدرسةلمؤسسات التربویة ، وبما أن المجتمع و األسرة كما ھي متفشیة في ا

البیت الثاني للتلمیذ الذي یقضي فیھا ما ال یقل عن ثمانیة  تعدألنھا ،  بعد األسرة في تربیة وتعلیم األبناء

انت تعتبر المكان اآلمن الذي یحوي أبناء المستقبل وفیھ یرتكز على العالقة والتي ك، ساعات یومیا 

التفاعل التربوي اإلیجابي بین المعلم والمتعلم ، إال أنھا أصبحت الیوم تشكل خطرا أساس القائمة على 

 حیث باتت بعض المدارس كغابة ال یدري اآلباء ھل أبنائھم في خطر فیھا أم في أمان ؟ ، كبیرا

وذلك  ،العنف المدرسي  یعتبر من أھم المشكالت السلوكیة لدى تالمیذ المدارس بمراحلھا الثالث إن 

عنف من معلم نحو تلمیذ ، عنف من : بنوعیھ الجسدي و النفسي كونھ ال یعدو أحد أربع أمور و ھي 

إدارة المؤسسة  تالمیذ و عمالتالمیذ تجاه المعلمین ، عنف بین التالمیذ أنفسھم و أخیرا العنف بین ال

بصفة خاصة في و، المدرسة) ، كل ھذه األمور تحدث بصفة عامة في المرحلتین المتوسطة و الثانویة (

تغیرات في ب المصاحبةتصادف مرحلة المراھقة المتمیزة بالتغیرات الفسیولوجیة  التيالمرحلة الثانویة 

صغار في نفس الوقت ، فإذا تصرف سلوك المراھق ، وھذه التغیرات تجعلھ طرید مجتمع الكبار و ال

یؤدي إلى خلخلة التوازن النفسي قد كطفل سخر منھ الكبار وإذا تصرف كرجل انتقده الرجال ، مما 

تنامیا رھیبا لظاھرة العنف الیوم تشھد المدرسة الجزائریة فللمراھق ویزید من حدة المرحلة و مشاكلھا ، 

ھذا ما جعل المختصین و المھتمین بھذه الظاھرة ، المدرسي ، حیث أضحت تتفاقم مع مرور األیام 

 یدقون ناقوس الخطر من أجل البحث في أسبابھا و محاولة الحد منھا .

 6 



 الفصل األول                                                                            إشكالیة البحث
 

عن أرقام مروعة حول تنامي العنف بالمؤسسات " كال " حیث كشف المجلس الوطني لثانویات الجزائر  

جعلت الجزائر تتصدر دول المغرب العربي بخصوص انتشار ھذه الظاھرة ،  2011المدرسیة في سنة 

آالف أستاذ ، وحسب  5من المتمدرسین اقترفوا تصرفات عدائیة على ما یقارب  % 60باعتبار أن 

جال العنف داخل المؤسسات التربویة على قضیة في م 99مصالح الدرك الوطني فإنھ تم إحصاء 

تبین أن فئة المتمدرسین  2015، وبتحلیل المعطیات اإلحصائیة لسنة  2015الصعید الوطني لسنة 

% . 62سنة ھي األكثر استھدافا بالعنف في جمیع األطوار التعلیمیة و بنسبة تصل إلى  18األقل من 

 . ) 15، ص  2015(الدرك الوطني ، 

سلوك اجتماعي لیس ولید الصدفة بل ھو نتاج ألسباب مختلفة متشابكة ومتعددة ، فأسباب بما أن أي و

 العنف المدرسي تختلف من أسباب نفسیة إلى أخرى اجتماعیة .

 ھذا ما سنحاول دراستھ من خالل طرح التساؤل الرئیسي التالي :

 حلة الثانویة ؟لعنف المدرسي لدى تالمیذ المرلجتماعیة االنفسیة وال  األسبابما ھي 

 والذي تنبثق منھ أسئلة فرعیة وھي :

 ـ ھل الحالة النفسیة للتلمیذ تعتبر سببا في ظھور العنف المدرسي ؟ 1

 السیئة للتلمیذ من طرف األستاذ سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ ؟ ةـ ھل المعامل 2

 ـ ھل جماعة الرفاق سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ ؟ 3
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 ـ فرضیات الدراسة :  2

 لإلجابة على التساؤالت السابقة تم صیاغة الفرضیات التالیة :

 الفرضیة الرئیسیة :

 للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة أسباب نفسیة و اجتماعیة .  

 الفرضیات الجزئیة :

 ـ الحالة النفسیة للتلمیذ سبب في ظھور العنف .   

 للتلمیذ من طرف األستاذ سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ .ـ المعاملة السیئة    

 التلمیذ .ـ جماعة الرفاق سبب في ظھور العنف لدى    

 ـ أھمیة الدراسة :  3

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في الكشف عن ظاھرة من الظواھر التي تعاني منھا المؤسسات التعلیمیة وھي ـ 

 ظاھرة العنف المدرسي .

 بأسباب ھذه الظاھرة . تلمیذ  وكل المھتمیناألستاذ و كذلك الـ محاولة تعریف 

و التي تنعكس سلبا على  االجتماعیة المؤدیة للعنف المدرسي ـ إلقاء الضوء على األسباب النفسیة و

 . سنة الدراسیةمردود التالمیذ في ال

لمناسبة للتقلیل من ظاھرة كما تحاول ھذه الدراسة أن تسھم مساھمة فعلیة و جادة إلیجاد أنجع الحلول اـ 

 العنف المدرسي .

النتائج التي تنتج عن ھذه الدراسة یمكن أن تسھم في وضع بعض من المقترحات و أیضا البدائل التي ـ 

 لدى التالمیذ المراھقین ذوي سلوك العنف . المشكلةیمكن االستفادة منھا للحد من 
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 ـ أھداف الدراسة :  4

 تحقیق جملة من األھداف یمكن تلخیصھا فیما یلي :تسعى ھذه الدراسة إلى 

 ـ التعرف على أشكال و مظاھر العنف في المدارس .

النفسیة و االجتماعیة لسلوك العنف المنتشر في الوسط المدرسي من خالل ـ الكشف عن بعض األسباب 

 دراسة ھذه الظاھرة .

، معاملة  مرحلة الثانویة ( جماعة الرفاقي ظھور العنف لدى طالب تأثیرا ف سبابـ معرفة أكثر األ

 ، و فترة المراھقة و خصائصھا ). األستاذ للتلمیذ

 و المھتمین بھذه الظاھرة إلى معرفة أسبابھا و طرق انتشارھا . ـ تمكین األساتذة

 و تحد من ظاھرة العنف المدرسي . أـ معرفة بعض الحلول التي قد تقلل 

 ـ أسباب اختیار الموضوع :  5

 ھناك عدة أسباب دفعتنا إلى اختیار موضوع البحث والتي یمكن تلخیصھا في ما یلي : 

 ـ المیل الفكري والرغبة لدراسة ھذا الموضوع .

 . بصفة مخیفة مالحظة انتشار العنف المدرسي خاصة بین فئة المراھقینـ 

 درسي .سلوك العنف المالتي تكمن وراء األسباب النفسیة و االجتماعیة  البحث عنـ 

مساعدة المنظومة التربویة في التعرف على أسباب ھذا السلوك و محاولة إیجاد حلول من خالل ھذا ـ 

 البحث .

 ـ مصطلحات الدراسة : 6

من المھم توضیح المقصود بالمصطلحات  المستعملة في الدراسة حتى ال یساء فھمھا ، وقد تم تحدید ھذه 

 إجرائیة كما یلي : لمصطلحات بطریقة اصطالحیة وا
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 المراھقة :ـ تعریف  1ـ  6

 على أنھا : اصطالحا المراھقة تعرف

تطلق تسمیة المراھقة على تلك الفترة من الحیاة التي تمتد من نھایة الطفولة إلى بدایة مرحلة ظھور 

أحمد رمو ، لویز كابلن ترجمة ( ، وھي تنطوي على كافة تغیرات النمو . خصائص األنوثة و الرجولة 
 ) . 15، ص  1998

 p(. بالبلوغ والنمو ، وترتبط ارتباطا وثیقا بمراحل النمو النفسیة و الفسیولوجیة ةتتسم فترة المراھقكما  
1   paris , Devernay , (  . 

 إجرائیا على أنھا :المراھقة عرف ت

الفسیولوجیة ، النفسیة و العقلیة ، تتمیز عادة بظھور التغیرات التي المرحلة العمریة من حیاة الفرد 

وتظھر في ھذه المرحلة بعض المشكالت الفسیولوجیة كمشكلة النضج المبكر أو المتأخر ، مشكالت 

 نفسیة كاكتئاب مرحلة المراھقة أما المشكالت االجتماعیة فتكون كالتدخین .

، والتي  أو أكثرسنة  19ایة إلى غ 15ونقصد بالمراھقة في دراستنا ھي تلك المرحلة التي تمتد من سن 

 لتعلیم الثانوي .تصادف مرحلة ا

  العنف :ـ تعریف  2ـ  6

 : اصطالحا على أنھ العنفیعرف 

االستخدام الفعلي للقوة أو التھدید باستخدامھا إللحاق األذى و الضرر المادي و النفسي لألشخاص 

 ).20، ص 2008،  ( مدیحة أحمد عبادة و خالد كاظم أبو دوحوإتالف الممتلكات . 

ھو " العنف أمر ال مفر منھ ألنھ إبرام نوع من السالم الھش الذي  الیونسكوالتعریف الذي اعتمدتھ أما 

یكون بدون عدالة  أو ما ھو أسوأ ، وھو السالم فیھ یتوافق فقط إلى غیاب الصراع المسلح ، والتقدم 

 ) .  Jean-Marie Domenachp , 1980, p 10(القائم على الظلم وانتھاك حقوق اإلنسان " . 

 إجرائیا على أنھ :العنف یعرف 

األذى بالنفس أو باآلخرین سواء كان فردا أو جماعة ، وقد یكون ھذا األذى كل سلوك یؤدي إلى إلحاق 

 لفظي أو جسدي .
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  العنف المدرسي :ـ تعریف  3ـ  6

 : اصطالحا على أنھ العنف المدرسيیعرف 

" نمط من السلوك یتسم بالعدوانیة یصدر من تلمیذ أو مجموعة من التالمیذ ضد تلمیذ آخر أو مدرس و  

یتسبب في إحداث أضرار مادیة أو جسمیة أو نفسیة لھم و یتضمن ھذا العنف لھم الھجوم و االعتداء 

عتداء على ممتلكات الجسمي و اللفظي و العراك بین التالمیذ و التھدید و المطالبة و المشاغبة و اال

الطالب اآلخرین أو تخریب ممتلكات المدرسة و یكون لفظي یتضمن السب و الشتم و التنابز باأللقاب و 

 ) . 264، ص  2007( طھ عبد العظیم حسین ، البصق و قد یكون جسمیا كالضرب و الركل " . 

المسطرة والتحصیل األكادیمي یعتبر العنف في المدارس مشكلة اجتماعیة كبیرة تؤثر على سیر األھداف 

 ) .Peter Smith , 2002 , P 1 ( للطالب . 

 إجرائیا على أنھ : العنف المدرسيیعرف 

بالتالي یتمثل العنف المدرسي ، االستخدام الغیر مشروع للقوة داخل المحیط المدرسي أبطالھا ھم التالمیذ 

ألشخاص أو المعدات التي تؤدي إلى التخریب أو إلحاق األذى با الغیر مقبولة كل األفعال السلوكیة في 

 داخل المدرسة .

 ـ تعریف التلمیذ : 4ـ  6

 اصطالحا على أنھ :التلمیذ  یعرف

ھو كل من یتعلم في مؤسسة تعلیمیة وتنطبق علیھ قوانین وأنظمة المدرسة من الصف األول األساسي 

 ). 49ص ،  2013محمد الریماوي و آخرون ، ( إلى غایة تخرجھ منھا 

" كل فرد یعد مشاركا نشطا في عملیة التعلم ولیس مستقبال للمعلومات بأنھ  سامیة إبراھیميعرفھ كما ت

 ). 29ص ،  2012عبد هللا قلي و آخرین ، ( فقط ، ألنھ یعتبر محور العملیة التعلیمیة " 

 إجرائیا على أنھ :التلمیذ  یعرف

كونھ ال مركز عملیة التعلم إذ یعتبر نقصد بھ في دراستنا الفرد الذي یتابع دراستھ في المرحلة الثانویة ، 

  یتلقى المادة المعرفیة فحسب بل یشارك فیھا .
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 ـ التعلیم الثانوي : 5ـ  6

 اصطالحا على أنھ :التعلیم الثانوي  یعرف

التعلیم العالي من جھة ، وعالم الشغل من جھة أخرى ، أھم مراحل التعلیم ، ألنھ یعتبر حلقة وصل بین 

حصلوا على كمالیات بنجاح أي التالمیذ الذین تإلیضم ھذا النوع من التعلیم التالمیذ المتخرجین من ا

شھادة التعلیم المتوسط ومدة الدراسة فیھ ثالث سنوات ویحوي على ثالث شعب ھي : شعبة الریاضیات 

 ). 35(عبد هللا قلي وآخرین ، مرجع سبق ذكره ، ص ، شعبة الفلسفة  . ، شعبة العلوم التجریبیة 

 إجرائیا على أنھ :التعلیم الثانوي  یعرف

حیث یكون التعلیم ، مرحلة من مراحل التعلیم یضم التالمیذ الذین تحصلوا على شھادة التعلیم المتوسط 

 فیھا خالل سنوات المراھقة ، ومدة الدراسة بھا ثالث سنوات .

   األستاذ :ـ تعریف  6ـ  6

 : اصطالحا على أنھ األستاذیعرف 

ومدرب مھنیا یعي دوره  أكادیمیاأحد العناصر األساسیة للعملیة التعلیمیة التعلمیة ، فبدون معلم مؤھل  

( محمد یوسف أبو الكبیر والشامل ال یستطیع أي نظام تعلیمي الوصول إلى تحقیق أھدافھ المنشودة . 
 ) . 1سنة ، ص ملوح ، دون 

بأنھ " ذلك الشخص الذي یقوم بدوره داخل المؤسسة التعلیمیة  نصره محمد عبد المجید جلجلكما تعرفھ 

من تربیة و تعلیم للتالمیذ، كما یقوم بتنسیق و تنظیم الوحدة التعلیمیة لما یتناسب و مستوى التالمیذ و 

 .) 225، ص  2009محمد عبد المجید جلجل ، نصره ( ".  األھداف المنوطة من وراء العملیة التعلیمیة

المعلم یقوم بنشاط مھني معقد ورفیع المستوى ، ألنھ یجعل استخدام المعارف والمھارات في عدة ف

 مجاالت و یلم بالمعرفة لمختلف المواضیع في المناھج الدراسیة . 

Maurice Tardif & Claude Lessard , 2001 , p 2 ) . ( 

 إجرائیا على أنھ : األستاذیعرف 

من ، الذي یتصدر عملیة التعلیم من خالل إیصال المعلومات والخبرات للمتعلمین الذین یقوم بتعلیمھم  ھو

 أجل توجیھ أفكارھم و سلوكھم نحو ما ھو صائب .
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 ـ الدراسات السابقة : 7

إثراء في یعتبر عنصر الدراسات السابقة من العناصر المھمة في دراسة أي باحث لما لھا من أھمیة 

في بناء ، و كذلك مساعدتھ في الجانب التطبیقي و أیضا محاولة االستفادة منھا  الجانب النظري للباحث

 ، و فیما یلي سنتطرق إلى بعض الخاصة بموضوع دراستنا كتالي :االستمارة 

 ) : 1999السید عبد الرحمن الجندي (  دراسة

 . " دوافع سلوك العنف لدى طالب المدارس الثانویة" عنوانھا 

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على دوافع سلوك العنف لدى طالب المدارس الثانویة ، و التعرف على 

 األخصائیین النفسیینمدى اختالف ھذه الدوافع من وجھة نظر الطالب ، و اآلباء ، والمعلمین و 

االجتماعیین ، و التعرف على مدى اختالف سلوك العنف باختالف : الجنس ، نوع التعلیم ، والتعرف و

على دینامیات البناء النفسي االجتماعي لمرتكبي سلوك العنف من طالب المدارس الثانویة ، تكونت عینة 

 فتاء دوافع سلوك العنف لدى طالب المدارس) طالبا و طالبة ، استخدم الباحث است 400الدراسة من ( 

الثانویة ، ومقیاس سلوك العنف لدى طالب المدارس الثانویة ، واستمارة المقابلة ، ومقیاس المستوى 

االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة ( المطور ) ، توصلت نتائج الدراسة إلى التالي : اختالف دوافع و 

نوع التعلیم ، المستوى االقتصادي دارس الثانویة باختالف الجنس ، وأنماط سلوك العنف لدى طالب الم

، والذكور أكثر عنفا من اإلناث في نمط سلوك العنف الموجھ نحو البیئة المدرسیة ، والزمالء ، 

والمعلمین ، وطالب الثانوي الفني أكثر عنفا من طالب الثانوي العام في نمط سلوك العنف الموجھ نحو 

 یة للمدرسة و الزمالء و المعلمین .البیئة الماد

 ) : 2003دراسة علي بن عبد الرحمن الشھري ( 

 . "  العنف في المدارس الثانویة من وجھة نظر المعلمین و الطالب" عنوانھا 

معرفة طبیعة و أشكال العنف داخل المدارس الثانویة بمدینة الریاض و كذلك  إلىھدفت ھذه الدراسة 

، تحتوي ھذه األطروحة  و الطالب في نظرتھم للعنف اإلداریینین المعلمین و التعرف على الفروق ب

على مجتمع دراسة مكون من طالب مرحلة الثانویة من جمیع الصفوف و كذلك المعلمین حیث تم سحب 

كما تم سحب  ، طالبا) 3610(من المجتمع األصلي للدراسة بلغ أفرادھا  )10(عینة عشوائیة قوامھا 

، كما تم  معلما )55(من المجتمع األصلي للدراسة من المعلمین حیث بلغ أفرادھا  )20(عینة عشوائیة 

 . إداریا )34(و البالغ عددھم  اإلدارییناستخدام أسلوب الحصر الشامل مع فئة 
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ھرة كما ھي المنھج الوصفي عن طریق المسح بالعینة الذي یعتمد على دراسة الظا اعتمد الباحث على 

خاصة بالطالب و أخرى  استبانةفي الواقع و یھتم بوصفھا وصفا دقیقا، استخدم كأداة لھذه الدراسة 

ال توجد فروق بین  : الباحث إلیھاریین و من أھم النتائج التي توصل ادخاصة باإلبالمعلمین و ثالثة 

میعا یرون أن العنف المدرسي في نظرتھم للعنف المدرسي فكانوا ج اإلداریینالطالب و المعلمین و 

و المعلمون یرون أن العنف المدرسي  %50,7متوسط الحجم بنسبة الطالب یرون أنھ متوسط بالنسبة 

و كانوا أیضا یرون أن % ،  57,7یرون أنھ متوسط بنسبة  اإلداریین، و  % 48,6متوسط بالنسبة 

 . نظرھم جمیعا أكثر أنواع العنف المدرسي انتشارا ھو العنف اللفظي من وجھة

 ) : 2007خیرة خالدي ( دراسة 

 . " محددات التعرف على العنف المدرسي كما یدركھ المدرسون و التالمیذ" عنوانھا 

تھدف الدراسة إلى التعرف على محددات العنف المدرسي كما یدركھ المدرسون و التالمیذ ، و التوصل 

ھ أن یساعد في االرتقاء بعملیة التربیة و التعلیم ، إلى حلول تقید انتشار ظاھرة العنف المدرسي من شأن

على ضوء إدراك األشخاص المعنیین بالدرجة األولى في المؤسسة  تأتيوخاصة إذا كانت ھذه الحلول 

التربویة ( مدرسین و تالمیذ ) لھذه الظاھرة ، استخدم في البحث المنھج الوصفي المقارن ، وتكونت 

نویات مجتمع ات بالجلفة أخذت عشوائیا من بین ثثانویا ثالثومدرسي  عینة الدراسة من جمیع مدرسات

مدرس و مدرسة ) ، وكذا على عینة عشوائیة من التالمیذ من نفس  100( حیث بلغ عددھم  الدراسة 

تلمیذ و تلمیذة ، وظھرت أداة القیاس على شكل استبیانین سلم أحدھما إلى ) 100(الثانویات تكونت من 

اآلخر إلى التالمیذ حیث تشابھت األداتان في تضمنھما لنفس قائمة السلوكیات المشوشة التي و  المدرسین

، وھذا بعد إجراء دراسة استطالعیة للكشف عن مدى انتشار تحدث في القسم من طرف التالمیذ 

الظاھرة من جھة ولجمع مختلف السلوكات المشوشة التي تظھر في القسم من طرف التالمیذ من جھة 

ى ، و كانت خالصة أھم اقتراحات الباحثة ھي : االھتمام بالتربیة الدینیة و الخلقیة لتقویة الوازع أخر

الدیني لدى التالمیذ وتحصینھ اجتماعیا و خلقیا ضد قیم الفساد و االختراق و الغزو و االستالب ، 

كوین والوظیفة ألن ذلك وضرورة و أھمیة التأكید على العمل بمبادئ علم النفس و إدخالھا في برامج الت

یمكن المدرسین من معرفة حاجات كل مرحلة و كیفیة التعامل مع الفروق الفردیة ، وضرورة تعیین 

أخصائي نفساني لكل مجموعة من المؤسسات التعلیمیة ، وضرورة االبتعاد عن التوظیف المباشر و 

  العمل على تكوین المدرسین قبل توظیفھم .
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 ) : 2008 دراسة محمد خریف (

العنف في الوسط المدرسي : أبعاده النفسیة و االجتماعیة و انعكاساتھ البیداغوجیة دراسة "  ھاعنوان

 .  " میدانیة بمؤسسات التعلیم المتوسط  بقسنطینة

،  جتماعیة لسلوك العنف المتفشي في الوسط المدرسيواالالكشف عن األبعاد النفسیة  إلىتھدف الدراسة 

. تحتوي األطروحة على مجتمع دراسة  االنعكاسات السلبیة للعنف على الجانب البیداغوجيو تحدید 

 )20(مكون من جمیع أساتذة التعلیم المتوسط لمقاطعات الضاحیة الغربیة لمدینة قسنطینة و تضم 

قسما بیداغوجیا و قام الباحث بعملیة السحب  )374( أستاذ موزعین على )691(مؤسسة التي بھا 

. و اعتمد على المالحظة و االستمارة %30أستاذ ما یمثل ) 200(رجاع و تحصل على عینة قدرھا باإل

تحقق كل الفرضیات التي وضعھا  انت تتمثل في ك إلیھافي جمع البیانات ، و أھم النتائج التي توصل 

 : یلي الباحث كما

 . يالعوامل النفسیة للتلمیذ تساعد في ظھور العنف داخل القسم الدراس -

 . العوامل االجتماعیة للتلمیذ تساعد في ظھور العنف داخل القسم الدراسي -

 . یؤثر العنف داخل القسم الدراسي على سیر الدرس و تحقیق األھداف البیداغوجیة -

 ) : 2008دراسة عبد هللا محمد النیرب ( 

عن العنف المدرسي في المرحلة اإلعدادیة كما یدركھا  المسئولةالعوامل النفسیة و االجتماعیة " عنوانھا 

 . " المعلمون و التالمیذ في قطاع غزة

ھدفت ھذه الدراسة في مجملھا إلى التعرف على العوامل النفسیة و االجتماعیة التي تقف وراء انتشار 

زة إذ بلغ عدد ظاھرة العنف في المدارس اإلعدادیة التابعة لوكالة غوث و تشغیل الالجئین في قطاع غ

% و تم 10بنسبة  )480( تلمیذا فكانت عینة الدراسة من التالمیذ) 10080(أفراد مجتمع الدراسة 

فكانت عینة ) 16673( % من العلمین من المجتمع األصلي و البالغ عددھم5سحب عینة بنسبة 

الوصفي  المنھج، استخدم الباحث في ھذا  مدارس )6(معلم موزعین على  )110( المعلمین الفعلیة

و القیاس كما ھي دون طریقة في البحث تتناول أحداث و ظواھر متاحة للدراسة التحلیلي  الذي عرفھ أنھ 

توصل إلى عدة نتائج من بینھا تأثیر جماعة الرفاق على التلمیذ في الكثیر من  ، حیث تدخل الباحث

ر العوامل النفسیة في اللجوء لظاھرة ، كما تؤث التصرفات العدوانیة التي یقوم بھا في الصف الدراسي

 العنف المدرسي لدى تالمیذ اإلعدادیة .
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 ) : 2012دراسة صاحب أسعد ویس الشمري ( 

 . " أسباب العنف لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات" عنوانھا 

المیذ المرحلة االبتدائیة من وجھة ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أسباب ظاھرة العنف والعدوان لدى ت

) مدرسة ، 12) معلما ومعلمة موزعین على (177نظر المعلمین والمعلمات ، تكونت عینة البحث من (

) فقرة ، توصلت نتائج الدراسة إلى 24استخدم الباحث المنھج الوصفي معتمدا على استبانھ مكونة من (

دى التالمیذ من خالل ما یشاھدونھ من أفالم كارتون أن لوسائل اإلعالم دور كبیر في ظاھرة العنف ل

تحوي على العنف ، لأللعاب التي یمارسھا األطفال دور في إكسابھم سلوكات العنف ، للعوامل األسریة 

مثل غیاب الوالدین أو أحدھما والعقاب البدني من قبلھما في حالة وجودھما والنزاعات فیما بینھما إسھام 

 في بروز العنف .

 ) : 2014دراسة زھرة مرنقط ( 

دور مستشار التوجیھ في التقلیل من ظاھرة العنف المدرسي دراسة میدانیة حول مواقف " عنوانھا 

 . " التالمیذ (المرحلة الثانویة)

تقوم الدراسة على ثالث فرضیات وھي : مراقبة مستشار التوجیھ بالمراقبة الیومیة للتالمیذ ، یقوم 

 د مظاھر العنف لدى التالمیذ ، یقوم مستشار بدعم الحوار اإلیجابي مع التالمیذ .مستشار التوجیھ برص

وتھدف ھذه الدراسة إلى معرفة أسباب سلوك العنف المدرسي ، مساعدة المنظومة التربویة م على 

اعتمدت الباحثة ، لول ، تفعیل دور مستشار التوجیھ التعرف على أسباب ھذا السلوك و محاولة إیجاد الح

على مجموعة من الوسائل منھا المالحظة المباشرة ، االستبیان ، كما استخدمت المنھج الوصفي لوصف 

استخدمت العینة  حیثثانویات ،  ثالثالظاھرة المدروسة و تحلیلھا كمیا و كیفیا ، أجریت الدراسة في 

 إناث . )43(ذكور و  )57(تلمیذ منھم  )100( القصدیة التي شملت

التي توصلت إلیھا :عدم وجود صدق الفرضیة األولى لعدم وجود مراقبة مستمرة من  من أھم النتائج

مستشار التوجیھ عنده اكتظاظ و ضغط في عملھ مما ال یسمح لھ  طرف مستشارة التوجیھ و نجد أن

بالمراقبة المستمرة للتالمیذ و متابعتھم یومیا ، أما بالنسبة للفرضیة الثانیة كشفت الدراسة على أن 

تشار التوجیھ لھ دور فعال في رصد مظاھر العنف داخل المؤسسة ، في حین الفرضیة الثالثة بینت أن مس

مستشار التوجیھ لھ دور مھم في دعم الحوار اإلیجابي مع التالمیذ و ذلك من خالل تجسید سلوك السلم 

 بدل العنف .
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 ) : 2015دراسة األسود یعقوب و منصوري نور الدین ( 

 . " عالقة العنف المدرسي بالتحصیل الدراسي من وجھة نظر المعلمین" عنوانھا 

تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة عالقة العنف المدرسي بالتحصیل الدراسي من وجھة نظر المعلمین 

وكذلك معرفة أكثر أنواع العنف الصادرة من المعلم على التلمیذ وعنف التلمیذ على التلمیذ واإلداري 

عرفة وجھة نظر المعلمین اتجاه العالقة القائمة بین العنف المدرسي من طرف كل من على التلمیذ ، وم

مفردة موزعة  )70(یقدر مجتمع الدراسة ب ، (المعلم والتلمیذ واإلداري) بالتحصیل الدراسي للتالمیذ 

ي مفردة بطریقة عشوائیة ، تمثلت أدوات جمع البیانات الت )50(على ثالث متوسطات تم األخذ منھا 

 استخدمھا الباحثان في المقابلة واالستبیان .

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وھي : ھناك عالقة بین العنف الصادر من طرف المعلم بالتحصیل 

الدراسي وأن العنف الرمزي ھو أكثر أنواع العنف الذي یصدر من طرف المعلم على التلمیذ مما یؤدي 

من طرف زمالء التلمیذ بالتحصیل قة أیضا بین العنف الصادر إلى ضعف تحصیلھ الدراسي ، ھنا عال

الدراسي وأن العنف الجسدي ھو أكثر أنواع العنف التي تصدر من التالمیذ على التلمیذ ، وتوجد عالقة 

بین العنف الصادر من اإلداري على التحصیل الدراسي للتالمیذ وأن العنف اللفظي ھو أكثر أنواع العنف 

 إلداري على التلمیذ .التي تصدر من ا

 ـ مناقشة الدراسات السابقة :  1ـ  7

تناولت الدراسات المذكورة سابقا موضوع العنف المدرسي كمتغیر رئیسي ولكنھا اختلفت في بعض 

 والتي سنوضحھا في ما یلي : واتفقت في أخرى جوانب الدراسة 

  :من حیث أھداف الدراسة ـ  1ـ  1ـ  7

تھدف دراستنا إلى معرفة األسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة من 

التي تھدف )  2008( عبد هللا محمد النیرب وجھة نظر األساتذة وھي تتشابھ إلى حد كبیر مع دراسة 

عن العنف المدرسي في المرحلة اإلعدادیة كما  المسئولةالعوامل النفسیة و االجتماعیة  إلى التعرف على

حیث  ) 2008محمد خریف ( كما تتشابھ أیضا مع دراسة  ، یدركھا المعلمون و التالمیذ في قطاع غزة

،  جتماعیة لسلوك العنف المتفشي في الوسط المدرسيواالالكشف عن األبعاد النفسیة  إلىالدراسة  تھدف

خیرة خالدي ( في حین تھدف دراسة  ، ف على الجانب البیداغوجيو تحدید االنعكاسات السلبیة للعن
إلى التعرف على محددات العنف المدرسي كما یدركھ المدرسون و التالمیذ ، و التوصل إلى )  2007

حلول تقید انتشار ظاھرة العنف المدرسي من شأنھ أن یساعد في االرتقاء بعملیة التربیة و التعلیم ، كما 

 17 
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إلى التعرف على دوافع سلوك  والتي تھدف ) 1999عبد الرحمن الجندي (  السیدة تشابھت مع دراس

العنف لدى طالب المدارس الثانویة ، و التعرف على مدى اختالف ھذه الدوافع من وجھة نظر الطالب 

علي بن عبد الرحمن ، أما دراسة  ، و اآلباء ، والمعلمین و األخصائیین النفسیین و االجتماعیین
معرفة طبیعة و أشكال العنف داخل المدارس الثانویة بمدینة الریاض و  فھدفت إلى)  2003الشھري ( 

، في حین أن دراسة كذلك التعرف على الفروق بین المعلمین و اإلداریین و الطالب في نظرتھم للعنف 

ى معرفة عالقة العنف المدرسي إل تھدف ) 2015األسود یعقوب و منصوري نور الدین ( الباحثان 

بالتحصیل الدراسي من وجھة نظر المعلمین وكذلك معرفة أكثر أنواع العنف الصادرة من المعلم على 

 . التلمیذ وعنف التلمیذ على التلمیذ واإلداري على التلمیذ

 :من حیث المنھج ـ  2ـ  1ـ  7

 تناولوا كلھم المنھج الوصفي .اتفقت ھذه الدراسة مع جمیع الدراسات المذكورة سابقا إذ 

 :من حیث أداة الدراسة ـ  3ـ  1ـ  7

 تمحورت أدوات جمع البیانات في الدراسات السابقة ذكرھا في ما یلي :

 . باإلداریین خاص ص بالتالمیذ  و آخر بالمعلمین و ثالثان خایـ استب

 مقیاس سلوك العنف لدى طالب المدارس الثانویة .ـ 

 الجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة ( المطور ) .ـ مقیاس المستوى ا
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 تمھید :

نتیجة ما یحدث فیھا من تغیرات  ، و ذلكل التي یمر بھا الفرد في حیاتھ تعتبر المراھقة من أھم المراح

فھذه المرحلة من بین المواضیع التي جذبت انتباه و اھتمام نفسیة و اجتماعیة ،  ،ة عقلی ،فسیولوجیة 

یطلق أغلبھم على ھذه  ھم علماء علم النفس االجتماعي إذتخصصاتھم ، بما فی اختالفعلى  الباحثین

 .النفسي للفردالمرحلة مصطلح المیالد 

مع  تتزامن وعالم الراشدین ،  فھي المعبر الرابط بین عالم الطفولة وتعد مرحلة المراھقة مرحلة انتقالیة 

لكي  في جمیع نواحي الحیاة و السریعالنمتتمیز بكما أنھا لبدایتھا ،  تامؤشرأحد أھم الالبلوغ الذي یعتبر 

تسمح للفرد باالعتماد على نفسھ و تطویر مھاراتھ المختلفة ، فمن خاللھا تتحدد معالم شخصیة الفرد ، و 

 االجتماعیة و العقلیة ، حیث یصل المراھق من ،تأخذ غالبا شكلھا النھائي في جمیع الخصائص النفسیة 

معاییر المجتمع الذي ینتمي إلیھ و یتحمل بمختلف اإللمام ب النضج االجتماعي الذي یسمح لھ لىخاللھا إ

 عالقاتھ مع البیئة التي یعیش فیھا .ومسؤولیة اتخاذ قرارات تخص حیاتھ الشخصیة 

مظاھر النمو  النظریات المفسرة لھا ، مراحلھا ،صل سنتطرق إلى تعریف المراھقة ، ھذا الف من خالل

 مرحلة . ھذه ، و أھم الحاجات و المشكالت التي تعترض، أشكالھا التي تحدث في مرحلة المراھقة 
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 ـ تعریف المراھقة : 1

 لغة و اصطالحا و ذلك بغیة فھمھا فھما دقیقا كما یلي :على شقین ف المراھقة تعر 

  : ـ لغة 1ـ  1

 النحو التالي : تعرف المراھقة عند علماء اللغة على

یشتق من الكلمة الالتینیة" "  adolescence" باللغة األجنبیة "  مراھقة إن مصطلح "

adolescentia  " التي تشتق ككلمة "adolescens  " من الفعل الالتیني "adolescere  الذي "

 " . grandirیترجم إلى اللغة األجنبیة بمعنى " كبر " " 

رحلة العمریة التي تتصف بالنمو لمعنى الحرفي ، فھي تشتمل على كل المفإذا أخذنا كلمة مراھقة با

الكائن ، یصل التطور ، وفي الواقع فإن ھذا المصطلح یطبق على مرحلة محدودة من مراحل حیاة و

 . ) 19، ص  2007( عبد اللطیف معالیقي ، خاللھا نموه الجسمي إلى نھایتھ . 

مراھقة " تعني " كبر " ، وھي تشتمل على المرحلة التي من خالل التعریف نالحظ بأن مصطلح " 

 تتصف عموما بالنمو و التطور حیث یصل خاللھا النمو الجسمي لنھایتھ .

و جاءت مفردة " المراھقة " لتعني " االقتراب أو الدنو من الحلم " ، و بذلك یؤكد علماء اللغة العربیة 

، ص  1990( تركي رابح ، " لحق " أو " دنا " .  ھذا المعنى في قولھم " رھق " بمعنى " غش " أو
241 (. 

 یشیر ھذا التعریف إلى االقتراب أو الدنو من الحلم .

 ، المراھقة ھي سن بین البلوغ و الرشد .  " Hachette " ھاشیت " "ووفقا لقاموس 

( Saber Hamrouni , 1997 , p 3 )   

" تعني االقتراب و الدنو  adolescenceمفردة " المراھقة " " من خالل التعاریف اللغویة یتضح بأن 

كما تعني التدرج نحو النضج الجسمي و العقلي و االنفعالي ، وھي سن تقع بین البلوغ  من الحلم ،

 والرشد وغالبا ما یصل النمو الجسمي في ھذه المرحلة لنھایتھ .
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 :  ـ اصطالحا 2ـ  1

 العلماء ، وسنتطرق لبعض منھا : باختالف اتجاھات راھقة تختلفھناك عدة تعاریف للم

میز بنضج الدافع الجنسي ، " المرحلة العمریة التي تت " على أنھا تمثل Haim" "  ھاییمیعرفھا " 

مجموعة من الصفات البیولوجیة و النفسیة و االجتماعیة تدفع بالفرد إلى تكوین صورة جدیدة ظھور و

. و ترسیخھااآلخرین ، و إنشاء نظام عالئقي جدید مع بیئتھ یساعده على تنظیم شخصیتھ  ذات عن ذاتھ و

 . ) 36، ص  2007( عبد اللطیف معالیقي ، 

أن المراھقة ھي مرحلة من عمر الفرد تتمیز عادة بظھور مجموعة من إلى  " ھاییم "تعریف  یشیر

  د ینشأ عالقات جدیدة مع البیئة المحیطة بھ .الصفات البیولوجیة و النفسیة و االجتماعیة ، تجعل الفر

، بأنھا تعد " مرحلة حرجة تتمیز بالتناقضات و عدم االتزان  " دانیا الشبؤون "وتعرفھا الباحثة 

 . ) 763، ص  2011( دانیا الشبؤون ، االنفعالي و الحساسیة الزائدة لجمیع المؤثرات الخارجیة . 

أن المراھقة ھي مرحلة من مراحل النمو اإلنساني ،  دانیا الشبؤون "" نالحظ من خالل تعریف الباحثة 

عد ھذه المرحلة بأنھا مرحلة االنفعالي ، و عادة ما ت االتزانتتمیز بظھور الحساسیة الزائدة و عدم 

 .حرجة

یطلق مصطلح المراھقة على المرحلة التي یحدث فیھا االنتقال التدریجي  " عبد الرحمن العیسوي "أما 

 . ) 25، ص  1990( عبد الرحمن العیسوي ، و النضج البدني و الجنسي و العقلي و النفسي . نح

نجد أن المراھقة ھي مرحلة انتقالیة ، حیث تتمیز بمجموعة من  عبد الرحمن العیسويحسب تعریف 

 التغیرات الجسمیة و الجنسیة و العقلیة و النفسیة .

بأنھا االقتراب من البلوغ و الرشد ، و ھي مرحلة انتقال من الطفولة نحو  " جمیل حمداوي "و یعرفھا 

الرشد ، و لھا خصائص عضویة ، و نفسیة ، و جنسیة ، و انفعالیة ، و حاجات و متطلبات و رغبات 

 . ) 70( جمیل حمداوي ، دون سنة ، ص عدة و متنوعة . 

تعتبر المراھقة مرحلة انتقالیة تقع بین الطفولة و الرشد و تتمیز  جمیل حمداويمن خالل تعریف 

 بمجموعة من الخصائص العضویة و النفسیة و الجنسیة ، و عدة رغبات و متطلبات .

تعرف المراھقة بأنھا " تعد مرحلة حساسة ، فھي مرحلة حدوث التغیرات  " محدب رزیقة "أما الباحثة 

 یة و النفسیة ، ففیھا یبحث المراھق عن االستقاللیة من سلطة األبوین الفسیولوجیة و الجسمیة ، العقل
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والتحرر من التبعیة الطفلیة ، فھو لم یعد طفال كما كان سابقا و یسعى إلى تأكید ذاتھ ، بمعنى أنھا مرحلة 

انتقالیة من طفل یعتمد على اآلخرین إلى شخص یعتمد على نفسھ بھدف تحقیق شخصیة مستقلة عن 

 . ) 97، ص  2011( محدب رزیقة ، ن . اآلخری

یشیر ھذا التعریف إلى أن المراھقة تعد مرحلة حساسة نتیجة ما یحدث فیھا من تغیرات شاملة فالمراھق 

 ینتقل من طفل یعتمد على اآلخرین إلى شخص یعتمد على نفسھ .

قادرة فھي ، مو اإلنساني أھم مراحل النأن المراھقة ھي  ل التعاریف المقدمة سابقا یمكننا القولمن خال

ات بیولوجیة ، نفسیة ، عقلیة واجتماعیة على تغییر مسار الحیاة بأكملھا نتیجة ما یحدث فیھا من تغیر

تدفع بالفرد إلى تكوین صورة جدیدة عن ذاتھ وذات اآلخرین ، وھي فترة انتقالیة تنقل الفرد من عالم 

رف بأنھا مرحلة حرجة و حساسة ألنھا تتمیز بحاجیات الطفولة إلى عالم الراشدین ، و التي عادة ما تع

تأكید الذات ك تحقیق مجموعة من األھداف یسعى الفرد فیھا إلىومتطلبات و رغبات عدیدة و متنوعة ، 

  . االستقاللیةوتحقیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 



المراھقة                                                                             الفصل الثاني                          
 

 ـ مراحل المراھقة : 2

و لھذا یختلف علماء النفس في تحدید ھذه تختلف طبیعة المراھقة من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر 

و یرجع ذلك إلى أن بدایة المراھقة تحدد بالبلوغ الجنسي بینما ، المرحلة ألنھ من الصعب تحدید نھایتھا 

تبقى نھایتھا نقطة استفھام لعدم وجود معیار موحد للحكم على ذلك ، وغالبا ما یتم االعتماد على التقسیم 

غایة ، فالمرحلة األولى وھي المراھقة المبكرة تمتد من سن الثانیة عشر إلى لھذه المرحلة  الثالثي

المرحلة المتوسطة فتبدأ من سن الخامسة عشر إلى الثامنة عشر ، و المراھقة الخامسة عشر ، أما 

 .احد و العشرون المتأخرة من الثامنة عشر إلى سن الو

 وفیما یلي عرض لھذه المراحل الثالث :

 سنة ] . 15و  12[ مابین  لة المراھقة المبكرة :ـ مرح 1ـ  2

كبیرا بمظھر  اھتماماتتزامن مع النمو السریع الذي یصاحب البلوغ ، وفي ھذه المرحلة یھتم المراھق 

جسمھ ، و في ھذه السن یمثل ضغط األقران أھم ما یشغل بال المراھق ، لذا یلجأ المراھق إلى التشبھ 

 مقبوال منھم . بأقرانھ و تقلیدھم حتى یكون

تتمیز ھذه المرحلة بجملة من الخصائص أھمھا : الحساسیة المفرطة للمراھق ، و ھذا بسبب التغیرات 

سلوك المراھق إلى اإلعراض عن التفاعل مع اآلخرین ، أي المیول الفسیولوجیة ، و ھي فترة یتجھ فیھا 

 . ) 179 ، ص 2013( فیروز مامي زراقة و فضیلة زراقة ، نحو االنطواء . 

تبدأ في ھذه المرحلة المظاھر الجسمیة و العقلیة ، الفسیولوجیة ، االنفعالیة ، و االجتماعیة الممیزة 

( ثائر أحمد للمراھقة في الظھور ، و تختفي السلوكات الطفولیة ، و ھذا ما یزید من حساسیة المراھق . 
 . ) 225، ص  2009غباري و خالد محمد أبو شعیرة ، 

مع مرحلة البلوغ ، و في ھذه المرحلة یظھر  و تتصاحبسنة ،  12عادة من ذه المرحلة تبدأ بالتالي ھ

اختفاء السلوكات الطفولیة ، و بدایة ظھور النضج في مختلف المظاھر الجسمیة و االنفعالیة ، العقلیة 

 واالجتماعیة للمراھق .

 سنة ] . 18إلى  15[ تمتد من  ـ مرحلة المراھقة الوسطى : 2ـ  2

، و زیادة  اختالفاتتتمیز ھذه المرحلة بالھدوء و السكینة و االتجاه إلى تقبل الحیاة بكل ما فیھا من 

 القدرة على التوافق ، مما یوفر للمراھق نوع من التوازن مع العالم الخارجي .
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 ومن أھم سمات ھذه المرحلة ما یلي :

 ـ الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة و المیل إلى الزعامة .    

 ـ المیل إلى مساعدة اآلخرین .    

 ـ االھتمام بالجنس اآلخر و یبدو على شكل میوالت و اھتمامات بتكوین الصداقات .  

 . ) 22، ص  2013( ھنودة علي ، ـ وضوح االتجاھات و المیول لدى المراھق .   

سنة ، وتمتاز بالھدوء و تقبل الحیاة باختالفاتھا ، ومن  18ـ  15حلة تتراوح مابین یالحظ أن ھذه المر

إلى مساعدة  لیة االجتماعیة ، و نجد كذلك میل المراھقأھم السمات التي تظھر فیھا ، الشعور بالمسؤو

 لدیھ روح التعاون و مساعدة الغیر .أن الفرد في ھذه المرحلة تنمو اآلخرین ، أي 

 سنة ] . 21إلى غایة  18[ من  رحلة المراھقة المتأخرة :ـ م 3ـ  2

تعرف ھذه المرحلة غالبا بسن اللیاقة ، ألن المراھق في ھذه المرحلة یحس أنھ محل أنظار الجمیع ، 

 ھذه المرحلة باالتصال مع عالم الكبار و تقلید سلوكھم . ویبدأ المراھق في 

حیث یتجھ الفرد محاوال أن یكیف نفسھ مع المجتمع الذي یعیش فیھ ، و یوائم بین تلك المشاعر الجدیدة 

وظروف البیئة لیحدد موقفھ من ھؤالء الناضجین محاوال التعود على ضبط النفس و االبتعاد عن العزلة 

 . ) 331، ص  1994( خلیل میخائیل معوض ، واالنطواء تحت لواء الجماعة . 

سنة ، تتمیز باتصال المراھق مع عالم الراشدین و یحاول بذلك تقلید ما  21ـ  18ذه المرحلة تمتد من فھ

 یصدر عنھم من سلوكات ، و بالتالي االبتعاد عن االنطواء و العزلة تحت ما یسمى بلواء الجماعة .

 یمكن تمثیل مراحل المراھقة كالتالي :
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 المراھقة .) : یوضح مراحل مرحلة 1شكل رقم (

 

بالمرحلة التي تسبقھا و تمھد  من خالل ھذا التقسیم لمرحلة المراھقة نالحظ أن كل مرحلة مرتبطة

 للمرحلة التي تلیھا ، فھي مرحلة نمو شاملة للفرد یدخل إلیھا طفال و یخرج منھا راشدا .

 النظریات المفسرة للمراھقة :ـ  3

تعتبر المراھقة مرحلة حساسة في حیاة الفرد لما لھا من خصائص نفسیة و اجتماعیة و تأثیر كبیر على 

نتیجة ما یطرأ على المراھق من تغیرات جسمیة و نفسیة و عقلیة ... الخ ، لذلك  تطویر مسار نموه ،

ددھا ، ومن بین أبرز اختلفت النظریات المفسرة لمرحلة المراھقة وذلك باختالف الخلفیة النظریة و تع

 االتجاھات نجد :  

 ـ االتجاه البیولوجي النفسي :  1ـ  3

و یستند على التغیرات البیولوجیة و عالقتھا  " Hall stanley" ستانلي ھول " " یتزعم ھذا االتجاه 

بالنضج ، فالمراھقة كمرحلة نمائیة تعرف تغیرات بیولوجیة عمیقة وواضحة تنعكس بشكل كبیر على 

، إنھا میالد جدید یتسم بالحیرة و الضغوط و التغیرات ، و على نظرة اآلخرین إلیھ سلوك المراھق

 (فیروز مامي زرارقة و آخرون، و ھي إعالن ببدایة الوظیفة الجسمیة التناسلیة.  ھولالسریعة كما یرى 

 . ) 171، ص  2013، 

 .سنة  15ـ  12•
تتمیز بتغیرات •

 .بیولوجیة سریعة 

المبكرة المراھقة  

 .سنة  18ـ  15•
تتمیز عادة بإكتمال •

 .التغیرات البیولوجیة

 المراھقة الوسطى
 .سنة  21ـ  18•
 .یصبح راشدا •

 المراھقة المتأخرة

 28 



المراھقة                                                                             الفصل الثاني                          
 

مرحلة تغیر شدیدة مصحوب  قة تمثلالمراھیركز على المحددات الداخلیة للسلوك و یشیر إلى أن 

بالضرورة بالتوترات و صعوبات في التكیف و إن التغیرات الفسیولوجیة تمثل عامال أساسیا في خلق 

إلى المراھقة باعتبارھا فترة میالد جدیدة ألن الخصائص  Hall . و یشیرالتوترات و الصعوباتھذه 

فمن الحیویة  متناقضة،اإلنسانیة تولد في ھذه المرحلة و إن الحیاة االنفعالیة للمراھق تكمن في حاالت 

( سامي محمد ملحم ، والنشاط إلى الخمول و الكسل و من المرح إلى الحزن و من الرقة إلى الفظاظة . 
 .)  345، ص  2004

أن الصراع في مرحلة المراھقة نتیجة للتغیرات الجسمیة ، فھو یمثل تجربة إلعداد  " فروید"  و یرى

حب عملیة البلوغ إیقاظ اللیبدو المراھق للمرحلة الجنسیة حیث تعمل التغیرات الفسیولوجیة التي تصا

مراھق إلى النضج و یصل ال الذي یعتبر بمكانة مصدر رئیسي للطاقة التي تحرك الدوافع الجنسیةو

 . ) 58، ص  2012( سعید رشید األعظمي ، . الجنسي

 : ـ النظریة األنتروبولوجیة  2ـ  3

، فتعتبر المنھج الذي یتناول ببحث  " مرجیربت مید "المقاربة األنتروبولوجیة ھي البدیل الذي اقترحتھ 

التطور اإلنساني ، و یتطرق إلى اإلنسان ضمن إطاره االجتماعي الذي یختلف عن غیره و یدرسھ 

على المعلومات المتنامیة عن السلوك و طبائع الشعوب ، و یعتمد الدارس األنتروبولوجي على  عتماداالب

،  2004إسماعیل رضوان ، ( عبد الحكیم الفرد .  حیاةالدور المھم الذي یلعبھ المحیط االجتماعي في 
 .)142ص 

على أن الوسط االجتماعي الثقافي یحدد مسیرة المراھق و یؤثر  " روث نبكد "و  " مید "كما تؤكد 

على درجة إحساسھم بمدى تقبل مجتمع الكبار لھ ، ففي المجتمعات الحدیثة أصبحت المراھقة مرحلة نمو 

و المسؤولیات فیھا غیر مركبة ، و ھذا  االمتیازاتطویلة ، زمن استكمالھا غامض ، و كثیرا ما تكون 

ث في المجتمعات غیر المتقدمة تكنولوجیا حیث تكون طقوس البلوغ واضحة المعالم على عكس ما یحد

 . ) 61ـ  60ص ص ،  2009شریم ، حكمت ( رغدة مبكرا نحو عالم الراشدین . والمدخل 

إلى أن أطفال جزیرة ساموا ینمون نموا طبیعیا عادیا دون تغیرات مفاجأة ، على  " مید "حیث توصلت 

دون ( جمیل حمداوي ، الصناعیة األمریكیة فإنھم تولد لدیھم العدید من المشاكل . عكس أطفال الدول 
 . ) 28، ص  سنة
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 ـ النظریة المعرفیة : 3ـ  3

 یرى أصحاب ھذا االتجاه أن المراھقة تتمیز بتطور البنیات المعرفیة التي ترتبط بالتغیرات الفسیولوجیة 

فإن مرحلة المراھقة تبدأ بظھور الذكاء العلمي التشكلي ،  " J.Paget" و الجسمیة ، و حسب أعمال 

إذ تختلف عملیة التفكیر في ھذه المرحلة عن سابقتھا و ذلك لالستعمال اإلستنتاجي مكان التفكیر الواقعي 

و یتطور التفكیر المیتافیزیقي ، و أي اضطرابات في التعلم و اكتساب التفكیر العلمي الشكلي قد یؤدي 

 . ) 110، ص  2011( محدب رزیقة ، عالئقیة أو اضطرابات سلوكیة .  إلى صعوبات

 ـ نظریة المجال :  4ـ  3

، و یعتبر أن نظریة المجال لیست نظریة خاصة بالتعلم فحسب و  " كیرت لیفین "یتزعم ھذا االتجاه 

إنما ھي نظریة عامة ترتبط بأكثر من فرع من فروع العلم و الفلسفة و علوم االجتماع و غیرھا ، 

وترتبط ھذه العلوم كلھا بحقائق الكون و نظامھ العام ، و نظریة المجال اھتمت بدراسة سلوك الفرد على 

، ص  2013( فیروز مامي زرارقة و آخرون ، عدد كبیر من العوامل و القوى . أساس أنھ محصلة 
175 (. 

على التفاعل بین المحددات الداخلیة و الخارجیة للسلوك ، كما یركز على  " كیرت لیفین "كما ركز 

عامل الصراع أثناء االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد و من مجال معروف إلى مجال 

 و یصور المراھقة على أنھا : مجھول

 في االنتماء إلى الجماعة .ـ فترة   

 ـ االنتقال في االنتماء من جماعة األطفال إلى جماعة الراشدین .  

 . ) 346ـ  345 ص ، ص 2004( سامي محمد ملحم ، ـ فترة التغیرات الفسیولوجیة و الجسمیة .   

 ختلفت كل منھا عناالمراھقة عدیدة و متنوعة ، حیث  مما سبق نستنتج أن النظریات  المفسرة لمرحلة

غیرھا من حیث التركیز على جانب معین بالرغم من أن كل جوانب شخصیة المراھق متكاملة ، 

فالمنظور البیولوجي ركزوا على التغیرات البیولوجیة التي تطرأ على المراھق ، و ھذه التغیرات تمثل 

نتروبولوجیة اعتبرت أن ت التكیف ، في حین أن النظریة األصعوباعامال أساسیا في خلق التوترات و 

المجتمع الذي یعیش فیھ الفرد لھ دور كبیر في تحدید ھذه المرحلة ، أما النظریة المعرفیة فقد تبنت 

فإن عملیة  J.Pagetطریقة تفكیر الفرد في ھذه المرحلة التي تبدأ بظھور الذكاء ، فحسب أعمال 
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، في حین أن سابقتھا و ذلك لحلول االستعمال االستنتاجي مكان التفكیر الواقعي التفكیر تختلف عن 

 نظریة المجال قد قامت بشمل كل النظریات و خصائصھا في تفسیر مرحلة المراھقة .

 ـ مظاھر النمو في مرحلة المراھقة : 4

راھق ینتقل من عالم یصاحب مرحلة المراھقة تغیرات عدیدة على مستویات مختلفة من النمو ، تجعل الم

 الطفولة إلى عالم الكبار و الراشدین ، ومن أھم مظاھر النمو التي تحدث في مرحلة المراھقة ما یلي :

  ـ النمو الجسمي : 1ـ  4

یقصد بھ النمو في األبعاد الخارجیة لإلنسان كالطول و الوزن و العرض و الحجم و تغیرات الوجھ 

مكن قیاسھ مباشرة في جسم الخارجیة المختلفة ، وبالتالي فالنمو الجسمي ھو كل ما ی االستداراتو

 . ) 119، ص  2009( عصام نور ،  . اإلنسان

و التناسلیة التي ویعتمد ظھور عالمات دخول المراھقة و البلوغ على إفرازات الغدد النخامیة و الكظریة 

و اتساع لوجیة منھا ظھور شعر الوجھ و خشونة الصوت تؤدي إلى جملة من التغیرات الجسمیة و الفسیو

الكتفین ، و القذف لدى الذكور حیث تفرز غدد التناسل وھي الخصیتین الھرمونات الجنسیة بإشارة من 

 الغدد النخامیة التي تثیر المشاعر الجنسیة .

أ لدیھن العادة تؤدي إفرازات ھذه الغدد غلى تغییرات جوھریة في بنیة اإلناث الجسمیة ، حیث تبد

وعشرون یوما تقریبا ) ، ویزداد حجم الرحم و المھبل و بروز الثدیین الشھریة ( الحیض كل ثمانیة 

، ص  2014( محمد عبد هللا العابد أبو جعفر ، الحوض و تزداد الشحوم باألرداف و الفخذین .  اتساعو
114 (. 

 بازدیادیتمثل النمو الجسمي في ظھور تغیرات على مستوى جمیع أعضاء الجسم بصورة شاملة ن وذلك 

الطول وزیادة الوزن فھي تختلف بین الذكور واإلناث ، وذلك راجع إلى إفرازات كل من الغدد النخامیة 

 . و الكظریة و التناسلیة التي تؤدي إلى ظھور ھذه التغیرات  الجسمیة والفسیولوجیة

 ـ النمو النفسي : 2ـ  4

تتمیز مرحلة المراھقة بضغوطات داخلیة غیر مستقلة ، وتعد فترة تعدیل للبنیة السابقة لالنا ، و ذلك  

" فإن الھویة الجنسیة تأتي  )P.BLOSبلوس (بسبب النمو البیولوجي و النضج الجنسي . فكما یقول 

لدخول إلى عالم  الراشدین ، و إعادة البناء أثناء المراھقة لتختم العملیة الطویلة لنمو األنا ، والتي تحدد ا
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یؤدي إلى التخلي التدریجي عن مواضیع الحب الطفلیة و تتضمن تكوین عالقات مستقرة ما بین 

 .) 241، ص  2006( نادیة الشرادي ، األشخاص التي تمیز حالة الرشد " . 

في ھذه المرحلة تزداد حساسیة المراھق ،  فیضطرب و یشعر بالقلق نتیجة التغیر الذي یطرأ علیھ 

( عبد الكریم بكار عن سائر الناس و تقل ثقتھ بنفسھ ، و كذلك یلجأ إلى أحالم الیقظة .  باالختالففیحس 
 .)  69، ص  2011، 

السابقة لالنا ، وبالتالي تكوین عالقات للبنیة تعدیل الالنمو النفسي یعمل على  یمكننا القول أنمن ھنا 

في عالمھم ، و أحیانا تزداد حساسیة المراھق فتؤدي بھ إلى شعوره  االندماجو  الراشدینمستقرة مع 

 بالقلق نتیجة التغیر الذي یطرأ علیھ .

 :  االجتماعيـ النمو  3ـ  4

 في ما یلي : تتمثل اغلب مظاھر النمو االجتماعي

 إلى النقد ورغبتھ في اإلصالح .ـ میل المراھق  

 ـ الرغبة في مساعدة اآلخرین و المشاركة االجتماعیة . 

 األصدقاء . اختیارـ  

 .... إلخ . االجتماعیةإلى الزعامة و البطولیة مثل الزعامة ـ المیل  

 المسرفة ووضع الكبار في موقف التبعیة . االستقاللیةـ  

 ـ الثقة المطلقة بالذات . 

 و التوافق االجتماعي . االجتماعيـ التقبل  

ـ كذلك یتمیز سلوك المراھق بالرغبة في مقاومة السلطة الممثلة في األسرة و المدرسة أو المجتمع العام  

لیة و الزمالء ، وعالم مليء باتجاھات حدیثة ممثلة في الحریة و االستقال، للخروج إلى عالم األصدقاء 

 . ) 130، ص  2009( عصام نور ، التحرر من التبعیة . و

منھ یتضح أن المراھق تتسع دائرة عالقتھ االجتماعیة لتتجاوز األسرة و المدرسة إلى محیط أوسع و ھو 

السائد ، وأغلب مظاھر  االجتماعيتفاعلھ مع أفراد ذلك المجتمع یكتسب السلوك المجتمع ، ومن خالل 
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و التوافق االجتماعي ، میل المراھق إلى النقد ، الرغبة في  االجتماعيتتمثل في التقبل  االجتماعيالنمو 

 مساعدة اآلخرین و المشاركة االجتماعیة ...الخ .

 ـ النمو االنفعالي :  4ـ  4

 یتمیز النمو االنفعالي في مرحلة المراھقة باآلتي :

ـ حدة االنفعاالت وتطرفھا ، فھي شدیدة و عنیفة ال یستطیع المراھق السیطرة علیھا وال على مظاھرھا  

 الجسمیة و الفسیولوجیة .

 مع مثیره . االنفعالو عدم مالئمة  االنفعاليعدم الثبات و التقلب ـ  

 .ا نالحظھا في سلوك الكباریرات كمـ تذبذب مثیرات االنفعال ، فقد تثیره مثیرات طفولیة ، وقد تثیره مث 

 التناقض االنفعالي كحب و كره شخص واحد .ـ  

 ـ شدة الحساسیة االجتماعیة القابلة لإلثارة تحت ضغوط المتغیرات الجسمیة والفسیولوجیة . 

ـ التغیر المزاجي و عدم االستقرار و االنتقال المفاجئ من الكآبة غلى البھجة ، أو من الحب إلى  

، أو من البكاء إلى الضحك ، أو من الطاعة و الوالء إلى التمرد  االقتناعو تغییر رأیھ بعد الكراھیة ، أ

 . ) 121، ص  2014( محمد عبد هللا العابد أبو جعفر ، والعصیان ... وھكذا . 

حیث عدم مالئمة االنفعال مع مثیره ،  یتمیز بالتقلبات االنفعالیة مننالحظ أن النمو االنفعالي للمراھق 

وكذلك التغیر المزاجي و عدم االستقرار كاالنتقال من الضحك إلى البكاء ، والسبب قد یعود إلى كون 

المراھق یجد نفسھ بین طفل معفى من المسؤولیة ، وبین راشد تتاح لھ االستقاللیة وتقع على عاتقھ 

 في نھایة ھذه المرحلة إلى نضجھ االنفعالي .المسؤولیة ، ولكن غالبا ما یصل المراھق 

 ـ النمو العقلي :  5ـ  4

تتمیز فترة المراھقة بنمو القدرات العقلیة و نضجھا ، وكما ھو معروف أن النمو الحركي عند الطفل 

ن العام إلى الخاص ، وینطبق ھذا المبدأ على النمو العقلي فتسیر الحیاة العقلیة من البسیط إلى م یسیر

عقد ، أي من مجرد اإلدراك الحسي و الحركي ، إلى إدراك العالقات المعقدة و المعاني المجردة ، ففي الم

والقدرات  االستعداداتمرحلة المراھقة ینمو الذكاء العام وتسمى القدرة العقلیة العامة ، وكذلك تتضح 

التخیل ، التذكر  ،القیام بكثیر من العملیات العقلیة العلیا ، كالتفكیر  الخاصة و تزداد قدرة المراھق على

 . ) 54، ص  1999( عبد الرحمن العیسوي ، والتعلم . 
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بالتالي مرحلة المراھقة تتمیز بنمو القدرات العقلیة وتطورھا ، كذلك ینمو الذكاء العام الذي تدل علیھ 

 لتذكر و التفكیر و جمیع العملیات العقلیة األخرى ، وفيمجموعة من الخصائص كاإلدراك و االنتباه وا

 ھذه المرحلة تتضح االستعدادات و القدرات كأن یتجھ المراھق نحو الدراسة العلمیة أو األدبیة . 

من خالل ما سبق یتضح أن مظاھر النمو المختلفة في مرحلة المراھقة مترابطة فیما بینھا وكل منھا یؤثر 

ھذا النمو تبرز العدید من خالل بذلك جوانب شخصیة المراھق ، و  ھ ، مكونةفي اآلخر و یتأثر ب

والتي من شأنھا أن التغیرات التي تمس النواحي الجسمیة ، النفسیة ، االجتماعیة ، االنفعالیة و العقلیة 

 تساعد المراھق على التكیف سواء مع ذاتھ أو مع المحیطین بھ .

 ـ أشكال المراھقة :  5

المرھقة أشكال مختلفة حسب التغیرات التي تحدث للفرد ، وكذلك من خالل المجتمع الذي یعیش فیھ تتخذ 

، فكلھا تؤثر على الفرد خالل ھذه المرحلة ، فبعد التطلع على بعض الدراسات تبین أن ھناك أربعة 

 أشكال للمراھقة یمكن تلخیصھا كالتالي :

 ـ المراھقة السویة :  1ـ  5

صف ببساطة حجم المشكالت و الصعوبات ، وتسمى عادة مراھقة متكیفة ، و أبرز ما وھذا النوع یت

حیث تكاد تخلو من العنف و التوترات الحادة ، فالمراھق السوي یشعر بأنھ یحتل حقا  االستقراریمیزھا 

ضات مكانة اجتماعیة ، و یشعر بالتوافق و الرضا عن النفس ، فھو یتمتع بشخصیة سویة خالیة من التناق

 . ) 47، ص  2011، و آخرون ( أحمد دوقة و العقد النفسیة . 

 نسحابیة : راھقة اإلـ الم 2ـ  5

 اآلخرین اھتماماتھم و نشاطھم ، ویعبر عن آرائھ و أفكاره عبر ، فال یشارك االنطواءیمیل المراھق إلى 

أحالم الیقظة فھو یحقق أمانیھ  النقد و التھجم على اآلخرین ، و لدیھ المذكرات الشخصیة و یمیل إلى

وطموحاتھ من خاللھا ، وال یفضل النشاطات الریاضیة أو االجتماعیة العامة و ال یجد فرصة إلثبات 

 2005( محمد صدیق محمد حسن ، ذاتھ من خالل النقد أو التھجم أو التعصب آلراء و فلسفات معینة. 
 . ) 43 ، 42 ص ص،

 ـ المراھقة المنحرفة :  3ـ  5

و البعد عن المعاییر تمیز ھذا النوع باالنحالل الخلقي التام ، االنھیار النفسي و االنحراف الجسمي ی

االجتماعیة في السلوك و بلوغ الذروة في سوء التوافق ، كما یتمیزون بالفوضى و االستھتار ، ومن بین 
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فة إلى انعدام الرقابة أھم أسباب ھذه األخیرة المرور بخبرات شاذة و صدمات عاطفیة عنیفة باإلضا

( بلحاج األسریة أو ضعفھا ، القسوة الشدیدة في معاملة المراھق و تجاھل رغباتھ و مختلف حاجاتھ 
 . ) 162ـ  161ص ص ،  2011فروجة ، 

 ـ المراھقة العدوانیة : 4ـ  5

، فقد یلجأ یتصف ھذا النوع في بروز االتجاھات العدائیة ضد األسرة أو المدرسة و أحیانا ضد الذات  

المراھق إلى التمرد على الوالدین أو السلطة المدرسیة ، و یقوم باألعمال التخریبیة ، و قد یلجأ إلى 

مظلوم ، و أن ال أحد یثق التدخین أو اختراع قصص المغامرات و ھذا راجع إلى إحساس المراھق بأنھ 

 . ) 43، ص  2005( محمد صدیق محمد حسن ، فیھ أو یھتم بھ . 

إن الرغبة األولى لدى المراھق من ھذا النمط ھي الرغبة في أن یكون قویا یسیطر على اآلخرین و یھزم 

أعداءه أیا كانوا أینما كانوا ، وبسبب حالة عدم الثقة في اآلخرین فإن دفاعاتھ تكون في حالة استعداد . 

حق بدون قوة تحمیھ " ویعتبر ھذا فھو دائما في تیقظ لحمایة نفسھ ، وفلسفتھ السائدة ھي أن " لیس ھناك 

               تفكیر غیر عقالني یدعم العدوان لدیھ ، و یدعم المعتقد بأن العدوان یعمل على ارتفاع تقدیر الذات . 

 ) . 143، ص  2001عصام عبد اللطیف العقاد ،  (

، العدوانیة  والمنحرفة  ، ةاالنسحابی ،أن للمراھقة أشكال متعددة فمنھا السویة من خالل ما تقدم نستنتج 

 من أشكال المراھقة . ھذه األخیرة ھي النوع الذي نختص بدراستھ
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 المراھقة :ـ حاجات  6

ینتقل الفرد من فترة الطفولة إلى مرحلة المراھقة التي یصاحبھا كثیرا من التغیرات الدخیلة علیھ ، و ھذا 

عن حاجاتھ في مرحلة الطفولة ، وھي قریبة من مرحلة  ما یجعل المراھق لدیھ حاجیات كثیرة و مختلفة

 الرشد و یمكن تلخیصھا كما یلي :

 ـ الحاجة إلى األمن :  1ـ  6

تتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي و الصحة الجسمیة ، الحاجة إلى الشعور باألمن الداخلي و البقاء حیا 

اآلمنة الراحة ، الحاجة إلى الحیاة األسریة  ، الحاجة إلى تجنب الخطر و األمن الحاجة إلى االسترخاء و

 ، الحاجة إلى الحمایة ضد الحرمان من إشباع الدوافع .

فالمراھق الذي یشعر باألمن یرى الشر و الكراھیة في الناس وال یكون متعاونا معھم ألنھ في خوف دائم 

 من عدم التقبل االجتماعي .

 ـ الحاجة إلى الحب و القبول :  2ـ  6

تتضمن الحاجة إلى الحب و المحبة ، الحاجة إلى القبول و التقبل االجتماعي ، الحاجة إلى األصدقاء ، 

، ص  1986( حامد عبد السالم زھران ، الحاجة إلى االنتماء لجماعات ، الحاجة إلى إسعاد اآلخرین . 
42  (. 

لألسرة التي یرغب  ان تعتبر البدیلھ ، وجماعة األقرفالمراھق یجد أقرانھ الملجأ الوحید الذي یلجأ إلی

ال اجتماعیة كالتدخین و تناول المراھق عادة االستقالل عنھا ، و إذا كانت جماعة األقران ذات سلوكات 

 المخدرات ... الخ ھنا یصبح المراھق عرضة لالضطرابات السلوكیة العنیفة .

 ـ الحاجة إلى مكانة الذات :  3ـ  6

ز و القیمة االجتماعیة إلى أن یكون قائدا وكذلك النجاح االجتماعي ، تتلخص في الحاجة إلى المرك

 الحاجة إلى تجنب اللوم و التقبل من اآلخرین ، الحاجة إلى الشعور بالعدالة و المعاملة .

یسعى المراھق دائما إلى فرض نفسھ و فرض مكانتھ في المحیط الذي یعیش فیھ وھنا قد یلجأ إلى العنف 

 لیھ .لجلب االھتمام إ
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 ـ الحاجة إلى اإلشباع الجنسي :  4ـ  6

وھي الحاجة إلى التربیة الجنسیة و التوافق الجنسي الغیري ، والحاجة إلى اھتمام الجنس اآلخر و حبھ 

 . ) 192، ص  2013، وآخرون ( فیروز مامي زرارقة إلى التخلص من التوتر . 

 ـ الحاجة إلى النمو العقلي و االبتكار : 5ـ  6

تتمثل في الحاجة إلى التفكیر و توسیع قاعدة الفكر و السلوك ، الحاجة إلى تحصیل الحقائق و تفسیرھا  

 وكذلك إلى التنظیم و الخبرات الجدیدة و التنوع و كذا المعلومات ونمو القدرات .

 ـ الحاجة إلى تحقیق و تأكید الذات و تحسین الذات :  6ـ  6

ي ، بمد محمد الزعج( أو ھي الحاجة إلى أن یصبح سویا و عادیا ، وأیضا الحاجة إلى النمو و التقدم . 
 . ) 32، ص  2010

 ـ مشكالت مرحلة المراھقة :  7

و النفسیة ، حیث تكثر من المعروف أن الفرد في ھذه المرحلة  یتعرض لمختلف التغیرات الفسیولوجیة  

تي تشمل الحیاة النفسیة للمراھق ، والصراعات الخارجیة التي تشمل الحیاة فیھا الصراعات الداخلیة ال

: مشاكل نفسیة ، اجتماعیة ، االجتماعیة لھ ، ومن مجمل المشاكل التي یمكن أن یعاني منھا المراھق نجد 

 مدرسیة ...الخ ،  وسنتطرق إلیھا باختصار فیما یلي :

  ـ مشكالت فسیولوجیة : 1 ـ 7

لى ظھور بعض المشكالت إتؤدي عملیات النمو الفسیولوجیة التي تطرأ على المراھق في ھذه المرحلة 

 ونختص بالذكر ما یلي :

  ـ النضج المبكر أو المتأخر : 1 ـ 1 ـ 7

إن النضج المبكر یسبب أمورا من العجز بالنسبة للبنات على حین أن األوالد ال یؤذیھم أو یضرھم ھذا 

ھم یستفیدون منھ في بعض النواحي الجسمیة والجنسیة .أما بالنسبة للفتیات فإن تطور النضج و إنما 

ز الثدیین و انتفاخھما ، ظھور الشعر الزائد ، حب الشباب النمو المبكر الذي یدل علیھ الحیض ، برو

ز ...الخ ، یؤدي إلى شعورھن بأنھن ظاھرات للعیان في وقت ال یكون فیھ لمس ھذه الظھور و البرو

أنفسھن على درجة بتحرجن فیھا من الطول قیمة أو میزة أعنى أن كثیرات من ھؤالء الفتیات یجدن 

 . ألعمارھنرجة أكبر مما یرونھ سویا بالنسبة المفرط أو الوزن الزائد أو تضخم الثدي إلى د
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ال یالقین من مشكالت التوافق الخطیرة ما تالقیھ البنات ذوات النضج  المتأخرأما البنات ذوي النضج 

المبكر ، حیث تبین في إحدى الدراسات أن المتأخرات في النضج یكن أكثر تفوقا على غیرھن في 

(عصام نور ، االتزان و المیول إلى االبتھاج والمیل االجتماعي والناحیة القیادیة و المكانة االجتماعیة . 
 .)  140،141  ص ص ، 2009

 ـ األمراض المنقولة عن طریق الجنس :  2 ـ 1 ـ 7

بین مختلف  انتشارهعن طریق الجنس ینتشر بین المراھقین بشكل یفوق  األمراض انتقالمن المالحظ أن 

 الفئات العمریة األخرى .

أن التراخوما ھي من أكثر األمراض المنقولة  Papalia & Olds)  1992(  بابالیا و اولدزوتذكر 

في الجھاز البولي والمستقیم و عنق الرحم ، ویمكن أن  التھابات، حیث یسبب ھذا المرض  انتشاراجنسیا 

 البطن الخطیرة . التھاباتالحوض ن باإلضافة إلى  التھابیؤدي عند النساء أیضا إلى اإلصابة بمرض 

الجنسي السیالن و الثآلیل الجنسیة والقوباء  االتصالن طریق ومن األمراض األخرى المنقولة ع

،  جادو( صالح محمد أبو اإلیدز .  باسممتالزمة نقص المناعة المكتسبة المعروفة على نطاق واسع و
 .)  428، ص  2004

إذا ما حاولنا النظر في المشكالت الفسیولوجیة نجدھا تنطوي تحت صنفین الصنف األول ھو خارج عن 

وتلعب فیھا الھرمونات و الجینات الدور الرئیسي ، فإذا كان إفرازھا سریعا أو إرادة و تحكم المراھق 

ى ظھور مشكلة النمو أو بطیئا یؤدي إلى مشكالت جسمیة تعیق التطور السلیم لھ ، وبالتالي تؤدي مثال إل

 ني تحت إرادة و تحكم المراھق حیث یكون ھو السببالنضج المبكر أو المتأخر ، فیما یكون الصنف الثا

  في ظھورھا كاألمراض المنقولة عن طریق الجنس .

  ـ مشكالت نفسیة : 2 ـ 7

النفسي و نختص من أخطر المشاكل التي تؤثر على نشاط المراھق تلك المشاكل التي ترتبط بالجانب 

 بالذكر ما یلي :
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  ـ اكتئاب المراھقة : 1 ـ 2 ـ 7

 تظھر مشاعر االكتئاب لدى بعض المراھقین في مظاھر السلوك السلبي اإلنسحابي ، حیث تظھر مشاعر

التعاون الجماعي ، غیر أن أغلب المراھقین المكتئبین یخفون ھذه الحزن و حب الوحدة و انعدام 

و السأم و الشكاوي المرضیة المتوھمة ، أو بعض مظاھر الجنوح  االستقرارتحت ستار عدم  المشاعر

( محمد عبد هللا أو تعاطي الخمور و المخدرات أو اإلفراط في األنشطة الجنسیة .  االندفاعكالتھور و 
 . ) 137، ص 2014ر ، العابد أبو جعف

 ـ الیأس و الحزن :  2 ـ 2 ـ 7

من بین المشكالت النفسیة أیضا التي تظھر في المراھقة أنھ كثیرا ما یعتري المراھق حاالت من الیأس 

الحزن و األلم التي ال یعرف لھا سببا ، فالمراھق طرید مجتمع الكبار والصغار ، إذا تصرف كطفل و

أیضا ، وبالتالي ال یعرف المراھق ما الذي یجب أن یفعلھ كرجل إنتقدوه  سخرمنھ الكبار و إذا تصرف

 . ) 60، ص 1999( عبد الرحمن العیسوي ،  وما الذي یجب أن ال یفعلھ .

 ـ أحالم الیقظة : 3 ـ 2 ـ 7

مثل إلحاح الدوافع الجنسیة و العوز إن بعض الضغوطات النفسیة و الفسیولوجیة التي یئن بھا المراھق  

والصراعات القیمیة و الدینیة االجتماعي  االعترافاالقتصادي و ربما بعض العیوب الجسمیة و عدم 

 ...الخ. االستقاللیةوالضغوطات المدرسیة و كبت النزعات 

كل ذلك قد یدفع المراھق إلى اإلشباع الالشعوري عن طریق ما تسمیھ نظریة التحلیل النفسي بالتعویض 

، حیث یستغرق المراھق في أحالم الیقظة و یشبع نزعاتھ و رغباتھ في الخیال نتیجة لفشلھ في إشباعھا 

الیقظة أثناء المراھقة جعل  عن عالم الواقع في حیاة المراھق من خالل أحالم فاالبتعادفي عالم الواقع ، 

مرجع سبق ( محمد عبد هللا العابد أبو جعفر ، الكثیر من المھتمین بھذه المرحلة یعتبرونھا مشكلة . 
 . ) 131، ص  ذكره

إلى البیئة التي یعیش فیھا تعد المشكالت النفسیة للمراھق نتاج عوامل كثیرة بعضھا اجتماعي راجع 

، وتمثل المشكالت النفسیة أكثر المشكالت شیوعا بین المراھقین ومن  الفرد، وبعضھا اآلخر فسیولوجي

عدم تمكن المراھق من السیطرة على أحالم الیقظة ، الشعور بالحزن و الضیق و الیأس دون سبب  بینھا

 ، التقلبات المزاجیة ، و اكتئاب المراھقة .
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  ـ مشكالت اجتماعیة : 3ـ  7

 اآلخرین ، ومع المجال الذي للمراھق إلى قدرة المراھق على التكیف معتشیر المشكالت االجتماعیة 

 یعیش فیھ ، ومن أھم المشكالت االجتماعیة نذكر :

  ـ الكحول والمخدرات : 1ـ  3ـ  7

تعتبر الكحول و المخدرات من أكثر اآلفات االجتماعیة انتشارا بین المراھقین ، حیث یشعرون أنھا 

تمنحھم لحظات من المتعة ، و یعتبر تعاطي الكحول و المخدرات في المركز الثالث بین العوامل التي 

 13الم ، و من بین تسبب الموت في الوالیات المتحدة األمریكیة و الدول الصناعیة وغیرھا من دول الع

ملیون أمریكي یتعاطون الكحول تبین أن الكثیرین منھم قد طوروا ھذه العادة في مرحلة المراھقة ، كما 

من حوادث االعتداء التي یقوم بھا الذكور ضد اإلناث تقع تحت تأثیر الكحول  % 65تبین أن حوالي 

 . ) 423، ص  2004( صالح محمد أبو جادو ، والمخدرات . 

 ـ مشكلة قضاء أوقات الفراغ : 2ـ  3 ـ 7

الشك أن مشكلة الفراغ من أھم المشكالت التي یعاني منھا المراھقین ذكورا و إناثا ویعود السبب إلى  

تزاید األعباء المعیشیة في عالم الیوم األمر الذي أدى إلى خروج األم و األب عن المنزل أكبر فترة 

التي قد تؤدي بھم إلى  أقرانھمالحوار بین األبناء إلى حوار و نصائح  مالنعداممكنة فیشعر األبناء بالغربة 

 . ) 144ـ 143 ص ص،  2009( عصام نور ، الوقوع في الرذیلة و الفاحشة . 

 ـ تدخین السجائر :  3ـ  3ـ  7

التدخین أثبتت التقاریر الطبیة الواردة عن معظم الدوائر الصحیة المتخصصة في العالم وجود عالقة بین 

و العدید من األمراض التي تصیب اإلنسان ، كأمراض القلب و سرطان الرئة و الفم و اللثة وغیرھا من 

 األمراض الخطیرة .

وفي حقیقة األمر فإن األسباب الكامنة وراء تعلق الكثیر من المراھقین بھذه الظاھرة لیست واضحة تماما 

مرجع سبق ( صالح محمد أبو جادو ، ذه الظاھرة . ، غیر أن ھناك تأكیدا من الجمیع على خطورة ھ
 . ) 425ـ  424 ص، ص  ذكره

إن المشكالت االجتماعیة ھي من أخطر المشكالت التي تھدد حیاة المراھق لما لھا من آثار سلبیة خطیرة 

على صحتھ و من بینھا نجد مشكلة تعاطي المخدرات و الكحول ، تدخین السجائر ، مشكلة قضاء أوقات 

 الفراغ . 
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 ـ مشكالت مدرسیة :  4ـ  7

تعدى تأثیرھا لیشمل الوسط المدرسي للمراھق ، ومن أھم إن معظم المشاكل التي یواجھھا المراھق ی

 المشكالت المدرسیة نذكر :

 ـ التأخر الدراسي :  1ـ  4ـ  7

من المستوى العادي ، وقد ذكر الجسماني مجموعة یكون مستواه الدراسي أقل المتأخر دراسیا ھو الذي 

، عدم االنتظام في  االلتفاتاتكثرة الحركة بال سبب ، سرعة الدراسي نوجزھا كما یلي :  التأخرأعراض 

حساس النفسي ، الكتابة غیر المظھر ، عدم السیطرة على الحركات ، االندفاع بعامل االنفعال و اإل

 المنتظمة وغیر المنسقة . 

 ـ الخوف من الفشل :  2ـ  4ـ  7

المراھقین من جراء عدم ثقتھم في أنفسھم في القلق الذي ینتاب جلیا إن الخوف من الفشل یظھر 

 . اتھموقدر

بصفة عامة ، وقد یتحول  االجتماعيو المدرسة و المحیط  األسرةغالبا ما یكون سبب ھذا الخوف 

ویبدو ھذا الخوف بشكل واضح في   Phobie Scolaireالخوف من الفشل إلى الخوف من المدرسة 

 . ) 60، ص  2011 ( أحمد دوقة و آخرون ،.  االمتحاناتفترة 

تشیر المشكالت المدرسیة إلى المشكالت التي تتعلق بعالقة الطالب بمدرسیھ و زمالئھ و مدى تكیفھ 

و االمتحانات  االستذكارمعھم و بالمواد الدراسیة و المشكالت المرتبطة بالتحصیل الدراسي و طرق 

من قیمتھ . مما یعرض النظام المدرسیة و أنظمتھا التي تحد من حریة المراھق و حركتھ و تنقص 

(سامي المدرسي إلى تمرد المراھق لھا ، وفشل المراھق في إقامة عالقات متوازنة داخل المدرسة . 
 . ) 386، ص  2004محمد ملحم ، 

من ھنا نستنتج أنھ مھما اختلفت المشكالت المرتبطة بمرحلة المراھقة فھي تؤثر على سلوكھ بصفة عامة 

ي و االجتماعي بصفة خاصة و من ھنا وجب االھتمام بالمراھقین و تعریفھم بھذه و على توافقھ النفس

المرحلة التي یمرون بھا و ما یحدث فیھا من تغیرات بھدف تنمیتھم نموا سلیما و إبعادھم عن الوقوع في 

 مشكالت المراھقة قدر المستطاع .
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  :الفصل خالصة 

تتبلور فیھا شخصیة الفرد من خالل استعراضنا لھذا الفصل یمكن القول أن المراھقة ھي مرحلة عمریة 

تغیرات في مختلف جوانب بعد مرور المراھق بعدة و ذلك ، إلى درجة كبیرة وتأخذ مالمحھا الثابتة 

 واالجتماعیة .  النفسیة ، العقلیة: الجسمیة ،  شخصیتھ

في ھذه المرحلة سریعة مقارنة بتلك التي تحدث على المراھق التغیرات التي تطرأ  تجدر اإلشارة إلى أن

، و لعل النمو الجسدي ھو أكثر التغیرات الواضحة على الفرد ، كما تعتبر  في مرحلة الطفولة و الرشد

 المراھقة بأنھا مرحلة النضج االجتماعي .

ألولى وھي المراھقة المبكرة تمتد من سن الثانیة وتنقسم مرحلة المراھقة إلى ثالث أقسام ، فالمرحلة ا

الخامسة عشر إلى الثامنة عشر ، عشر إلى غایة الخامسة عشر ، أما المرحلة المتوسطة فتبدأ من سن 

 المراھقة المتأخرة من الثامنة عشر إلى سن الواحد و العشرون .و

نسحابیة ، المراھقة المنحرفة ، إلھقة اتوجد عدة أشكال للمراھقة تتمثل في المراھقة السویة ، المراكما 

بینھا المشكالت المراھقة العدوانیة ، كما توجد بعض المشكالت التي تحدث في ھذه المرحلة من 

الفسیولوجیة كالنضج المبكر أو المتأخر ، األمراض المنقولة عن طریق الجنس ، أما المشكالت النفسیة 

ن ، أحالم الیقظة ، في حین أن المشكالت االجتماعیة تشمل فتتمثل في اكتئاب المراھقة ، الیأس و الحز

تناول الكحول والمخدرات ، تدخین السجائر ، و أھم المشكالت المدرسیة نذكر التأخر الدراسي ، الخوف 

 من الفشل .

عرضة لالنحرافات نتیجة ما یسود المرحلة من إحباط و توتر أكثر  قد یكونالمراھق في ھذه المرحلة ف

و رعایتھ و مساعدتھ للوصول إلى  االعتناء بالمراھقلذا یتوجب ، نفسي و مختلف األزمات النفسیة 

 ھ .یلإالعنف وأي سلوكات تؤدي االضطرابات و تكوین شخصیة سویة متوافقة بعیدة عن 
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 تمھید : 

األفراد مفھوم العنف حیزا كبیرا في واقع حیاتنا المعاش ، لما لھ من آثار نفسیة و اجتماعیة على لأصبح 

و الجماعات على حد السواء ، فالعالم الیوم یشھد انتشارا رھیبا للعنف الذي أصبح یغزو جمیع 

المجتمعات على اختالف ثقافاتھا ، وبالتالي اتخذت ھذه الظاھرة عدة أشكال حسب المجاالت التي تحدث 

العنف المدرسي ، فبعد أن فیھا فنجد العنف الدولي ، العنف األسري ، العنف ضد المرأة، و لعل أبرزھا 

غیر أنھا بدأت   ،تعمل على حمایة التلمیذ و تعلیمھ و إتمام عملیة التنشئة االجتماعیة  المدرسة كانت

داخل المدرسة فلم تعد  في األسالیب التي یستخدمھا التلمیذتشھد تزایدا ملحوظا لھذه الظاھرة  و تنویع 

موجھ من األستاذ نحو التالمیذ و لكن اختلفت  ھذه الظاھرة تقتصر على شكلھا النمطي أي عنف

ھي ال تقتصر على سبب واحد و إنما ھي ولیدة ، ف باتجاھات و بأشكال مختلفةوأصبحت صور العنف 

.األسباب ، ھذا ما جعل كل الجھود تتضافر إلیجاد حلول للتقلیل من ھذه الظاھرة ومجموعة من العوامل   

 كذلكوبصفة خاصة المدرسي بصفة عامة والعنف إلى تعریف العنف حاول في ھذا الفصل التطرق سن

 .على العنف المدرسي و أھم اآلثار المترتبة  وأنواع العنف ماأسبابھ
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 أوال : العنف .

: العنف ـ تعریف 1  

عرفھا كل باحث  إذ، اختالف الباحثین و  لقد تباینت التعاریف التي تناولت موضوع العنف و ذلك بتباین

التعاریف : ھذه الفكري وسنتطرق لبعض وانتمائھ حسب اتجاھھ  

ـ لغة : 1ـ  1  

الرفق.  ، و ھو ضد باألمر و قلة الرفق بھ في لسان العرب أن كلمة العنف تعني الخرق ابن منظورقال 

 لم یكن رفیقا في أمره وأخذه إذانیف ع، وعلیھ یعنف عنفا و عنافة و أعنفھ  و عنفھ تعنیفا و ھو  عنف بھ

 . )11، ص 2008( رجاء مكي،  . بعنف

باإلنجلیزیة مشتقة  violence و داللة اللفظ في العربیة تقترب من نظیرتھا في االنجلیزیة فكلمة العنف 

وھي تعني الغلظة و القوة، و تعني كذلك االستخدام غیر مشروع للقوة  violentiaمن الكلمة الالتینیة 

 ).19، ص 2010( منال محمد عباس، بأسالیب عدة إللحاق األذى باآلخرین . 

و العنف في المعنى اللغوي ھو أیضا ضد الرفق، و عفوان الشيء أولھ وھو في عنفوان شبابھ أي قوتھ، 

 . ) 14 ص،  2014( مدحت مطر،  . عني أن العنف ضد الرأفةو عنفھ تعنیفا المھ و عتب علیھ مما ی

تعني الخرق باألمر وقلة الرفق بھ  violenceمن خالل التعاریف اللغویة یتضح أن مفردة العنف 

 وتعني أیضا الغلظة و االستخدام الغیر مشروع للقوة .

 ـ اصطالحا : 2ـ  1

 تطرق لبعض منھا :نالمعنى االصطالحي للعنف فقد شمل عدة تعاریف س أما

العنف على أنھ " سلوك مشوب بالقسوة و العدوان   موسوعة علم النفس و التحلیل النفسيتعرف 

والقھر و اإلكراه، وھو عادة سلوك بعید عن التحضر و التمدن تستثمر فیھ الدوافع و الطاقات العدوانیة 

لتدمیر للممتلكات و استخدام القوة إلكراه استثمارا صریحا بدائیا كالضرب و التقتیل لألفراد و التكسیر و ا

 ). 64 ، ص2000الزھراني سعد السعید،  (الخصم وقھره . 

ستنتج أن العنف سلوك یتمیز بالقسوة و العدوان و اإلكراه وھو سلوك من تعریف موسوعة علم النفس ن

 غیر متحضر یستعمل إلكراه الخصم و إخضاعھ.
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األذى الجسدي باألشخاص أو خسارة أموالھم، و بغض  إیقاع لىإعلى أنھ سلوك یمیل  مزوز بركوعرفھ ت

 ).6، ص 2010(مزوز بركو،  . كان ھذا السلوك یبدي طابعا اجتماعیا أو فردیا إذاالنظر عن معرفة ما 

إلى أن أن العنف یعتمد على إلحاق األذى باألشخاص لخسارة أموالھم أو أرواحھم  مزوز بركوتشیر 

 سواء كان خاص بفرد أو جماعات .

بأنھ سلوك یصدره الفرد لفظیا أو بدنیا أو مادیا، صریحا أو  عرفھ أحمد رشید عبد الرحیم زیادهكما 

أحمد رشید (  نفسھ أو اآلخرین. األذى بدني أو مادي للشخص إلحاقسلبیا، و یترتب على ھذا السلوك 
 ). 17، ص 2011،  الرحیم زیادةعبد 

إلى أن العنف یھدف إلى إلحاق األذى بآخر سواء كان مادیا أو  أحمد رشید عبد الرحیم زیادةیشیر 

 معنویا بدنیا أو لفظیا.

المستوى الفردي أو ، في حقل  بالید أو باللسان أو بالفعل أو بالكلمة اإلیذاءعلى أنھ  مدحت مطرو یعرفھ 

 . المستوى الجماعي

واقعة اجتماعیة تاریخیة ینتجھا فاعل فردي كما ینتجھا فاعل جمعي في سیاق التصارع الفردي أو  وھو

(مدحت مطر،  . الجمعي لآلخرین، وفي غیاب أي انتظام عالئقي من النوع الدیمقراطي أو المساواتي
 ).21، ص 2014

أن العنف سلوك اجتماعي تاریخي سببھ فرد أو جماعة إللحاق  مطر مدحتمن أبرز ما جاء في تعریف 

 الضرر بالید أو اللسان أو الفعل بالفرد اآلخر.

فیرى العنف على أنھ استجابة في شكل فعل عنیف تكون مشحونة  عبد العظیم حسین طھفي حین أن 

بانفعاالت الغضب و الضیق و الھیاج و التوازن، و التي تنتج عن عملیة إعاقة أو إحباط  تحول دون 

 ).18، ص 2007(طھ عبد العظیم حسین، تحقیق للھدف الذي یسعى إلیھ الفرد. 

تحقیق  عنالفرد عندما یعجز  إلیھاحالة التي یصل ال أن العنف ھو طھ عبد العظیم حسینتضمن تعریف 

 . ھدفھ و تكون مصحوبة بالتوتر و الغضب و الھیجان

كما عرفھ علماء النفس بأنھ نمط من أنماط السلوك و ینتج عن حالة إحباط و یكون مصحوب بعالمات 

التوتر و یحتوي على نیة مبنیة على إلحاق ضرر مادي أو معنوي بكائن حي أو بدیل عن كائن حي.   

 ) .27، ص  2013(طارق عبد الرؤوف عامر و إیھاب عیسى المصري، 
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العنف ھو نتاج حالة إحباط لدى الفرد مع وجود نیة إللحاق األذى الضرر المادي یرى علماء النفس أن 

 . أو المعنوي

من الناحیة االجتماعیة على أنھ استخدام الضغط أو القوة أو االستخدام  طارق عبد الرؤوف عامرو عرفھ 

ق عبد الرؤوف (طار . فرد ما إرادةالغیر مشروع و غیر مطابق للقانون الذي من شأنھ التأثیر على 
 . )13، ص نفس المرجع السابق  ، عامر وآخرون

فیرى أنھ استخدام القوة و الضغط استخدام غیر قانوني للتأثیر على إرادة  طارق عبد الرؤوف عامرأما 

 . الفرد

أن العنف استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة قد تنطوي على انخفاض في  سعد المغربيیرى 

مستوى البصیرة و التفكیر، وعلى ذلك فمن غیر الضروري أن یكون العنف قرینا للعدوان و ال مالزما 

للشر و التدمیر، فقد یكون العنف ضرورة في موقف معین للتعبیر عن واقع معین أو لتغییر واقع یتطلب 

التغییر استخدام العنف في العدوان وقد یحدث العنف كرد فعل أو استجابة لعنف قائم وھو عنف مضاد. 

 . )18، ص  2014،  (تھاني محمد عثمان منیب

إلى أن العنف حالة للتعبیر عن موقف غیر مرغوب فیھ أو لتغییر واقع یخلق  سعد المغربيیشیر تعریف 

 . لدى الفرد توتر فتصدر عنھ استجابة سلوكیة تفقده السیطرة على نفسھ

بأنھ مظھر من مظاھر التدمیر المادي و النفسي و االنفعالي و الجنسي وھو  في فقد عرفھ آدم كوبرأما 

ھم حاالعتداء و ذلك من أجل تحقیق أھداف معینة أو تحقیق مصال یتضمن استخدام األفراد للقوة ة

 . )12، ص 2008منال محمد عباس، (  الخاصة.

العنف على أنھ استخدام القوة لتحقیق المصالح الخاصة و ھو مظھر للتدمیر النفسي  آدم كوبریعرف 

 والمادي و االنفعالي .

على أنھ القوة التي تھاجم مباشرة أشخاص آخرین أو خبراتھم ( أفراد أو  محمود سعد الخوليكما عرفھ 

( محمود سعد  . أو الھزیمة اإلخضاعجماعات) بقصد السیطرة علیھم بواسطة الموت أو التدمیر أ 
 . )59، ص  2007، الخولي

على أن العنف ھو االستخدام المباشر للقوة قصد السیطرة على األفراد  محمود سعد الخوليیشیر 

 وتدمیرھم .
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 : یمكننا القول بأن جل ھذه التعاریف تقف على النقاط التالیة العنفمن خالل التعاریف المقدمة عن 

 . األذى باآلخرین إلحاقالعنف عبارة عن ـ           

 وكیة ینشأ من داخل الفرد .ـ  العنف عبارة عن استجابة سل         

 . الضرر یكون مادیا أو معنویا أو جسدیاـ           

 ـ  العنف عبارة عن عدم القدرة عن مواجھة موقف ما .         

 . األذى یكون عن أفراد ( فرد أو جماعة ) أو ممتلكاتـ           

 . ) ، شتم ( سب تھدیدا، أو  ، قتل ) ، كسر ( ضرب صور العنف تكون فعلیاـ           

أنھ استجابة سلوكیة صادرة  والعنف على أنھ ظاھرة نفسیة اجتماعیة  یعرف من مجمل القول یمكن أن ف

إلحاق األذى باآلخرین سواء كانوا أفراد أو  إلىمن الفرد لعدم قدرتھ على مواجھة موقف ما فیؤدي ذلك 

جماعات أو ممتلكات، و ھذا الضرر قد یكون مادیا أو معنویا أو جسدیا سواء كان فعلیا أو (ضرب، 

      كسر، قتل ) أو تھدیدا (سب أو شتم).

 : بعض المصطلحات المرتبطة بالعنفـ  2

 : مالھا في منحى واحد وھي كالتاليھناك بعض المفاھیم المرتبطة بمفھوم العنف و یشیع استع

تعرف على أنھا فعل یخالف الشعور العام للجماعة و أنھا أي فعل فردي أو جماعي  : الجریمةـ  1ـ  2

یشكل خرقا لقواعد الضبط االجتماعي التي أقرھا المجتمع و التي یمكن التعبیر علیھا بمجموعة من القیم 

 و التقالید السائدة في المجتمع.

النفسیة واالجتماعیة یعرف العدوان على أنھ أي شيء یؤذي اآلخرین، فھو من الناحیة  : العدوانـ  2ـ  2

. فادا كان العنف سلوك ھادم نستخدم فیھ القوة البدنیة باآلخرین األذى و الدمار  إلحاق إلىأي سلوك یمیل 

 . ) 23ص  ،2008، س( منال محمد عبا . فالعدوان یشمل األعمال البدنیة و اللفظیة كلھا

یعرف العنف أنھ سلوك یخالف التوقعات النظامیة التي یعتبرھا النسق االجتماعي  : االنحرافـ  3ـ  2

 عامة و مقبولة. 

ھو شكل و مضمون العدوان وھو یقترب في ، ثیقا بمفھوم العنف و یرتبط ارتباطا :ـ اإلرھاب  4ـ  2

 .اإلجرامي كثیر من صوره و دوافعھ وأھدافھ من السلوك 
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رغبتھ أو اضطراره  إشباععند عدم  اإلنسانیقصد بالغضب حالة نفسیة تظھر على  : الغضبـ  5ـ  2

عبد هللا محمد النیرب ، ( یتفق مع رغباتھ. فالعنف مظھر من مظاھر التعبیر عن الغضب. الللقیام بعمل 

 . )15، ص  2008

االنحراف ...الخ  المفاھیم األخرى كالجریمة ، العدوان ،ومنھ یتضح أن مفھوم العنف یرتبط بالعدید من 

، حیث أنھ یتسم باستخدام القوة والتداخل یشمل عدة متغیرات تسبب ھذا االرتباط ألن العنف مفھوم واسع 

 والسیطرة والتحكم وغیرھا .

 : خصائص العنف ـ 3

جانب معین، و التي تضمنت  في ضوء ما تقدم من تعریفات لمفھوم العنف التي ركز فیھا كل باحث على

 الخصائص النفسیة و االجتماعیة، وعلى ضوئھ  یمكن تحدید الخصائص األساسیة لھذا السلوك فیما یلي :

 . درجة القتل إلىو الدرجة ، فقد یكون بسیطا أو شدیدا و قد یصل  الشدةالعنف یختلف في  -

ینوي ذلك ،  عندماا یضرب الزوج زوجتھ فقد یكون مباشرا عندم مباشرا،یكون العنف مباشرا أو غیر  -

مباشرا ، أو بعد  الدفاع عنھم فیضربھا فیكون العنف غیر الزوجةولكنھ حین یضرب أطفالھ وتحاول 

عجز عن الرد على  من التوتر ألن رئیسھ أھانھ ، و بطبیعة الحال شدیدةعودتھ من العمل وھو في حالھ 

عیسى  إیھابعامر و  الرؤوف طارق عبد ( . ومن ثمة یزیح غضبھ وعدوانھ على زوجتھ اإلھانةھذه 
 . )14،15ص ص ، 2013، المصري

آلخر أو ضد الجماعة، أو جماعیا یمارس ضد فرد أو جماعة ، قد یكون العنف فردیا یمارسھ فرد ضد ا -

 . أو موجا نحو الذات مثل االنتحار

 أو یستخدم أسلحة و أدوات جسمھ،العنف قد یكون طابعا مادیا حیث یستخدم الفرد جسمھ أو أجزاء من  -

 . )9ص  ،2005 ، (أمیمھ منیر عبد الحمید جادو . أو ذا طابعا لفظیا مثل السب ، أخرى

بالذات أو  األذىإللحاق یكون العنف ظاھر أو مستتر، مباشر أو غیر مباشر، مادي أو معنوي، موجھ  -

 ).20ص  ، 2008 ، (رشدي شحاتة أبو زید . أي واحد منھم جماعة أو ملكیة باألخر أو

(مزوز الفزع و الھلع و الخوف في النفس  إثارةالناس، ویعني ھذا  إرادةفوق في العنف القوة  تمارس -
 ). 7ص ،2010 بركو،

ألنھ اعتداء على حریة اآلخر بقصد یظھر العنف كأنھ اجتیاح لشخصیة اآلخر، وتعطیل حقوقھ،  -

 . أن قمة العنف تكمن في تعذیب أكثر من القتل إذ، إخضاعھ 
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في  العنف إلى(جرائم الشرف)، العنف االجتماعي  إلىمن العنف الجسدي  ابتداءتتعدد أشكال العنف  -

شفیق ( . غیرھا( في الزواج و في الطالق) و العنف التربوي و العنف الممارس ضد المرأة و  األسرة
 . )83، ص2013محمد الموسوي، 

 : النظریات المفسرة للعنفـ  4

 المقاربات النظریة التي حاولت تفسیر العنف، و تحدید طبیعتھ من مختلف سنتناول في ھذا العنصر

عوامل نفسیھ، وأخرى  إلىومنھم من قام بتفسیره العوامل الوراثیة ، إلىفمنھم من أرجعھ  الجھات.

 : یلي عوامل اجتماعیھ كما إلى أرجعت

 : النظریة البیولوجیةـ  1ـ  4

والدة  قدمت النظریة البیولوجیة تفسیر للعنف على أساس بیولوجي ھرموني و أن العنف تكمن أسبابھ منذ

 الفرد.

كالصبغیات و الجینات  اإلنسانالبیولوجیة في بین السلوك العدواني و العوامل ھذه النظریة تربط 

البیوكیماویة و األنشطة  و الجھاز العصبي المركزي و الغدد الصماء و التأثیرات ، والھرمونات

أن ھنالك مناطق  إلىالكھربائیة في المخ التي تساھم على ظھور السلوك العدواني. فقد أشارت الدراسات 

عن ظھور السلوك العدواني لدى  المسئولةفي أنظمة المخ كمنطقة الفص الجبھي و الجھاز الطرفي 

بعض التوصیالت العصبیة في ھذه  جراحات استئصال إجراءمن ، وقد أمكن بناءا على ذلك إلنسانا

،  2012نورة ناصر المریخي،  ( . حالة ھدوء إلىمن حالة عنف  اإلنسانالمنطقة من المخ لتحویل 
 . ) 26ص

 لوقوع العنف) ھو السبب المباشر  األندروجین ( الذكورةكما یؤكد أصحاب ھذه النظریة أن ھرمون 

بدرجات كبیرة بین الرجال، و أن ھذا الھرمون یفرز بنسبة عالیة أوقات النھار مما یزید من حدة الغضب 

 ( تھاني محمد عثمان منیب . في المساء إفرازهلدى الشباب و ینمي مشاعر االنفعال لدیھم بینما ینخفض 
 ). 20، ص2014، 
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 : النفسیة اتالنظریـ  2ـ  4

قام علماء النفس على تفسیر سلوك العنف على أساس نفسي یكمن داخل الفرد و تستثیره عوامل داخلیة 

 : ما یليوخارجیة ومن ھذه النظریات 

 : نظریة التحلیل النفسيـ  1ـ  2ـ  4

 نظریة التحلیل النفسي تھتم بجذور سلوكیات العنف، فقد استخدم فروید غریزة الموت في تفسیره  إن

التدمیر،  إلىزع ، فالسلوك العدواني تدمیر للذات فالشخص یقاتل اآلخرین وینلإلنسانللنزعة العدوانیة 

رى أن السلوك العدواني سلوك غریزي ھدفھ ت إذ ، تقد أعاقتھا قوى غرائز الحیاةعألن رغبتھ في الم

 ،العنف إلىغرائز تدفعھ  اإلنسانتصریف الطاقة العدوانیة التي تنشأ داخل الفرد، فیرى فروید أن في 

الدفاع عن النفس وغریزة وھي غرائز الجنس التي یتم بواسطتھا المحافظة على استمرار النوع، وغریزة 

الحیاة التي تؤمن بقاء الفرد، وتتجلى ھذه الحالة ھذه الحالة عند فروید بطریقتین الفناء الذاتي و التخریب 

بوجود محفز و المحفز ھو القوى  إاللوك البشري ال یتم و العدوان شكل من أشكال الس ، أو العدوان

، ص 2011( أحمد رشید عبد الرحیم زیادة،  . الكامنة داخل الفرد التي تدفعھ للقیام بسلوك عدواني
21( . 

نتائج العنف  إلى، أي لیس  قبلھا إنمالیس بعد الجریمة و  بالذنبالشعور  إلىكما أرجع فروید العنف 

عجز الفرد عن تكیف نزعاتھ الفطریة  إلى إما، و ھكذا فھو یرجع سلوك العنف  الدوافع إلى إنماو

الغریزیة مع مطالب المجتمع و معاییره و قیمھ أو عجزه عن استبدال النزعات العدوانیة و الشھوانیة 

الغریزیة  و المیول، في ھذه الحالة ینطلق نحو الشھوات  باألنشطة المقبولة دینیا و اجتماعیا و خلقیا

 ).22، ص 2007عثمان منیب،  ( تھاني محمد . طریق سلوك العنفإلشباعھا عن 

ین الجدد فإنھا ترى أن السلوك العدواني ھو استجابة الفرد للقلق أساسا یأما ھورني وھي من التحلیل

 : التالیةاالستجابات  إحدىفالشعور بالعجز في العالم العدائي یخلق 

 . تحرك نحو اآلخرین ـ   

 . تحرك ضد اآلخرین ـ   

 . تحرك بعیدا عن اآلخرین ـ   
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، ألن من فرضیاتھ  و الفرد الذي یمارس السلوك العدواني ھو الشخص الذي یتحرك ضد اآلخرین

مسلماتھ أن العداء ھو طبیعة العالم، ویجب أن تتصدى لھ بالقتال وأن الناس أشرار و لیسو محل ثقة و

، 2004، (عبد هللا عبد الغني غانم ، یضرب الفرد اآلخر و یتعدى علیھ. وھم یعیشون في غابة الحیاة
 ).89ص

 : اإلحباط نظریة ـ  2ـ  2ـ  4

، و أن العنف و العدوان اإلنسان و عالقتھ بظھور العنف لدى  اإلحباطقام كل من دوالرد و میلر بدراسة 

و تكرر حدوثھ.  اإلحباطكلما زاد ، حیث تزداد شدة العدوان و تقوى حدتھ  ھو استجابة فطریة لإلحباط

منع فرد من تحقیق ھدف ضروري لھ شعر باإلحباط و كان العدوان ھو رد فعل على مصدر  فإذا

، وعلى ھذا األساس فان رغبة الرغبة في السلوك العنیف  سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة اإلحباط

  ).22، ص 2007تھاني محمد عثمان منیب،  (.  التي یعاني منھا الفرد اإلحباطتختلف باختالف كمیة 

للفرد تدفعھ دفعا نحو العنف، بمعنى أن البیئة المحیطة  اإلحباطتتضمن ھذه النظریة أن البیئة تتسبب في و

التي ال تساعد الفرد على تحقیق ذاتھ و النجاح فیھا تدفعھ نحو العنف، وتؤكد بأن كل عنف یسبقھ موقف 

 الفرد بعدم قدرتھ نیل ما یریده. إحساسیحدث عقب  ، و السلوك العدوانيإحباطي 

، وفي ھذه الحالة یبدأ یتفاعل مع اإلحباط ظھور  إلىن ذلك یؤدي إتلك الرغبات ف إشباعوعندما یؤخر 

 . العنف

و ذلك  اإلحباطنشر دوالرد و زمالؤه أن العدوان ھو أحد اآلثار الھامة المترتبة عن  1939في عام ف

. و یقول دوالرد نحن نفترض أن السلوك األحیان بالرغم من ظھور ردود فعل أخرى في بعض 

، ص 2007،  (محمود سعید الخولي . عند الفرد و العكس صحیح إحباطالعدواني سببھ دائما حدوث 
108.( 

 : النظریة السلوكیة ـ 3ـ  2ـ  4

، أي أن السلوك العدواني  أنماط السلوك محكوم بتوابعھیعتقد السلوكیون أن السلوك العدواني كغیره من 

ھ عندما ، و تقل احتماالت حدوث یجابیة أو معززة و مدعمةتزداد احتماالت حدوثھ عندما تكون نتائجھ ا

الذي طوره العالم  اإلجرائيشتراط ویعد ھذا حجر األساس في مفھوم اال،  ةتكون نتائجھ سلبیة عقابی

على تفسیر ھذه النظریة من خالل أسالیب تعدیل  اعالج السلوكیات العدوانیة بناءویتم األمریكي سكینر، 

و السلوك العدواني حسب ھذه النظریة ھو سلوك  ، ، كالتعزیز و العقاب و العزل...الخ السلوك المختلفة
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یخضع لقوانین كبقیة أنماط السلوك  إنماارتبط بالتعزیز، فالسلوك العدواني ال یحدث صدفة و  اإذمتعلم 

 ).30، ص 2011،  (أحمد رشید عبد الرحیم زیاده . األخرى اإلنساني

 : االجتماعیة اتالنظری ـ 3ـ  4

،  لھا أسباب و عوامل و دوافع مختلفة العنف كظاھرة اجتماعیة خطیر إلى أما علماء االجتماع فینظرون

 :نذكر  ومن ھذه النظریات

 : نظریة التعلم االجتماعيـ  1ـ  3ـ  4

، و الذي  ألبرت باندورا یعد أقوى المدافعین و المؤیدین لھذه النظریةأن  إلىتشیر زینب محمود شقیر 

یرى أن السلوك االجتماعي ھو سلوك متعلم من األفراد  إذوضع تفسیرا مناسب لظاھرة العدوان، 

، وذلك اإلعالم  والقائمین على رعایتھ و المھتمین بحیاة األطفال مثل الوالدین، األسرة، الرفاق، و سائل

جذور  أن نظریتھ تقوم على ثالثة أبعاد رئیسیة ھي نشأة باندورامن خالل التنشئة االجتماعیة. ویرى 

 على العدوان و تعزیز العدوان. الدافع الخارجي المحرض ، والمالحظة و التقلیدلتعلم والعدوان بأسلوب ا

 : و تكمن خطوات عملیة التعلم االجتماعي كاآلتي

 . تعرض الفرد لسلوك اآلخرین أو ما یسمى النموذج الحي و النموذج الرمزي ـ 

 . فعلاكتسابھ بال ما تمالقدرة على القیام بالسلوك شاھده و تنفیذ  ـ 

 . )16، ص  2010(مزوز بركو،  . قبول الفرد سلوك النموذج الذي شاھده كمرشد لسلوكھ الخاص ـ 

 : نظریة ثقافة العنف ـ  2ـ  3ـ  4

لدى فئات من  اإلجراميثقافة العنف من خالل بحوث أجریت على السلوك العنیف و قد تطورت نظریة 

 إلى، و تتخذ العنف وسیلة لتحقیق أھدافھا حیث یتحول العنف لدیھا  المجتمع تقطن في أحیاء فقیرة

الذي أسلوب حیاة تنظمھ قواعد بھذه الثقافة و تكمن فائدة ھذه النظریة في أنھا تلقي الضوء على الدور 

 . )31ص  ، 2015، و آخرون  (طارق عبد الرؤوف عامر . أو العنیف اإلجراميیؤدیھ تكرار السلوك 
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 : النظریات النفسیة االجتماعیة ـ 4ـ  4

 : نظریة التفاعلیة الرمزیةـ  1ـ  4ـ  4

وھي نظریة اجتماعیة نفسیة من أحدث االتجاھات النظریة في مدرسة شیكاغو، و یلخص "بلومر" 

األشیاء في ضوء  إزاء، األولى أن الكائنات تسلك  القضایا األساسیة للتفاعلیة الرمزیة في ثالثة مقدمات

، و الثانیة أن ھذه المعاني ھي نتاج التفاعل  ما تنطوي علیھ ھذه األشیاء من معاني ظاھرة لھم

ھذه المعاني تتعدل و تتشكل خالل عملیة التأویل التي  ، الثالثة أن اإلنسانياالجتماعي في المجتمع 

 . تواجھھالتي فرد في تعاملھ مع الرموز  یستخدمھا كل

لیة التفاعل االجتماعي ضمن منظور التفاعلیة الرمزیة عند تفاعل مجموعة من المحاور و تظھر عم

 : نحددھا في

 . الذات االجتماعیة -

 . الفرد -

 . المجتمع -

 ).70،71ص ص ، 2007،  (فوزي أحمد بن دریدي.  طبیعة السلوك الخارجي للفرد -

عملیة التفاعل و قد یتعلم األطفال السلوك كما ترى ھذه النظریة أن العنف سلوك یتعلمھ من خالل 

) بطریقة مباشرة أو عن طریق القدوة التي تتمثل لدى أعضاء األسرة، كما یمكن أن  العنف العدواني (

أو أنھ وسیلة لحل الصراعات یكتسب الطفل ھذا السلوك على اعتبار أنھ شيء مستحب في مواقف معینة  

،  لحصول على االحتیاجات و أداة ضروریة للنجاح في الحیاة، و ھو الطریقة الوحیدة ل المشكالتو

أبنائھم على الخشونة ألنھم یعتبرون العنف نمط سلوكي ن بعض اآلباء ال یمانعون في تدریب وبذلك فإ

 منیر عبد الحمید جادو، ھأمیم (.  مرغوب فیھ خاصة عند الذكور و بذلك یكون العنف سلوك متعلم
 . )43 ،42ص ص ، 2005

 : نظریة المخالطة الفاصلةـ  2ـ  4ـ  4

، فھي تدمج  تدخل ھذه النظریة ضمن فئة النظریات االجتماعیة النفسیة المفسرة للسلوك المنحرف

 . موحد لمقاربة مثل ذلك السلوك إطاراالتجاھین معا في 
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 : مایلي أھم مقوالت ھذه النظریة في تتمثل

 كما یتم التعلم من ، سلوكا متعلما بنفس الطریقة التي یتم من خاللھا أي سلوكا آخر اإلجراميیعد السلوك 

و أیضا یتم  ، تصال بین األفراد المشتركین في تلك المواقفاال، ومن خالل  خالل مواقف اجتماعیة

یحدث  مياإلجراوعلیھ فالسلوك  ،ذوي األھمیة لنااألفراد ین القدر األكبر من التعلم من خالل االتصال ب

من ، و أن و جود كبیر  معین في اتجاه مخالفة القواعد القانونیة المرتبطة بسلوكعندما یمیل ثقل القیم 

فوزي ( . تعلم أنماط مختلفة من القیم و المبررات إمكانیةالجماعات و الثقافات في المجتمع یزید من 
 . )69،70ص ص ، 2007،  أحمد بن دریدي

وجود  إلىالتي قامت بتفسیر العنف نجد أن االتجاه البیولوجي أشار  التوجھات مما سبق عرضھ من

الذكور أكثر من  وجود ھرمونات تفرز عند العنیف منذ الوالدة و كذلك اإلنسانتمیز  خصائص و سمات

 ود صراعات داخلیة وج ھ یؤكد على الجانب النفسي فقط أي علىن، و بخصوص االتجاه النفسي فإ اإلناث

تؤكد على أن العنف سلوك مكتسب من البیئة  في حین النظریات االجتماعیة ، حباطیة إجود مواقف وو

ھناك  وأیضا، بالعالم الخارجي احتكاك الفرد  من خالل المحاكاةالخارجیة أو عن طریق المالحظة و 

ما و أنھ كل  العنف من خالل المحیط االجتماعي المختلط بھسلوك تفسیر بقامت  نظریات نفسیة اجتماعیة

عتبر األسرة أولى ت إذزادت درجة التقارب بین األفراد زادت درجة تعلم الفرد للسلوك العنیف ، 

تعلم منھا الطفل و تأتي بعدھا المدرسة باعتبارھا المحیط الثاني بعد األسرة حیث یقضي المحیطات التي ی

 . ، فلھا تأثیرا كبیرا على سلوكھ الطفل جل وقتھ فیھا

 العنف :ـ أنواع و أشكال  5

للعنف أنواع كثیرة و عدیدة تختلف بین ما ھو مادي محسوس نتائجھ تكون واضحة على الطرف 

الممارس ضده العنف ، ومنھ ما ھو معنوي ال نجد لھ أثر في بادئ األمر ألنھ ال یترك أثرا واضحا على 

 الجسد وإنما آثاره تكون في النفس وفیما یلي سنعرض أكثر أنواع العنف انتشارا :

 و یصنف إلى فئتین و ھما السلوك االنتحاري و اإلدمان . ـ العنف ضد الذات : 1ـ  5

 وھو إلحاق األذى بأشخاص آخرین و یكون كما یلي : ـ العنف ضد اآلخر : 2ـ  5 

(طارق عبد العنف ضد الزوجة ، أو المتبادل بین الزوجین و كذلك عنف ضد األطفال و كبار السن . 
  ).27ص  ،2015الرؤوف عامر، 
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كما یتضح من تسمیة ھذا النوع من العنف یكون باللفظ، فوسیلة العنف ھنا ھي  ـ العنف اللفظي : 3ـ  5

الكالم و یھدف ھذا النوع من العنف إلى التعدي على حقوق اآلخرین بإیذائھم عن طریق الكالم و األلفاظ 

 الغلیظة.

و ھذا النوع من العنف یسمیھ علماء النفس بالعنف التسلطي و ذلك للقدرة التي  ـ العنف الرمزي : 4ـ  5

یتمتع بھا الفرد الذي ھو مصدر ھذا النوع من العنف وھو یشمل التعبیر بطرق غیر لفظیة و على سبیل 

أو  المثال احتقار اآلخرین أو توجیھ اإلھانة لھم ، كاالمتناع عن النظر إلى الشخص الذي یكن لھ العداء

 ) . 25، ص2008(عبد هللا محمد النیرب ، نظر إلیھ بازدراء . 

وھو استخدام القوة الجسدیة و یتمثل بالھجوم ضد كائن حي بواسطة  ـ العنف الجسدي أو المادي : 5ـ  5

استعمال أعضاء الجسم كاألسنان، أو األیدي، أو الرأس أو استخدام آلة حادة، أو سالح و یكون عواقبھ 

 لم و الضرر و یصل حتى إلى القتل بھذا الكائن .إیقاع األ

وھو االتصال الجنسي بین شخصین إلرضاء رغبات جنسیة باستخدام القوة،  ـ العنف الجنسي : 6ـ  5

( أحمد رشید عبد الرحیم  ویقصد بھ كشف األعضاء التناسلیة، و المالمسة و المالطفة الجنسیة...الخ .
 ).20، ص  2011زیادة، 

و یتمثل في العدید من الصور و التي منھا، العنف ضد المرأة و اإلساءة للطفل  العنف األسري :ـ  7ـ  5

جودي بلمور  (و استغاللھ و كذلك الخالفات بین الوالدین و األزواج و كذا األقارب و العائالت . 
 ) . 17، ص  2009،  وآخرون

یتمثل في الخالفات مع جماعة الرفاق، الخالفات مع اآلخرین في البیئة  ـ العنف االجتماعي : 8ـ  5 

 االجتماعیة، الخالفات بین العائالت و المجتمعات .

 یرتكز على األزمات و الصراعات السیاسیة و الحروب . ـ العنف السیاسي : 9ـ  5 

ة و االعتداءات علیھم و و یتمثل في ما تبثھ و سائل اإلعالم المختلف ـ العنف اإلعالمي : 10ـ  5 

 .)99، ص 2004( عبد هللا عبد الغني غانم، التخریب و االعتداءات على الممتلكات العامة و الخاصة .

و یشمل تسلط المعلمین و العقاب البدني في التعامل البدني في التعامل مع  ـ العنف المدرسي : 11ـ  5

ر و العنف الطالبي، التمرد على األنظمة المدرسیة، الطلبة ، الخالفات مع المعلمین، الخالفات و الشجا

 إثارة الشغب و الفوضى مما یعیق یر العملیة التربویة .

  (Guide à l’ intention des enseignants , en finir avec la violence à l’école.. p 9)  
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جسدیا آثاره تظھر  یكون العنفمنھ یتضح أن العنف ال یأخذ شكال واحدا بل تتعدد أنواعھ وأشكالھ ، فقد 

للعیان أما النفسي فتكون آثاره غیر واضحة ، في حین قد یكون العنف موجھا نحو الذات كما قد یكون 

تشر في عدة میادین كالعنف موجھا لآلخرین سواء كان فردا أو جماعة أو ممتلكات ، كما أن العنف ین

د لیشمل المؤسسات التربویة الذي تكون آثاره السیاسي ، العنف اإلعالمي ، و امت، العنف  األسري

 خطیرة على التالمیذ أو األساتذة أو المجتمع ككل .

: أسباب العنفـ  6  

، إلیھ تفسیر األسباب المؤدیة محاولة  إلىو كل الجھود تسعى  تعد ظاھرة العنف قدیمة قدم اإلنسان

: سنتطرق لبعض منھاالعوامل من ولخصت في جملة   

: شخصیة الطفل إلىترجع  التي سباباأل ـ 1ـ  6  

 . الشعور المتزاید بإحباطـ  

 . ضعف الثقة بالذاتـ  

 . طبیعة مرحلة البلوغ و المراھقةـ  

 . االضطراب االنفعالي و النفسي و ضعف االستجابة للقیم و المعاییر المجتمعیةـ  

 . تمرد المراھقین على طبیعة حیاتھم في األسرة و المدرسةـ  

، و خالد كاظم أبو دوح  ( مدیحة أحمد عبادة . مواجھة المشكالت بصراحة الفرد علىعدم قدرة ـ  
 . )16، ص 2008

 : األسرة إلىترجع التي سباب ـ األ 2ـ  6

 . غیاب األسرة عن القیام بدورھاـ  

 . التنشئة االجتماعیة الخاطئة و ما ینتج عن سوء معاملة األطفالـ  

 . و عدم تلبیة الحاجات ـ اإلھمال 

 . الحرمان المادي و الحرمان العاطفيـ  

 . األجواء المشحونة بالخالفات و التوتر بین أفراد األسرةـ  
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 . التفكك األسريـ  

 ).10، ص 2007، فرید خطیب و آخرون (  . المستوى االقتصادي و االجتماعي لألسرةـ  

 : الرفاق إلى جماعةترجع التي سباب األ ـ 3ـ  6

 . رفاق السوءـ  

 . السیطرة على الغیر إلىالنزعة ـ  

 . الشعور بالقلیل في مسایرة الرفاقـ  

 . )17، ص 2015،  ( طارق عبد الرؤوف . الھروب المتكرر من المدرسةـ  

 : البیئة المدرسیة و الصفیة إلىترجع التي سباب األ ـ 4ـ  6

 . الصحیة المناسبةافتقار البناء المدرسي للمرافق ـ  

حاجات الطلبة وفق مراحلھم العمریة المختلفة و ضعف القدرة على تلبیتھا في  إدراك إلىاالفتقار ـ  

 . سباالوقت المن

العقاب البدني المرفوض نفسیا  إلىاألسالیب التربویة في معالجة مشكالت الطلبة و اللجوء  إلىاالفتقار ـ  

 . و تربویا

 . الفروق الفردیة مراعاةضعف ـ  

و خالد كاظم ( مدیحة أحمد عبادة  .التعلیمة للعملیة  الداعمةمزاجیة المعلم و صفاتھ الشخصیة غیر ـ  
 ) .18، ص 2008، أبو دوح 

من خالل ما تم عرضھ یتبین أن العنف لھ أسباب مختلفة فمن ناحیة قد ترجع إلى الحالة النفسیة للفرد 

یتبعھا من تغیرات فسیولوجیة ، نفسیة وعقلیة و التي تأثر بشكل كبیر علیھ ، مثال مرحلة المراھقة و ما 

و من ناحیة أخرى غیاب الرقابة األسریة على المراھق و كثرة النزاعات و الخالفات بین الوالدین وعدم 

یضا قدرة األسرة على تلبیة أبسط متطلبات الحیاة ألبنائھا مما یجع الفرد ینخرط في سلوكات العنف ، وأ

نجد أن المراھق یندمج مع رفاق السوء الذین یكون لھم تأثیر كبیر على شخصیتھ ، وأخیرا نجد الجو 

المدرسي الذي یسوده التوتر و عدم قدرة اإلدارة المدرسیة على التحكم في سیر األمور بشكل حسن مما 

 یخلق الفرصة للتالمیذ إلى اللجوء لمثل ھذه السلوكات .
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 المدرسي .ثانیا : العنف 

 : تعریف العنف المدرسيـ  1

ھناك عدة تعاریف للعنف المدرسي، و سنتناول مجموعة من التعاریف حسب وجھة العدید من 

 :ما یلي ، منھا  المختصین

لما یعانیھ الطالب من  اإلسقاطفعالي أو بأنھ "مظھر سلوكي للتنفیس االن فسفوسالعدنان أحمد یعرفھ 

نحو اآلخرین سواء في سلوك تخریبي أو عدواني  إلىحیث یمیل بعض التالمیذ ، أزمات انفعالیة حادة 

  . )6، ص 2006،  (عدنان أحمد الفسفوس . أشخاصھم أو أمتعتھم في المنزل أو المدرسة

تؤدي یتبین أن العنف المدرسي ھو كل األفعال السلوكیة التي  عدنان أحمد الفسفوسمن خالل تعریف 

، و ذلك للتنفیس عن انفعاالت حادة یعاني منھا بأمالكھمأو الضرر باألشخاص  إلحاقالتخریب أو  إلى

 . التلمیذ

نظرنا  إذا و ھو سلوك مرضي موجھ إلیذاء واإلیالم وإلحاق الضرر ،"  فیعرفھ كالتالي بتول خلیفةأما 

الذي یعانیھ  اإلحباطمن الجانب االیجابي نجده وسیلة لیثبت الطفل فیھ ذاتھ ،ویعتبر تعویضا عن  إلیھ

 . ) 16 ، ص 2011،  خلیفةبتول  (.  "الشخص المعتدي

واإلیالم وإلحاق  اإلیذاءالعنف المدرسي سلوك مرضي ومن خصائصھ  أنركز ھذا التعریف على 

 . الذي یعانیھ التلمیذ المعتدي اإلحباطالضرر ولدیھ جانب ایجابي بتمثل في التعویض عن 

المقصود من العنف في المدارس ما یجري في بعضھا من ممارسات سلوكیة  أن عدنان كیفيویرى 

الطالب والطالبات والمعلمون والمعلمات، شرارتھا الغضب ووقودھا تزاید االنفعال  أبطالھایكون 

بالسالح، وبالتالي  وأحیاناونتیجتھا استخدام اللطم والركل والضرب بالكلمات واآلالت الحادة والعصي 

 . )06 ،ص2005منیر عبد الحمید جادو، ھمیمأ ( . خطرا على حیاة ھذه الفئة من الناسفانا تشكل 

نجد أن العنف المدرسي ھو ما یحدث في بعض المدارس من خالل أفعال  عدنان كیفيحسب تعریف 

 . ھم التالمیذ و المعلمون، وھي تشكل خطرا على حیاة ھذه الفئةسلوكیة مسببوھا 

العنف الذي یرتكب ویتم في المدرسة، أو مساحاتھا  " على أنھالعنف المدرسي تعرف ف جودي بلمورأما 

الداخلیة، و یمكن أن یرتكب وفي طریق الذھاب أو العودة من المدرسة، أو في أروقة و مساكن المدرسة 

ا ضحای إمامن المعلمین، أو أفراد المجتمع و الطالب. األوالد و البنات على حد السواء یمكن أن یكونوا 

أو جناة أو كال األمرین. وھذا العنف قد یؤثر على سالمة الطالب، مما یعرضھم لخطر أكبر، مثل الفشل 
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جودي بلمور (.  "المدرسي بسبب التغیب، و التسرب من الدراسة كما أنھ یؤثر على صحتھم النفسیة
 ).188ص  ،2009،  وآخرون

 ن أفعال مؤذیة داخل المدرسة أو بجوارھایتضح من خالل التعریف أن العنف المدرسي ھو ما یرتكب م

المعلمین أو كالھما، وھو لھ آثار على الطالب كالفشل الدراسي ، قد یكون ارتكب من خالل الطالب أو 

 و التسرب المدرسي...الخ.

تظھر سلوكیات العنف بطرق و أشكال مختلفة عند طالب  " أحمد رشید عبد الرحیم زیادةتعریف 

اآلخرین في  إلى، و ھي تعد مشكلة خطیرة ألن آثارھا تمتد  المدارس، داخل الصفوف و خارجھا

البیئة المحیطة ، و یعتبر العنف من االضطرابات السلوكیة الخطیرة ألنھ یحدث  إلىالمدرسة، و قد تمتد 

 ).21، ص 2011(أحمد رشید عبد الرحیم زیادة، .  " لمدرسیةآثار اجتماعیة تؤثر في بیئة ا

یظھر في شكل سلوكیات مختلفة داخل المدرسة  المدارسمن خالل ھذا التعریف نجد أن العنف في 

 . وھو من االضطرابات السلوكیة ألنھ یحدث آثار اجتماعیة،  وخارجھا

" ھو شكل من أشكال السلوك العدواني ، یتسم بالشدة و التصلب و التطرف   كوثر إبراھیم رزقتعریف 

والتھیج والتھجم وشدة االنفعال و االستخدام غیر المشروع للقوة ، تجاه شخص ما أو موضوع معین و ال 

یمكن إخفاؤه و إذا زاد تكون نتیجتھ مدمرة ، و ھو یرجع إلى انخفاض مستوى البصیرة و التفكیر ، یتخذ 

أشكال ( جسمیة ، لفظیة ، مادیة ، غیر مباشرة ) ، ویھدف إلى إلحاق األذى و الضرر بالنفس أو  عدة

( محمود سعید الخولى ، دون سنة ، باآلخرین أو بموضوع ما ، وھو إما أن یكون فردیا أو جماعیا ". 
 ) . 61ص 

دواني الذي یتسم بعدة أن العنف المدرسي ھو أحد أشكال السلوك الع كوثر إبراھیم رزقتضمن تعریف 

، ویكون تجاه شخص ما أو موضوع معین  ، كما أنھ  الخصفات منھا التطرف و الشدة و التھجم ... 

 یتخذ عدة أشكال جسمیة ، لفظیة ، مادیة ، غیر مباشرة .

ة تتطلب منا التفسیر و التحلیل ظاھرة خطیر "فیعرف العنف المدرسي بأنھ  د سعید الخولىومحمأما 

، ألنھ یعرض قدرة المدرسة على إنجاز أھدافھا للخطر التي من أھمھا تعلیم الطالب ومساعدتھم  العالجو

. "على تطویر مھاراتھم التي یحتاجون إلیھا من أجل الوصول إلى أھدافھم و تطلعاتھم في الحیاة 

 ) . 238، ص  نفس المرجع السابقد سعید الخولى ، و(محم

إلى أنھ ظاھرة خطیرة ألنھ یقف في طریق أھداف المدرسة التي تسعى  د سعید الخولىومحمأشار 

 لتحقیقھا ، وھي ظاھرة تتطلب التفسیر و التحلیل و العالج .
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ستعمال السلطة أو السلطة التي تنتھك اآلخرین من أشكال إعلى أنھ شكل  لمیةامة الصحة العظمنتعرفھ 

  . جسدیا أو معنویا داخل الصفوف التعلیمیة

 (Guide de prévention et d’intervention ,2012 , p9 )     

أنھ یمثل مجمل السلوكیات التي یكون یتضح لنا من مجموع التعاریف المقدمة حول العنف المدرسي 

الضرر  وإلحاقمسببیھا الطالب أو المعلمین أو كالھما، فالبعض یعتبره سلوك مرضي موجھ لإلیذاء 

، و البعض اآلخر یراه وسیلة ایجابیة یثبت فیھا التلمیذ ذاتھ من  سواء كان باألشخاص أو بممتلكاتھم

 . تنفیس االنفعاليل، أي أن ھذه األخیرة تعتبر سلوك ل الذي یعانیھ اإلحباطخالل التعویض عن 

 : أشكال العنف المدرسيـ  2

 : المدرسةـ عنف من خارج  1ـ  2

ھو العنف القائم من خارج المدرسة إلى داخلھا على أیدي مجموعة من  ـ زعرنة أو بلطجة : 1ـ  1ـ  2

حیث یأتون في ساعات الدوام أو في ساعات ما بعد الظھر من أجل  أھالي،البالغین لیسوا طالبا و ال 

 . الدروساإلزعاج أو التخریب و أحیانا یسیطرون على سیر 

ن یكون ھذا العنف إما بشكل فردي أو بشكل جماعي ( مجموعة م : األھاليـ عنف من قبل  2ـ  1ـ  2

ون باالعتداء على نظام المدرسة ویحدث ذلك عند مجيء اآلباء دفاعا عن أبنائھم فیقوم ، األھالي)

 . ) 179، ص  2008( یحیى محمد نبھان ، مستخدمین أشكال العنف المختلفة .  والمعلمین،اإلدارة و

 العنف من داخل المدرسة : ـ  2ـ  2

حیث یقوم بعض التالمیذ باالعتداء على بعضھم البعض أفرادا  العنف بین التالمیذ أنفسھم :ـ  1ـ  2ـ  2

 أو جماعات نتیجة لعدة أسباب ، قد تكون من داخل المدرسة أو خارجة عن نطاقھا .

مین باالعتداء على زمیلھ نتیجة و ھو أن یقوم أحد المعل :العنف بین المعلمین أنفسھم ـ  2ـ  2ـ  2

 ) . 286، ص  2000( محمد توفیق سالم ، خالفات بینھم و یكون ھذا االعتداء بالضرب أو اللفظ . 

إن سوء معاملة المدرس للتلمیذ و استخدام القسوة و اإلھانة  العنف بین المعلمین و الطالب :ـ  3ـ  2ـ  2

و السلوك العنیف لدى التلمیذ ، و یؤدي ھذا االتجاه إلى والسخریة یساعد على غرس المیول العدوانیة 

إثارة الخوف في نفوس التالمیذ و كراھیتھم للمدرسة و ھروبھم منھا ، األمر الذي قد یؤدي إلى ظھور 

العنف بھا ، ألن ھذا األسلوب السلبي من تفاعل المعلم مع تالمیذه داخل الفصل یمثل تھدیدا لشعور 

 ) . 282، ص  2007( طھ عبد العظیم حسین ، المدرسة . التلمیذ باألمن داخل 
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 و ھناك أشكال أخرى للعنف في المدارس نذكر منھا :

 ـ اعتداء طالب على طالب .

 ـ اعتداء طالب على معلم .

 ـ اعتداء طالب على اإلدارة .

 ـ اعتداء طالب على ممتلكات المدرسة .

 . ) 18، ص  2006الفسفوس ، ( عدنان أحمد ـ اعتداء المعلم على الطالب . 

 : أشكال أخرى منھا إلىف العنف المدرسي نیمكن أن نص

وھو استجابة صوتیة ملفوظة تحمل مثیرا یضر بمشاعر كائن حي آخر و یعبر عنھ في  : العنف اللفظيـ 

 ھانتھمإصورة الرفض و التھدید، و النقد الموجھ نحو الذات أو نحو اآلخرین، بھدف استفزازھم أو 

 . )20، ص 2011( أحمد رشید عبد الرحیم زیادة،  . واالستھزاء بھم

اآلخرین، و التخریب  إیذاءو یكون بالضرب و الرفس و شد الشعر، و العض و  العنف الجسدي:ـ 

،  2007،  فرید الخطیب و آخرون ( . الذات و االنتحار إیذاءاالعتداء على الممتلكات، و القتل و و
 ).8ص

،  مثل تكسیر و حرق إتالفھاو یقصد بھ تخریب لممتلكات اآلخرین و  : نحو الممتلكات العنف الموجھـ 

 . ) 20، ص 2011أحمد رشید عبد الرحیم زیادة،  ( . أو سرقة ھذه الممتلكات و االستحواذ علیھا

عن ، و أحیانا أخرى قد یكون  دحركة قبضة الی إظھار،  وھو ادالع اللسان من الفم : العنف التعبیريـ 

 . ) 4، ص 2000( محمد علي عثمان،  . طریق البصاق

و بالتالي فالعنف المدرسي تتعدد أشكالھ و تتنوع كالعنف الذي یعد استجابة صوتیة، ملفوظة تضر 

اآلخرین  إیذاءالشعر و ببمشاعر اآلخر، و ھناك العنف الجسدي الذي یكون عن طریق الضرب و الشد 

 لف باختالف المثیر المسبب للعنف.غیرھا من األشكال التي تخت... و
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 : أسباب العنف المدرسيـ  3

 إلى، و یعزى ذلك التعدد  تتعدد أسباب العنف المدرسي و تتنوع مثیراتھ و تتعدد بالتالي أشكالھ و صوره

أسباب نفسیة سیكولوجیة، و یرى  إلىاختالف الرؤیة العلمیة للظاھرة فعلى حین یرجع البعض العنف 

، بینما یذھب فریق  بعد منھا اإلنسانالبعض اآلخر أن العنف مورثات المملكة الحیوانیة التي لم یتخلص 

 . عن العنف مسئولةتحمیل التفاوت في الجوانب المتعلقة بالحیاة االقتصادیة و االجتماعیة  إلىثالث 

 . )77، ص 2007(محمود سعید الخولي، 

 : یلي أسباب العنف المدرسي التي أوردتھا الكتابات و األدبیات كالتالي رض فیماوسنع

 : تتمثل في : األسباب النفسیةـ  1ـ  3

 . صراع نفسي ال شعوري لدى الطالبـ  

 . في حب األبوین و المدرسین لھ إخفاقالشعور بالخیبة كالتأخر الدراسي، و ـ  

 ص  ص، 2006 ، ( عدنان أحمد الفسفوس . على نفسیة الطالبتوتر الجو المنزلي و انعكاس ذلك ـ  
30،31( . 

، حیث نجد أن الطالب الراضي اإلحباط نظریة  إلىو غالبا ما تعود  العوامل النفسیة كثیرة و متعددة إن

غالبا ال یقوم بسلوكیات عنیفة و الطالب الغیر راضي یستخدم العنف كإحدى الوسائل التي یعبر بھا عن 

 : ما یلي إلى، وقد ترجع األسباب النفسیة للعنف في الوسط المدرسي إحباطھ رفضھ و عدم رضاه و 

 . اعاة الفروق الفردیة داخل الصفعدم التعامل الفردي مع الطالب، و عدم مرـ         

 . یوجد تقدیر للطالب كانسان لھ احترامھ و كیانھـ  ال        

 إذا إھانتھفغالبا ما یقوم المعلمون بإذالل الطالب و عدم السماح للطالب بتعبیر عن مشاعره، ـ    

 . أظھر غضبھ

 . من انتقاده اإلكثارالتركیز على جوانب الضعف عند الطالب و ـ   

 . استخدام العنف لیلفت االنتباه لنفسھ إلىعدم االھتمام بالطالب و عدم االكتراث بھ مما یدفعھ ـ   

 . سلمیةعندما ال توفر المدرسة الفرصة للطالب للتعبیر عن مشاعرھم و تفریغ عدوانیتھم بطرق ـ        

 . )176،  175ص ص ، 2008، یحیى محمد بنھان(
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 : تتمثل فيوالتي  : األسباب االجتماعیة ـ 2ـ  3

 . المشاكل األسریة مثل تشدد األب، الرفض من األسرة، كثرة الخالفات بداخلھاـ   

 . المستوى الثقافي لألسرةـ   

 . حاجات التلمیذ األساسیة إشباععدم ـ   

 . تقمص األدوار التي یشاھدھا في التلفازـ   

 . عالقات اجتماعیة صحیحة عدم قدرة التلمیذ على تكوینـ   

 . )32، ص  مرجع سبق ذكره، (عدنان أحمد الفسفوس . و القھر النفسي االجتماعي الحرمانـ   

ن التفاوت الصارخ في مستویات المعیشة و البطالة و ندني مستویات الحیاة و العیش الكریم، و علیھ فإ

ومن الحقائق التي تساھم في بروز ظاھرة العنف بصفة عامة و العنف المدرسي بصفة خاصة و ذلك ألن 

عیش آلیات العنف تتحرك صعودا و تصعیدا بالتناسب مع ھبوط مؤشرات التنمیة و تدھور مستویات ال

رشاد علي عبد العزیز موسى و زینب بنت محمد زین  ( . االجتماعیة األخرى األسبابوغیرھا من 
 . )36، ص  2009،  العایش

العنف ھو فشل منظومة القیم االجتماعیة و الدینیة و األخالقیة ومن األسباب االجتماعیة التي ترتبط بفعل 

عي أو ضعفھ، وكذلك انعدام الحریة و االستقاللیة في تحقیق التوازن النفسي و االجتماعي و االجتما

 . ) 24، ص 2015،  الحیدري إبراھیم( . الفردیة و االضطھاد االجتماعي

 : تتمثل أبرزھا فیما یلي : األسباب االقتصادیةـ  3ـ  3

 . تدني مستوى الدخل االقتصادي لألسرةـ  

 . شعور الطالب بالجوع و عدم مقدرتھ على الشراءـ  

 . ظروف السكن و البیئةـ  

عدم قدرة األسرة على توفیر المصروف الیومي البنھا الطالب بسبب الظروف االقتصادیة التي ـ  

 . یعیشھا

 . ) 32، ص  2006، عدنان أحمد الفسفوس ( . حالة الضغط و المعاناة التي یعیشھا المعلمونـ  
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البطالة و خاصة بین الشباب و بین و المتعلمین، من أبرز األسباب االقتصادیة أیضا نذكر انتشار  و

( محمود سعید الخولي،  . انخفاض مستوى المعیشة، شیوع ظاھرة الحقد االجتماعي بسبب تفاوت الدخل
 . ) 78ص  ، 2007

 : وھي : األسباب األسریةـ  4ـ  3

 . التنشئة االجتماعیة الخاطئة و ما ینتج عنھا من سوء معاملة األطفالـ  

 . وعدم تلبیة الحاجات اإلھمالـ  

 . ، و الحرمان العاطفي الحرمان الماديـ  

 . األجواء المشحونة بالخالفات و التوتر بین أفراد األسرةـ  

 . التفكك األسريـ  

،  2007،  ( فرید الخطیب وآخرون . القسوة و العقاب البدني في معاملة األبناء إلىاللجوء ـ  
 . )10ص

ن أي انحراف نجده في طفل و تنشئتھ االجتماعیة صحیحة فإأن األسرة ھي النواة األولى لل و باعتبار

تنشئتھ األسریة، و یتجسد ھذا االنحراف في العنف الذي تولد من خالل االضطرابات  إلىالتلمیذ یرجع 

 . النفسیة عند األبناء

 : ثقافة العنف منھاتساعد على اكتساب والتي ما سبق ھناك بعض الظروف داخل األسرة  إلىضافة اإلب

وسائل  یعود العنف لدى تلمیذ المدارس نتیجة للفقر و االزدحام في المنزل في المنزل، و انعدامـ   

باإلحباط  ظھور أزمات نفسیة كالنزعة العدوانیة لدى األبناء نتیجة شعورھم  إلىالراحة ھذا یؤدي 

 . ذواتھم بشكل ایجابي إثباتونقص في طرق التعبیر عن حاجاتھم و 

التفكك األسري وواقع الطالق الذي حتما ستكون نتیجتھ وخیمة خاصة على األبناء، فغیاب األم عن ـ   

االنحراف لغیاب المتتبع لھ في ھذه المرحلة  إلىالمنزل سیفقده ركیزة أساسیة في تنشئتھ، فیؤدي بالطفل 

 . ) 63،  62 ص ، ص2014،  زھرة مزرقط ( . المھمة من العمر

ددة فھناك من ربطھا باألسباب من خالل ما تم عرضھ یتضح أن العنف المدرسي أسبابھ مختلفة و متع

نظریة  إلىالنفسیة التي تتمثل في الصراع النفسي الالشعوري للتلمیذ، و غالبا ما تعود ھذه األسباب 

، في حین یوجد فریق آخر إحباطھ حیث أن العنف یستخدم كإحدى الوسائل التي یعبر بھا عن  اإلحباط

 66 



العنف المدرسي                                            الفصل الثالث                                                 
 

المشاكل الموجدة داخل األسرة وعدم قدرة التلمیذ على  إلىربطھا باألسباب االجتماعیة التي تعود أغلبھا 

الفقر الذي  إلىتكوین عالقات اجتماعیة صحیحة...الخ، أما األسباب االقتصادیة فترجع بالدرجة األولى 

اللجوء للعنف داخل  إلىلتلمیذ المختلفة، مما یدفع الحاجات و تلبیة مطالب ا إشباععدم  إلىیؤدي 

المدرسة كنوع من التعویض عما یعاني منھ، أما األسباب األسریة فھي تترأس مجمل األسباب ألن 

اكتساب الطفل لھذه السلوكیات  إلىؤسسات التنشئة االجتماعیة وأي خلل فیھا یؤدي األسرة ھي أولى م

سبب على حساب آخر بل أسبابھ  إلىالعنف المدرسي ال یعزى  أن إذن، ومن المالحظ  الغیر سویة

 . مترابطة متشابكة و

 : أثار العنف المدرسي و نتائجھـ  4

ظاھرة مثیرة للقلق و ذلك  أصبحت إذ، ومخیف  لقد أخذت ظاھرة العنف المدرسي تنمو بشكل تصاعدي

بتت العدید من األبحاث بأن أثار و أث ، لما تخلفھ من آثار وخیمة على التلمیذ و المدرسة و المجتمع ككل

 : لعنف المدرسي تمس عدة نواحي تتمثل فيا

 : السلوكیة الناحیةـ  1ـ  4

 .المباالة عدم  -

 . عصبیة زائدة -

 . غیر مبررة مخاوف -

 . مشاكل انضباط -

 . عدم القدرة على التركیز -

 . تشتت االنتباه -

 . السرقة -

 . الكذب -

 . محاوالت لالنتحار -

 . عنف كالمي -

 . القیام بسلوكات ضارة مثل : الشرب -
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 . تحطیم األثاث و الممتلكات في المدرسة -

 . لھروب من المدرسة و التخلص من العقابا -

 .)4ص ،  1014،  ( أعمال المؤتمر الدولي السادس . كثرة الحركة -

 : الناحیة التعلیمیةـ  2ـ  4

 . تدني مستوى التعلیمي -

  . المشاركة في األنشطة المدرسیةعدم  -

 . التسرب من المدرسة بشكل دائم و متقطع -

 . متكررالتأخر عن المدرسة و الغیاب ال -

 ).69، ص  2006/2007(صباح عجرود ،  . في مزاولة الدراسة اإلرادةفقدان  -

 : و تتمثل في آثار على الصحة النفسیة : الناحیة االنفعالیةـ  3ـ  4

 .اإلحباط  -

 . العزلة -

 .  الشعور بالخوف -

 . انخفاض الثقة بالنفس -

 . المزاجیة و التوتر الدائم -

 . االستقرار النفسي و الھدوء إعدام -

 . ردود فعل سریعة -

 . الشعور بالذنب -

 . التقدیر المتدني للذات -

 . الصعوبة في اتخاذ القرارات -

 .)4ص ،  ، مرجع سبق ذكره المؤتمر الدولي السادس( أعمال  . الھجومیة و الدفاعیة في مواقفھ -
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 : الناحیة االجتماعیة ـ  4ـ  4

 . قطع العالقات مع اآلخرین -

 . عدم المشاركة في نشاطات جماعیة -

 . التعطیل في سیر النشاطات الجماعیة -

 . العدوانیة اتجاه اآلخرین -

 . التھمیش -

 ) .69، ص مرجع سبق ذكره ،  (صباح عجرود . الالمباالة من طرف المجتمعـ 

یة ، من خالل ما تقدم نجد أن للعنف المدرسي آثاره جد وخیمة على الفرد من عدة نواحي نفسیة ، اجتماع

، كما تتغیر سلوكاتھ فرد آخر  نحو ذاتھ أو تجاهعنیف  سلوكیة و تعلیمیة ، والتي من شأنھا أن تجعلھ

ل عام ، و أیضا نجده یتمیز المدرسة بشك والسرقة و المخاوف سواء من المعلم أ ،تتمیز بالكذب و

، الھروب من  عدم القدرة على التركیز، تدني مستوى التحصیل الدراسيبالعصبیة ، تشتت االنتباه ،

 .دراسة ، كراھیة المدرسة و المعلمین و كل مالھ عالقة بال المدرسة و التأخر عنھا، التسرب الدراسي
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 :الفصل  خالصة

تحقیق ھدفھ  عنالفرد عندما یعجز  ھو الحالة التي یصل إلیھامن خالل ھذا الفصل یمكن القول أن العنف 

، الذي ومن أبرز أنواعھ العنف في الوسط المدرسي   و تكون مصحوبة بالتوتر و الغضب و الھیجان

سواء بالنسبة للتالمیذ أو المعلمین أو األسر الذي أصبح یحول بینھم وبین  یأرق بال الجمیع أصبح ھاجس

تحقیق أھداف المؤسسة التربویة ، مما خلق حالة فزع بین األولیاء و عدم اطمئنانھم على أبنائھم أثناء 

 توجھھم إلى المحیط المدرسي . 

على  تلمیذاعتداء أستاذ ،على  تلمیذاعتداء  ، تلمیذعلى  تلمیذاعتداء وتختلف أشكال العنف المدرسي من 

تالمیذ ، كما قد یكون ھذا العنف على ال ستاذاعتداء األأو على ممتلكات المدرسة  تلمیذاعتداء ، اإلدارة 

 لفظي ، جسدي أو تجاه الممتلكات داخل المدرسة .

تلمیذ ، أو صراع نفسي ال شعوري لدى الفي حین تكمن أسباب العنف المدرسي في األسباب النفسیة ك

 عدم قدرة التلمیذ على تكوین عالقات اجتماعیةأسباب اجتماعیة كالمشاكل داخل المحیط األسري و

 صحیحة وغیرھا من األسباب .
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 تمھید : 

، تتمثل المرحلة األولى في  علمیة تستدعي من الباحث المرور بمرحلتین أساسیتینإن القیام بأي دراسة 

قصد تكوین فكرة شاملة حول متغیرات الدراسة ، أما  ( األدبي ) لموضوع البحث النظري لتراثاجمع 

التي تعتبر وسیلة ضروریة وھامة للوصول إلى الحقائق والمرحلة الثانیة فتتمثل في الدراسة المیدانیة 

الدراسة التي انطلقت منھا فرضیات الیتم إثبات أو نفي  امن خاللھ والتي ، الموجودة في مجتمع الدراسة

انب النظري ، فإذا كانت نستطیع جمع البیانات وتحلیلھا بطریقة منھجیة وھذا لتدعیم الج، إذ عن طریقھا 

قیمة البحث تكمن فیما یتوصل إلیھ من نتائج علمیة ، فإن ذلك لن یتحقق إال من خالل جمع البیانات 

 الدقیقة باعتماد أنسب الطرق واألدوات المنھجیة .

 مجتمعءات المنھجیة المتبعة بذكر الدراسة االستطالعیة ، عرض في ھذا الفصل أھم اإلجرابالتالي سن

 ومنھج الدراسة ، أدوات جمع البیانات ، وأخیرا عرض أھم األسالیب اإلحصائیة المتبعة .
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ـ الدراسة االستطالعیة : 1  

مختلف  تعتبر الدراسة االستطالعیة إحدى الخطوات الھامة في البحث العلمي التي تساعد الباحث في

.ع دراستھ بأكبر عدد من المعلومات حول موضووتزوده  مراحل بحثھ  

استطالع الظروف المحیطة  إلىتھدف  ، أول خطوة في سلسلة البحث العمليحیث تعرف بأنھا " 

ساعد الباحث في صیاغة مشكلة البحث صیاغة دقیقة، و أیضا ت، و  بالظاھرة و كشف جوانبھا و أبعادھا

) . 95، ص 2008عبد هللا محمد النیرب ، ( ." الفروض المتعلقة بمشكلة البحثتساعده في وضع   

حیث كانت أول خطوة لنا  ، 2017فیفري  شھرخالل  ھذا بحثنا دراسة االستطالعیة لموضوعتمت ال

التنقل إلى مدیریة التربیة لوالیة سوق أھراس من أجل الحصول على ترخیص تربص میداني ھي 

قمنا من تلك المؤسسات التربویة ( الثانویات ) ، التي بثانویات مدینة سدراتة ، بعدھا تم التوجھ إلى 

وحة تتمحور مجتمع الدراسة من خالل إجراء مقابالت مفت راء بعض األساتذة بثانویاتاستطالع آبخاللھا 

 األسباب النفسیة واالجتماعیة التي تدفع بالمراھقین إلى اللجوء للعنف في الوسط المدرسي أسئلتھا حول

. ] ) 1( أنظر الملحق رقم  [ من وجھة نظر األساتذة .  

 خطوات الدراسة االستطالعیة : ـ  1ـ  1

تم التوصل إلى إحصاء حجم المجتمع األصلي للدراسة في كل ثانویة من خالل االتصال بمدراء ـ 

أستاذ و أستاذة في التعلیم الثانوي موزعین على أربع  )188( حیث قدر عددھم ب، ونظراء الثانویات 

كما ھو موضح في الجدول التالي : ، على مستوى مدینة سدراتة ثانویات  

) : یوضح توزیع األساتذة على الثانویات .  1جدول رقم (   

 اسم المؤسسة التربویة عدد األساتذة النسبة المئویة 

 26,06 %  ثانویة العربي جمیل 49 

22,88 %  ثانویة علي بن دادة 43 

26,06 %  متقن رجایمیة عالوة 49 

25  %  ثانویة سوداني محمد التركي 47 

100 %  المجموع 188 
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كل من توزیع األساتذة على ثانویات سدراتة ، حیث نالحظ تساوي األساتذة في ) 1رقم (یوضح الجدول 

، تلیھما ثانویة   % 26,06أستاذ وذلك بنسبة  49ثانویة العربي جمیل و متقن رجایمیة عالوة بعدد 

أستاذ  43ادة بعدد ، وأخیرا تأتي ثانویة علي بن د % 25أستاذ ما یقابل  47سوداني محمد التركي بعدد 

 .%22,88نسبة  وبذلك تحتل 

أساتذة التعلیم الثانوي حول األسباب النفسیة واالجتماعیة التي تدفع بعض مع مفتوحة ـ إجراء مقابالت 

 موضحین في الجدول التالي :وھم ، لعنف في الوسط المدرسي لسلوكات االمراھق للجوء ب

 الجنس .متغیر على الثانویات حسب الدراسة االستطالعیة أساتذة ) : یوضح توزیع  2جدول رقم ( 

 الجنس  اسم المؤسسة التربویة

 أنثى ذكر 

  1  0 ثانویة العربي جمیل .

  1  1 ثانویة علي بن دادة .

 1  1 متقن رجایمیة عالوة .

 0  2 ثانویة سوداني محمد التركي .

 3 4 المجموع

 

 كبرأحیث أن ،  عدد اإلناث في الدراسة االستطالعیةأكبر من  الذكورعدد بقراءة الجدول نستنتج أن 

فیما یخص ثانویة علي بن دادة و متقن ،   ) ذكور2بعدد ( بثانویة سوداني محمد التركي وھ عدد للذكور

رجایمیة عالوة نالحظ تساوي عدد األساتذة ( أستاذ و أستاذة في كل ثانویة ) ، أما ثانویة العربي جمیل 

 .إجراء مقابلة مع أستاذة فقط فتم 

مع مستشاري التوجیھ بمختلف ثانویات مجتمع الدراسة من أجل فھم أكثر مفتوحة مقابالت كذلك ـ إجراء 

 لألسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي .

 ـ إجراء مالحظات بسیطة حول سلوكات التالمیذ داخل الثانویات أثناء دراستنا االستطالعیة .
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 منھج الدراسة :ـ  2

متكاملة باستخدام أدوات  ةلكي یكون البحث علمیا یجب أن یشمل الدراسة أو التقصي وفق منھجیة علمی

( عبد الناصر سویسي البحث الصحیحة وفق أحد المناھج المعروفة والطرق المنطقیة المتعارف علیھا . 
  ) . 2، دون سنة ، ص 

، فھم  وصف إلىنھدف  ألننا،  المنھج الوصفي كونھ أنسب منھج علىحیث تم االعتماد في دراستنا ھذه 

 . ومحاولة تفسیر ظاھرة العنف المدرسي من وجھة نظر أساتذة التعلیم الثانوي

عما ھو موجود حالیا ، ویصمم لتحدید و وصف الحقائق المتعلقة بالموقف یخبرنا المنھج الوصفي ف

الراھن ، ویتفاوت عدد األفراد الذین تتناولھم الدراسات الوصفیة من فرد واحد أو عدد قلیل من األفراد 

( مصطفى فؤاد عبید ، في دراسة الحالة ، إلى الدراسات المسحیة التي تشمل عدد كبیر من األفراد . 
 ) . 19، ص  2003

خاصة في العلوم االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة ، وذلك لتحدید طبیعة یستخدم  يالمنھج الوصف حیث نجد

 وخصائص الظواھر و أحیانا إنشاء مقارنات بین الظواھر من أجل فھمھا  .

( Assie Guy Roger & Kouassi Roland Raoul , 2010 , p 4). 

وأیضا من أجل ، على أسلوب المسح الشامل كون حجم األساتذة لیس كبیر في ھذه الدراسة وتم االعتماد 

الحصول على أكبر عدد من البیانات المتعلقة باألسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي من وجھة 

 نظر األساتذة .

أنھ " أسلوب من أسالیب جمع البیانات حیث یتطلب ھذا على المسح الشامل أسلوب یعرف  بالتالي

( عبد األسلوب جمع المعلومات عن كل مفردات المجتمع محل الدراسة دون ترك أي مفردة منھا " 
 ) . 21الناصر سویسي ، دون سنة ، ص 

 مجتمع الدراسة :ـ  3

إن دراسة أي ظاھرة نفسیة أو اجتماعیة أو تربویة ، تعتمد أساسا على األفراد من ذلك المجتمع سواء 

 مسح الشامل لمجتمع الدراسة .االعتماد على العینة أو بأخذ  أكانت 

یقصد بمجتمع الدراسة جمیع األفراد أو األشیاء أو األشخاص الذین یشكلون مشكلة البحث ، أو ھم جمیع 

( زیاد أحمد العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التي یسعى الباحث إلى أن یعمم علیھا نتائج دراستھ. 
 ).2، ص  2001الطویسي ، 
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موزعین على أربع ثانویات كما أشرنا سابقا ، و أستاذة أستاذ  )188(الحالیة  یضم مجتمع الدراسةحیث 

بغیة تحقیق وذلك لفھم أعمق لألسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة 

 األھداف المرجوة من الدراسة .

 مجاالت الدراسة : ـ  4

 المكاني : ـ المجال  1ـ  4

أربع ، الموزعین على سدراتة والیة سوق أھراس  بمدینة على أساتذة التعلیم الثانويھذه الدراسة  تمت

متقن رجایمیة عالوة  ،ثانویة علي بن دادة  ،ثانویة العربي جمیل وھم : ) ثانویات مؤسسات تربویة ( 
 منھا :وتم اختیارھم لعدة اعتبارات ، ثانویة سوداني محمد التركي  ،

 ن .الثانویات من مسكن إحدى الطالبتی ـ قرب ھذه

 .التربویة ـ الرغبة في دراسة موضوع العنف المدرسي لدى ھذه المؤسسات 

 التي تحصلنا علیھا من أغلبیة مدراء الثانویات و كذلك تعاون مستشاري التوجیھ .تسھیالت الـ 

 الزماني : ـ المجال  2ـ  4

وذلك ،  24/04/2017إلى غایة  13/04/2017ابتداءا من تاریخ دامت الدراسة المیدانیة أسبوعین 

، ثم الحصول على ترخیص لدخول  بالجامعة بعد الحصول على ترخیص تربص میداني من رئیس القسم

للدراسة حیث تم إدراج زمن محدد ، الثانویات من طرف مدیر مدیریة التربیة لوالیة سوق أھراس 

  لكل مؤسسة تربویة وھي موضحة في الجدول التالي :المیدانیة 
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 ) : یوضح التوقیت الزمني للدراسة المیدانیة بالنسبة لكل ثانویة .  3جدول رقم ( 

 التوقیت الزمني  اسم المؤسسة التربویة

 16/04/2017 إلى  13/04/2017من  ثانویة سوداني محمد التركي 

 18/04/2017  إلى 17/04/2017من  ثانویة العربي جمیل

 20/04/2017  إلى 19/04/2017من  متقن رجایمیة عالوة

 24/04/2017  إلى 23/04/2017من  ثانویة علي بن دادة 

 

التربویة مؤسسات ال في للدراسة المیدانیةتوزیع التوقیت الزمني  ) 3 (یوضح لنا الجدول رقم 

 بثانویة سوداني محمد التركي ، و انتھاءا بثانویة علي بن دادة .مجتمع الدراسة ، بدءا ل(الثانویات) 

 تم التوجھ للمؤسسات التربویة لبدایة الدراسة المیدانیة وكانت على مرحلتین :بعد ذلك 

حیث تضمنت ھذه المرحلة إعالم مدراء الثانویات بموضوع الدراسة ـ المرحلة األولى :  1ـ  2ـ  4

والطریقة المتبعة في جمع البیانات ، كما تم التعامل مع مستشاري التوجیھ واألھداف المرجوة منھا 

لمعرفة التوقیت الزمني لألساتذة وكیفیة توزیع االستمارات ، وذلك لصعوبة ضبط مجتمع الدراسة في 

 مكان واحد وفي وقت واحد ، نظرا الختالف التوقیت الزمني لكل أستاذ .

البعض  ستمارات على األساتذة و استرجاعفي ھذه المرحلة توزیع اال تمـ المرحلة الثانیة :  1ـ  2ـ  4

 في وقت الحق من تسلیمھا . والبعض اآلخر تم استرجاعھ، في نفس الوقت  منھا
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 األدوات المستخدمة في الدراسة : ـ  5

تحقیقا یسعى كل باحث لجمع المعلومات عن موضوع بحثھ من المیدان بغیة فھمھ فھما أشمل ، و 

ألھداف الدراسة في معرفة األسباب النفسیة و االجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة 

 كما یلي :من وجھة نظر األساتذة تم االستعانة ببعض أدوات جمع البیانات 

 ـ المقابلة : 1ـ 5

إلجابة على تساعده لث للحصول على معلومات ھي أداة من أدوات البحث العلمي یستعملھا الباح

، و تعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجھا لوجھ بغیة طرح  تساؤالت بحثھ أو اختبار فرضیات دراستھ

 ) . 99ص ،  2012مھدیة ساھل ، ( مجموعة من األسئلة تكون محددة من قبل بدقة . 

و موضوع الدراسة معلومات حول مجتمع لجمع  خالل إجراء الدراسة االستطالعیةاستعنا بھذه األداة 

[ أنظر  كما أشرنا سابقا أساتذة من نفس مجتمع الدراسة ) 07( على مقابلة ال طبقتحیث ،  البحث
ضبط فرضیات  والتي أفادتنا بمعلومات أعمق حول موضوع الدراسة من أجل،  ) ]1الملحق رقم (

 األداةالتي تعتبر في االستمارة بعض العبارات  إدراج ، و حتى  النظري اإلطار، محتوى  البحث

 . في ھذه  الدراسةالرئیسیة المعتمدة 

 : ـ االستمارة 2ـ  5

عبارة عن مجموعة من الفقرات و األسئلة تھدف إلى جمع  يعما في الذات ، وھ الكشف ھي اصطالحا :

، ص 2003سھیل رزق دیاب ، ( البیانات من أفراد الدراسة حیث یطلب منھم اإلجابة عنھا بكل حریة . 
52 . (  

مجموعة أو سلسلة من األسئلة التي تھدف إلى الحصول على معلومات عن  " اعرف أیضا بأنھتكما 

الموضوع ، واالستبیانات ھي قلب عملیة جمع البیانات لذلك یجب أن تكون األسئلة مصممة تصمیما 

 . " جیدا حتى یسھل فھمھا من أجل السماح للمبحوث بالرد علیھا

    . ( Ivan P. Fellegi , 2003 , p 63) 

عبارة و تكون  )36( تحتويوالتي اعتمدنا في دراستنا على االستمارة كوسیلة أساسیة لجمع البیانات ،  

أمام الخیارات ( نعم ، ال ، ال أدري ) ، حیث تتمیز ھذه األسئلة بالوضوح  ) X( بوضع عالمة  اإلجابة

 بكل موضوعیة .عنھا وذلك حتى یتمكن المبحوثین ( األساتذة ) من فھمھا و اإلجابة 
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 تصمیم االستمارة :ـ  1ـ  3ـ  5

بعد االطالع على بعض الدراسات النظریة التي تناولت موضوع العنف المدرسي ، باإلضافة إلى 

الزیارات المتكررة لثانویات سدراتة وإجراء مقابالت حول ذات الموضوع مع األساتذة و مستشاري 

لنفسیة و األسباب ا الستفتاءالتوجیھ ، وبالتنسیق مع األستاذة المشرفة تم تحدید ثالث محاور رئیسیة 

وھي موضحة في ، االجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة من وجھة نظر األساتذة 

 الجدول التالي :

 . یع عبارات االستمارة حسب المحاور) : یوضح توز 4جدول رقم ( 

أرقام العبارات التي یتكون منھا  عنوان المحور رقم المحور
 كل محور

مجموع 
 العبارات 

 
01 

 
األسباب التي ترجع إلى الحالة 

 النفسیة للتلمیذ .
 

ـ  16ـ  13ـ  10ـ  7ـ  4ـ  1

 ـ  28ـ  25ـ  22ـ  19

 . 34ـ  31

12 

 
02 

 
األسباب التي ترجع إلى 

 األساتذة .
 

ـ  17ـ  14ـ  11ـ  8ـ  5ـ  2

ـ  32ـ  29ـ  26ـ  23ـ  20

35 . 

12 

 
03 

 
األسباب التي ترجع إلى عالقة 

 بجماعة الرفاق .التلمیذ 

ـ  18ـ  15ـ  12ـ  9ـ  6ـ  3

ـ  33ـ  30ـ  27ـ  24ـ  21

36  . 

12 

 

 12توزیع عبارات االستمارة على المحاور الثالث ، حیث تضمن كل محور ھذا الجدول لنا یوضح 

 عبارة . 36ككل وبالتالي بلغ عدد عبارات االستمارة  تم صیاغتھا على شكل مواقف سلوكیة ، عبارة ،

وبعد االنتھاء من صیاغة عبارات االستمارة تم االعتماد على الوزن الثالثي ، وسنوضح ھذه األوزان في 

 الجدول التالي : 

 

 

 

 81 



اإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة                                                                  لفصل الرابع     ا  
 

 ) : یوضح البدائل المحتملة لإلجابات . 5جدول رقم ( 

 الوزن النسبي في كل عبارة العبارة

 
 نعم
 

 ال أدري
 
 ال

 
 )3 ( 

 
 )2 ( 

 
 )1 ( 

 

( عندما یضع عالمة  ) 3( من خالل ھذا الجدول یتضح لنا أن األستاذ في المرحلة الثانویة یأخذ درجة 
X (  في الخانة التي تقابل اإلجابة بنعم ، ودرجة )( عندما یضع عالمة  ) 2X (  في الخانة التي تقابل

عندما تكون إجابتھ بال . ) 1( إجابة ال أدري ، في حین یأخذ درجة   

الصدق :ـ  2ـ  3ـ  5  

صادقة إذا  تعتبر و یقصد بھ أن األداة البحثیة ، یعتبر الصدق أھم صفة ینبغي ألي مقیاس االتصاف بھا

) . 61، ص 2003( سھیل رزق دیاب ، قاست فعال ما نرید أن نقیسھ .   

ساتذة قمنا بعرض أداة البحث ( االستمارة ) في صورتھا األولیة على مجموعة من المحكمین من أ

، وطلب من  ) ] 3[ أنظر الملحق رقم (  محكمین ) 6( في قسم علم النفس بلغ عددھم ودكاترة بالجامعة 

المحكمین إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات االستمارة ومدى انتمائھا للمحور الذي تنتمي إلیھ ، 

 ومدى مالئمتھا لقیاس ما وضعت ألجلھ ، وكذلك تعدیل أي عبارة من العبارات .

.منھابعض لوقد أبدو مالحظات حول عبارات االستمارة كإعادة الصیاغة ل  

 ) : یوضح صدق االستمارة حسب المحكمین . 6 جدول رقم (

رقم 
 العبارة

عدد  العبارات
 المحكمین

عدد المحكمین الذین 
 وافقوا على العبارة

 6 6 شعور التلمیذ بالغیرة من اآلخرین . 01

 6 6 شعور التلمیذ باإلحباط یجعلھ یلجأ إلى العنف . 02

 5 6 شعور التلمیذ بالفشل یؤدي بھ إلى سلوك العنف . 03
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 6 6 شعور التلمیذ بالعزلة سبب في ظھور العنف لدیھ . 04

 6 6 شعور التلمیذ بالسعادة في إیذاء اآلخرین . 05

 6 6 اعتقاد التلمیذ باضطھاد اآلخرین لھ . 06

التقلبات المزاجیة لدى التلمیذ في فترة المراھقة تجعلھ  07

 عنیف.
6 6 

إلى ظھور ضعف الثقة بالنفس عند التلمیذ تؤدي  08

 العنف.
6 6 

انعدام ثقة التلمیذ في اآلخرین من أسباب لجوءه  09

 للعنف.
6 6 

 6 6 الحرمان العاطفي الذي یعاني منھ التلمیذ . 10

 6 6 عدم قدرة التلمیذ على تحقیق الذات . 11

 5 6 عدم قدرة التلمیذ على التحكم في دوافعھ العدوانیة . 12

 6 6 التالمیذ في المعاملة .تفرقة األستاذ بین  13

 6 6 عدم التقییم الجید ألعمال التالمیذ . 14

 6 6 شتم األستاذ للتلمیذ یؤدي إلى ظھور العنف لدیھ . 15

 6 6 سخریة األستاذ من التلمیذ أمام زمالئھ . 16

 6 6 استفزاز األستاذ للتلمیذ بألفاظ غیر الئقة . 17

 5 6 التلمیذ .عدم اھتمام األستاذ بمشكالت  18

عدم قدرة األستاذ على التحكم في التالمیذ داخل  19

 الصف.

6 5 

 6 6 تسلط األستاذ على التالمیذ . 20

 6 6 التوبیخ المستمر للتالمیذ من جانب األستاذ . 21

 6 6 قسوة األستاذ على التالمیذ . 22

 6 6 الطرد المستمر للتلمیذ من القسم  . 23

 6 6 المعاملة من طرف األستاذ بین التالمیذ .التمییز في  24
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 6 6 سرقة الرفاق ألدوات التلمیذ . 25

 5 6 مسایرة التلمیذ لمتعاطي التدخین . 26

 6 6 تشجیع الزمالء على سوء معاملة األساتذة . 27

 5 6 تلقیب زمالء التلمیذ بألفاظ غیر الئقة . 28

العنف تشجیع جماعة الرفاق على اللجوء لسلوك  29

 داخل المدرسة .

6 6 

 6 6 التعرض للعنف الجسدي للتلمیذ من طرف الزمالء . 30

 6 6 سخریة الزمالء من مالبس التلمیذ . 31

 6 6 قیام التلمیذ بسلوكیات العنف لجذب اھتمام زمالئھ . 32

تشجیع زمالء التلمیذ على إثارة أعمال الشغب من  33

 قبل زمالئھ.

6 6 

التلمیذ من طرف زمالئھ على إتالف مرافق تشجیع  34

 المدرسة .

6 6 

تشجیع أصدقاء التلمیذ على مخالفة تعلیمات إدارة  35

 المدرسة .

6 4 

تقلید التلمیذ لعدوانیة الزمالء في القسم حتى یحصل  36

 على رضاھم .

6 5 

 

.وافقوا على عبارات االستمارة المحكمین أن أغلبیة األساتذةیتضح لنا  ) 6( رقم  من خالل الجدول  

 الثبات :ـ  3ـ  3ـ  5

یقصد بھ ھو ضمان الحصول على نفس النتائج تقریبا إذا أعید تطبیق االختبار على نفس المجموعة من  

(السید محمد أبو األفراد، و ھذا یعني تأثیر قلة تأثیر عوامل الصدفة أو العشوائیة على نتائج االختبار . 
 ) .2ص ،2006ھاشم حسن، 

 أي أن االختبار یعتبر ثابتا إذا كان یؤدي إلى نفس النتائج في حالة تكراره مع توفر نفس الشروط .
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نستخدم أحد معامالت الثبات مثل معامل (ألفا كرونباخ) أو  ستمارةإلجراء اختبار الثبات ألسئلة اال

] ، فإذا لم 0ـ  1احد الصحیح [(التجزئة النصفیة) ، ومعامل الثبات یأخذ قیما تتراوح بین الصفر والو

یكن ھناك ثبات في البیانات فإن قیمة المعامل تكون مساویة للصفر ، وعلى العكس إذا كان ھناك ثبات 

تام تكون قیمة المعامل تساوي الواحد الصحیح ، وكلما اقتربت قیمة معامل الثبات من الواحد كان الثبات 

،  2009، ( ولید عبد الرحمن خالد الفرا ات منخفضا . مرتفعا ، وكلما اقتربت من الصفر كان الثب
 ). 38ص

أستاذ ( تم استبعادھم من المجتمع األصلي للدراسة )  )20( علىفي دراستنا ھذه تم تطبیق الثبات 

 أساتذة من كل ثانویة . 5حیث تم أخذ  ، موزعین على أربع ثانویات

 بطریقتین :الثبات  حسبوقد 

تقسیم خالل وذلك من طریقة التجزئة النصفیة حساب ثبات االستمارة من خالل  الطریقة األولى :

 01الجزء األول یحوي العبارات من عبارة ،  ) 18( عبارات االستمارة إلى جزئین تضمن كل جزء 

 . 36إلى  19، أما الجزء الثاني یحوي العبارات من  18إلى 

تصحیح في معامل سبیرمان تم الحصول على وبال.  0,692كانت قیمتھ تساوي  بحساب معامل برسن

  . قریب من الواحد الصحیح. وھو معامل ثبات درجتھ عالیة ، ألنھ  0,828معامل ثبات یساوي 

 .)  SPSS( من خالل برنامج حساب ثبات االستمارة عن طریق ألفا كرونباخ الطریقة الثانیة : 

، و الذي یعتمد على  االختبار مثل قیاس ثبات االستمارةمؤشرا لثبات مقیاسا و" ألفا كرونباخ یعتبر حیث 

 ." مع كل األسئلة بصفة عامةو،  االتساق الداخلي ویعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع بعضھا البعض

 ).7، ص 2007(السید محمد أبو ھاشم حسن، 

 
 ) : یوضح معامل الثبات عن طریق ألفا كرونباخ . 7 جدول رقم (

 

 ألفا كرونباخ
 

 عدد عبارات االستمارة
 

,8850 36 

 
، و ھو أیضا معامل ثبات  )0,885(بلغ قیمة ألفا كرونباخ معامل نالحظ أن ) 7رقم (من الجدول 
 . ألنھ یقترب من الواحد الصحیح درجتھ عالیة
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 ـ األسالیب اإلحصائیة المستعملة :  6

 التالیة :  تضمنت المعالجة األسالیبنات حیث في معالجة البیا االستفادة من األسالیب اإلحصائیةتم 

 :  ـ معامل االرتباط 1ـ  6

بأنھ عبارة عن مقیاس رقمي یقیس قوة االرتباط بین   r یعرف معامل االرتباط و الذي یرمز لھ بالرمز

 . -r<1+>1) أي أن -1+) و (1، حیث تتراوح قیمتھ بین ( متغیرین

 بینما تدل إشارة المعامل السالبة على العالقة العكسیة.شارة الموجبة على العالقة الطردیة ، اإلوتدل 

 . )9، ص 2003(سھیل رزق دیاب، 

 على قوة العالقة بین متغیرین واتجاه ھذه العالقة إما موجبة أو سالبة .یدلنا معامل االرتباط  أي أن

ا عندما یكون كال المتغیرین كمي ، ویتم ن من أكثر معامالت االرتباط شیوعوویعتبر معامل ارتباط بیرس

 :حیث تم االعتماد على معامالت االرتباط في حساب الثبات تصحیحھ وفق معامل سبیرمان 

 : مل بیرسونامع ـ 1ـ  1ـ  6

+ ]  1ـ ،  1[  یعتمد في حسابھ على القیم األصلیة مباشرة و تكون قیمتھ محصورة بین ھو المعامل الذي

 . الموجبة على العالقة الطردیة ، بینما تدل إشارة المعامل السالبة على العالقة العكسیةشارة اإلوتدل 

 ).9، ص نفس المرجع السابق،  (سھیل رزق دیاب

 : معامل سیبرمان ـ 2ـ  1ـ  6

(السید  ثبات االختبار ككل. بین نصفي االختبار لنحصل على معامل فیھا یتم التعویض بمعامل االرتباط
 ).7، ص 2006ھاشم حسن، محمد أبو 

لوصف خصائص مجتمع الدراسة األصلي  تم االعتماد علیھا ـ التكرارات و النسب المئویة : 2ـ  6

كما  100، وقانونھا یساوي التكرار قسمة مجموع التكرارات ضرب  للمتغیرات الدیمغرافیة كالجنس

 یلي:

التكرار
 مجموع التكرارات

 ) . 62، ص  2003دیاب ،  سھیل رزق ( X 100 النسبة المئویة₌ 

 SPSSتم االستفادة من برنامج :  " SPSS"  برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةـ  3ـ  6

 مل ألفا كرونباخ من أجل تحدید قیمة معامل ثبات أداة القیاس ( االستمارة ) .افي تقدیر مع
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ھي  SPSS، و  و االجتماعیة اإلنسانیةالتي تستخدم في العلوم  اإلحصائیةبرامج الأحد  یعرف بأنھ "

والتي تعني   Statistical package For Sciencesاختصار للمسمى الكامل للبرنامج وھو 

 . )3، ص ة ( إبراھیم بن عبد هللا المحیسن، دون سن ." للعلوم االجتماعیة اإلحصائيالبرنامج 

یعتبر من أفضل مقاییس النزعة المركزی�ة وم�ن أكثرھ�ا ش�یوعا و ذل�ك لم�ا  ـ المتوسط الحسابي : 4ـ  6

والفكرة األساسیة في حس�اب الوس�ط الحس�ابي لمجموع�ة یتمتع بھ من خصائص و صفات إحصائیة جیدة 

 ) .30(محمد راتول ، دون سنة ، صمن القیم أنھ یساوي قسمة مجموع القیم على عددھا. 

و الجذر التربیعي الموجب للوسط الحسابي لمربعات انحرافات القیم عن ھ ـ االنحراف المعیاري : 5ـ  6

،  نفس المرجع السابق( محمد راتول ، وسطھا الحسابي ، أي ھو الجذر التربیعي الموجب للتباین . 
 ).31ص
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 خالصة الفصل :
یعتبر اإلطار المنھجي بمثابة سالح یعتمده الباحث عند نزولھ للمیدان ، وھو الكفیل بالوصول إلى 

األھداف المرجوة من وراء الدراسة ، حیث تم التطرق في ھذا الفصل إلى اإلجراءات المنھجیة العلمیة 

وأھم أدوات جمع والمنھج المستخدم في الدراسة  االستطالعیةالتي یقتضیھا البحث ،بدءا بالدراسة 

انتقاال إلى أھم األسالیب اإلحصائیة المستعملة . البیانات من مقابلة ، مالحظة ، استبیان .  

یتم في الفصل الموالي عرضھا و انیة حول الظاھرة المدروسة ، سجمع البیانات والمعطیات المید وبعد

تثبت أو تنفي فرضیات الدراسة .تحلیلھا وتفسیرھا ، من أجل استخالص أھم النتائج التي من شأنھا أن   
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  عرض و مناقشة النتائج الفصل الخامس : 

 تمھید .

 عرض عام للنتائج .ـ  1

 األولى . الثانویةالفرضیة ـ  1ـ  1

 الثانیة . الثانویةالفرضیة ـ  2ـ  1

 الثالثة . الثانویةالفرضیة ـ  3ـ  1

 الفرضیة العامة . ـ 4ـ  1

 مناقشة النتائج .ـ  2

 األولى . الثانویةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة ـ  1ـ  2

 الثانیة . الثانویةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة ـ  2ـ  2

 الثالثة . الثانویةمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة ـ  3ـ  2

 العامة .مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة ـ  4ـ  2

 مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة . ـ 5ـ  2

 .التوصیات واالقتراحاتـ  3
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 تمھید :

تحقیقا ألھداف الدراسة في معرفة األسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة 

البیانات التي تم جمعھا من الثانویة من وجھة نظر األساتذة ، سنقوم في ھذا الفصل بعرض ومناقشة 

أفراد مجتمع الدراسة وذلك بعد تفریغھا وتبویبھا في جداول إحصائیة مستخدمین حساب التكرارات 

 والنسبة المئویة إضافة إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري .

ختبار ضوء ا علىفي ھذا الفصل األخیر من الدراسة سنحاول تفسیر إجابات أفراد مجتمع الدراسة 

 الفرضیات والدراسات السابقة .
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 ـ عرض عام للنتائج :  1

ا على مجتمع الدراسة ـ األساتذة بثانویات دائرة ھبعد التأكد من صدق وثبات االستمارة ، قمنا بتوزیع

على سدراتة ـ وذلك لمعرفة استجاباتھم نحو األسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي حیث تحصلنا 

 نتائج سیتم توضیحھا في جداول والتي تحتوي على استجابات المبحوثین نحو كل عبارة .

 األولى ( یقابلھا المحور األول ) : ثانویةالفرضیة الـ  1ـ  1

 الحالة النفسیة للتلمیذ سبب في ظھور العنف .ـ 

 وفیما یلي عرض لنتائج المحور األول :

 من المحور األول )1مجتمع الدراسة حسب العبارة رقم (استجابات ) : یوضح توزیع  8جدول رقم ( 

 شعور التلمیذ بالغیرة من اآلخرین یؤدي إلى ظھور العنف ــ  

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)1( 116 77,30 2 1,30 32 21,30 2,56 
 

0,823 

 

) من المحور األول ، 1رقم (من خالل الجدول أعاله الذي یوضح استجابة مجتمع الدراسة حول عبارة 

، %  77,30إلى بنسبة تصل (نعم) أنھ یوجد تباین في استجاباتھم فأغلبھم أجابوا على البدیل  نالحظ

 1,30أن نسبة  ، في حین(ال) من مجتمع الدراسة استجاباتھم كانت على البدیل %  21,30بینما نسبة 

 .اآلخرین  بنسبة منخفضة مقارنة بالنسبة المئویة للبدیلین )ال أدري(أجابوا على البدیل % 

وھذا ما یعبر على أن شعور التلمیذ بالغیرة من ) ، 2,56كما توصلنا إلى أن المتوسط الحسابي قدر ب (

) مما یدل على أن 0,823( في حین نجد االنحراف المعیاري قدر ب، اآلخرین یؤدي إلى ظھور العنف 

 استجابات المبحوثین متمركزة .
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 من المحور األول )4رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 9جدول رقم (

 شعور التلمیذ باإلحباط یجعلھ یلجأ إلى العنف ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)4( 108 72 14 9,30 28 18,70 2,53 0,791 

 

شعور التلمیذ باإلحباط یجعلھ یلجأ إلى "  أن استجابات مجتمع الدراسة على عبارةمن الجدول یتضح 

%  18,70ب (نعم) وھي نسبة عالیة ، تلیھا نسبة المجیبین ب (ال) بنسبة  % 72كانت بنسبة " العنف 

 % . 9,30، أما المجیبین ب (ال أدري) فتصل نسبتھم إلى 

) وھذا یدل على أن شعور التلمیذ باإلحباط یجعلھ یلجأ للعنف 2,53بالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ (

) وھذا یعني عدم تشتت 0,791یاري فقد بلغت (في الوسط المدرسي ، بینما قیمة االنحراف المع

 اإلجابات .

 من المحور األول )7رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 10جدول رقم (

 شعور التلمیذ بالفشل یؤدي بھ إلى سلوك العنف ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)7( 114 76 6 4 30 20 2,56 0,807 

 

من خالل النتائج المعروضة في ھذا الجدول والتي تخص عبارة " شعور التلمیذ بالفشل یؤدي بھ إلى 

% ، أما نسبة  76سلوك العنف " نجد أن المجیبین على البدیل (نعم) قد حققوا أعلى نسبة والتي تقدر ب 

% والتي تعتبر نسبة منخفضة تمثل المجیبین على  4المجیبین على البدیل (ال) ، ونسبة  % تمثل فئة 20

 البدیل (ال أدري) .
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) وھذا یدل على أن شعور التلمیذ بالفشل یؤدي بھ إلى اللجوء 2,56كما أن المتوسط الحسابي قدر ب (

) مما یدل على أن 0,807للقیام بسلوكات عنیفة داخل المدرسة ، وقدر االنحراف المعیاري ب (

 استجابات المبحوثین متمركزة .

 من المحور األول )10رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات یوضح توزیع  : )11جدول رقم (

 شعور التلمیذ بالعزلة سبب في ظھور العنف لدیھ ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)10( 85 56,70 22 14,70 43 28,70 2,28 0,883 

 

) من المحور األول ، أن أعلى نسبة ھي 10ما یالحظ على نتائج ھذا الجدول الذي یخص العبارة رقم (

% والتي  14,70% تلیھما نسبة  28,70% وردت في خانة (نعم) ، بینما تأتي نسبة (ال)  56,70

 األفراد على خانة (ال أدري) . تمثل إجابات

شعور التلمیذ بالعزلة سبب في ) وھذا یدل على أن 2,28في حین نجد أن المتوسط الحسابي قدر ب (

) وھذا یدل على عدم تشتت إجابات مجتمع 0,883ظھور العنف لدیھ ، أما االنحراف المعیاري قدر ب (

 الدراسة .

 من المحور األول )13رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات : یوضح توزیع  )12جدول رقم (

 شعور التلمیذ بالسعادة في إیذاء اآلخرین ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)13( 74 49,30 31 20,70 45 30 2,19 0,872 

 

 94 



  النتائج مناقشة و عرض                                                  الفصل الخامس                             
 

) من المحور األول 13) أن استجابات مجتمع الدراسة للعبارة رقم (12یتضح من خالل الجدول رقم (

% ، وبعدھا تأتي  30% ، وتلیھا نسبة اإلجابة ب (ال)  49,30تغلب علیھا اإلجابة ب (نعم) بنسبة 

 % . 20,70نسبة االستجابات ب (ال أدري) والمقدرة ب 

ند شعور التلمیذ بالسعادة في إیذاء ) وھو یدل على أنھ ع2,19المتوسط الحسابي لھذه العبارة بلغ (

) وھذا یعني 0,872اآلخرین یقوم حینھا بسلوكات عنیفة في المدرسة ، واالنحراف المعیاري یساوي (

 تمركز اإلجابات وعدم تشتتھا .

 من المحور األول )16رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 13جدول رقم (

 باضطھاد اآلخرین لھ یجعلھ یلجأ إلى سلوكات عنیفة ـاعتقاد التلمیذ  ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)16( 114 76 20 13,30 16 10,70 2,65 0,665 

 

لنا أن استجابات مجتمع الدراسة حققت أعلى نسبة في خانة البدیل  وضح) لت13تتباین نتائج الجدول رقم (

% للمجیبین في خانة البدیل (ال أدري) ، وأخیرا نسبة  13,30% ، وتلیھا نسبة  76(نعم) والتي بلغت 

 على البدیل (ال) . اإلجاباتفیما یخص %  10,70

ى أن مجرد اعتقاد التلمیذ باضطھاد ) مما یدل عل2,65في حین قدر المتوسط الحسابي لھذه العبارة ب (

) 0,665اآلخرین لھ یجعلھ یلجأ إلى سلوكات عنیفة داخل الفضاء المدرسي ، واالنحراف المعیاري بلغ (

 والذي یؤكد على تمركز اإلجابات .
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 من المحور األول )19رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 14جدول رقم (

 التقلبات المزاجیة لدى التلمیذ في فترة المراھقة تجعلھ عنیف ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)19( 134 89,30 6 4 10 6,70 2,83 0,528 

 

یتضح من ھذا الجدول أنھ یوجد تباین كبیر في استجابات المبحوثین حول عبارة " التقلبات المزاجیة لدى 

التلمیذ في فترة المراھقة تجعلھ عنیف " ، فأغلبھم أجابوا بأعلى نسبة على البدیل (نعم) بقیمة تقدر ب 

ت على البدیل (ال) ، في استجاباتھم كان% من أفراد مجتمع الدراسة  6,70% ، بینما نسبة  89,30

 % . 4منخفضة بنسبة حین كانت اإلجابة على البدیل (ال أدري) 

) ، كما أن االنحراف المعیاري قدر 2,83نستدل على ذلك بالمتوسط الحسابي والذي قدر ب (

) والذي یدل على تمركز درجات إجابات المبحوثین واتفاقھم على أن التقلبات المزاجیة التي 0,528ب(

 للتلمیذ في مرحلة المراھقة تجعلھ یقوم بسلوكات العنف داخل فضاء المدرسة . تحدث

 من المحور األول )22رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 15جدول رقم (

 ضعف الثقة بالنفس عند التلمیذ تؤدي إلى ظھور العنف ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)22( 80 53,30 16 10,70 54 36 2,17 0,932 

 

) من المحور األول فنجد 22یبین لنا الجدول أعاله توزیع استجابات مجتمع الدراسة على العبارة رقم (

للمجیبین ب (ال) ، في حین %  36للمجیبین ب (نعم) ، بینما %  53,30توزیعھم على النحو التالي : 

 % للمجیبین ب (ال أدري) . 10,70كانت نسبة 
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) وھذا یدل على أن ضعف الثقة بالنفس عند التلمیذ من 2,17حیث نجد أن المتوسط الحسابي قدر ب (

) وھذا 0,932األسباب النفسیة التي تدفعھ لسلوك العنف ، في حین نجد االنحراف المعیاري قدر ب (

 تشتت إجابات المجیبین .یعبر على عدم 

 من المحور األول )25رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 16جدول رقم (

 انعدام ثقة التلمیذ في اآلخرین من أسباب لجوءه للعنف ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)25( 57 38 24 16 69 46 1,92 0,916 

 

تظھر أرقام الجدول الخاصة بنتائج العبارة " انعدام ثقة التلمیذ في اآلخرین من أسباب لجوءه للعنف " أن 

% ب  16% أجابوا ب (نعم) ، في حین أجاب  38% أجابوا ب (ال) على ھذه العبارة ، ومنھم  46

 (ال أدري) .

وھذا یعني أن انعدام ثقة التلمیذ في اآلخرین ال یعتبر سببا ) 1,92كما نجد أن المتوسط الحسابي قدر ب (

) وھذا 0,916لقیامھ بسلوك العنف في الوسط المدرسي ، في حین نجد االنحراف المعیاري قدر ب (

 یدل على أن إجابات أفراد الدراسة متمركزة . 

 من المحور األول )28رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة جابات است) : یوضح توزیع 17جدول رقم (

 ـ الحرمان العاطفي الذي یعاني منھ التلمیذ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)28( 97 64,70 23 15,30 30 20 2,45 0,807 

 

) یتضح لنا أن أغلبیة أفراد الدراسة وافقوا على العبارة " الحرمان 17رقم (بقراءة معطیات الجدول 

% ، بینما  64,70للبدیل (نعم) العاطفي الذي یعاني منھ التلمیذ " ، ونستدل على ذلك بالنسبة المئویة 

 97 



  النتائج مناقشة و عرض                                                  الفصل الخامس                             
 

% ، في حین أخذوا آخرین موقف حیادي وذلك بنسبة  20رفضوا آخرین ھذه العبارة وذلك بنسبة 

15,30 % . 

) مما یعني أن الحرمان العاطفي الذي یعاني منھ التلمیذ فعال 2,45أما بالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ (

) وھذا یعني 0,807یعتبر من األسباب النفسیة للعنف المدرسي ، في حین بلغ االنحراف المعیاري (

 تمركز إجابات المبحوثین .

 من المحور األول )31رقم ( الدراسة حسب العبارة مجتمعاستجابات ) : یوضح توزیع 18جدول رقم (

 عدم قدرة التلمیذ على تحقیق الذات تؤدي بھ إلى العنف ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)31( 116 77,30 11 7,30 23 15,30 2,62 0,739 

 

) من المحور األول ، حیث یتضح 31استجابات مجتمع الدراسة على العبارة رقم ( تضمن الجدول أعاله

% ، أما البدیل (ال) فكانت  77,30أن أغلبیتھم وافقوا على ھذه العبارة حیث بلغت نسبة البدیل (نعم) 

 % . 7,30% ، أما نسبة البدیل (ال أدري) فكانت  15,30نسبتھ 

) وھذا یعني أن عدم قدرة التلمیذ على تحقیق الذات تؤدي بھ للقیام 2,62(بینما قدر المتوسط الحسابي ب 

) وھذا یدل على تمركز إجابات مجتمع 0,739بسلوكیات عنیفة ، أما االنحراف المعیاري قدر ب (

 الدراسة .

 من المحور األول )34رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 19جدول رقم (

 قدرة التلمیذ على التحكم في دوافعھ العدوانیة ـعدم  ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)34( 116 77,30 13 8,70 21 14 2,63 0,718 
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عبارة " عدم قدرة یتضح من ھذا الجدول أنھ یوجد تباین بدرجة ملحوظة في استجابات المبحوثین حول 

 77,30التلمیذ على التحكم في دوافعھ العدوانیة " ، فأغلبھم أجابوا بأعلى نسبة على البدیل (نعم) بقیمة 

% من أفراد مجتمع الدراسة استجاباتھم كانت على البدیل (ال) ، في حین أن اإلجابة 14% ، بینما نسبة 

 % . 8,70على البدیل (ال أدري) كانت منخفضة بنسبة 

) ، كما أن االنحراف المعیاري قدر ب 2,63نستدل على ذلك بالمتوسط الحسابي والذي قدرت قیمتھ ب (

) والذي یدل على اتفاق إجابات المبحوثین حول عدم قدرة التلمیذ على التحكم في دوافعھ 0,718(

 العدوانیة وبالتالي فإن إجاباتھم كانت متمركزة .

 . ابات مجتمع الدراسة نحو المحور األول) : یوضح توزیع استج20جدول رقم (

 
رقم 
 العبارة

  االستجابة
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 ال ال أدري نعم المعیاري

 % ك % ك % ك

1 116 77,30 2 1,30 32 21,30 2,56 0,823 

4 108 72 14 9,30 28 18,70 2,53 0,791 

7 114 76 6 4 30 20 2,56 0,807 

10 85 56,70 22 14,70 43 28,70 2,28 0,883 

13 74 49,30 31 20,70 45 30 2,19 0,872 

16 114 76 20 13,30 16 10,70 2,65 0,665 

19 134 89,30 6 4 10 6,70 2,83 0,528 

22 80 53,30 16 10,70 54 36 2,17 0,932 

25 57 38 24 16 69 46 1,92 0,916 

28 97 64,70 23 15,30 30 20 2,45 0,807 

31 116 77,30 11 7,30 23 15,30 2,62 0,739 

34 116 77,30 13 8,70 21 14 2,63 0,718 

 0,557 2,45 جمیع عبارات المحور
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یتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق والمتعلقة باستجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو المحور 

) 2,83) حققت أعلى قیمة فیما یخص المتوسط الحسابي والذي قدر ب (19العبارة رقم ( األول ككل أن

) وبذلك تحتل المرتبة األخیرة من بین عبارات 1,92) فكان متوسطھا الحسابي ھو (25أما العبارة رقم (

قدر ككل لفرضیة الجزئیة األولى المحور األول فیما یخص قیمة المتوسط الحسابي ، في حین أن ا

) وھذا یعني أن العوامل النفسیة التي یشعر بھا التلمیذ تعتبر سببا من 2,45( المتوسط الحسابي لھا ب

وھذا یدل على تمركز ) 0,557أسباب العنف المدرسي ، أما فیما یخص االنحراف المعیاري فقدر ب (

 إجابات المبحوثین وعدم تشتتھا .

 عبارات المحور األول . ىتجابات مجتمع الدراسة علاسنسبة توزیع  دائرة نسبیة تمثل) : 2شكل رقم (

 

استجابات مجتمع الدراسة نحو عبارات المحور األول ككل ، حیث نسبة توزیع ) 2یوضح الشكل رقم (

وبذلك تم التأكد من أن األسباب  % 67,28حصل البدیل (نعم) على أعلى نسبة وصلت قیمتھا إلى 

، أما  % 22,28النفسیة للتلمیذ تؤثر في ظھور العنف المدرسي ، بینما البدیل (ال) حصل على نسبة 

 كانت للبدیل (ال أدري) . % 10,44نسبة 

 

 

 

 

 

  67,28 %  

22,28 %  
10,44 %  

 نعم

 ال
 ال أدري
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 الثانیة ( یقابلھا المحور الثاني ) : ثانویةـ الفرضیة ال 2ـ  1

 األستاذ سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ . المعاملة السیئة للتلمیذ من طرفـ 

 وفیما یلي عرض لنتائج المحور الثاني :

 ثانيمن المحور ال )2رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 21جدول رقم (

 تفرقة األستاذ بین التالمیذ في المعاملة داخل القسم ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)2( 116 77,30 7 4,70 27 18 2,59 0,778 

 

تفرقة األستاذ بین التالمیذ في ) والتي تخص عبارة " 21من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (

%  77,30نجد أن المجیبین على البدیل (نعم) قد حققوا أعلى نسبة والتي تقدر ب المعاملة داخل القسم " 

% والتي تعتبر نسبة منخفضة  4,70% تمثل فئة المجیبین على البدیل (ال) ، ونسبة  18، أما نسبة 

 تمثل المجیبین على البدیل (ال أدري) .

تفرقة األستاذ بین التالمیذ في المعاملة ) وھذا یدل على أن 2,59أن المتوسط الحسابي قدر ب ( في حین

) مما یدل 0,778، وقدر االنحراف المعیاري ب ( داخل القسم من أسباب لجوء التلمیذ لسلوك العنف

 على أن استجابات المبحوثین متمركزة .

 ثانيمن المحور ال )5رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 22جدول رقم (

 التقییم الجید ألعمال التالمیذ من أسباب العنف داخل المدرسة ـعدم  ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)5( 85 56,70 12 8 53 35,30 2,21 0,938 
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وافقوا على عبارة " عدم التقییم ) یتضح لنا أن أغلبیة مجتمع الدراسة 22بقراءة معطیات الجدول رقم (

الجید ألعمال التالمیذ من أسباب العنف داخل المدرسة " ، ونستدل على ذلك بالنسبة المئویة للبدیل (نعم) 

% ، في حین أجابوا آخرین على  35,30% ، بینما رفضوا آخرین ھذه العبارة وذلك بنسبة  56,70

 % . 8البدیل (ال أدري) وذلك بنسبة 

) مما یعني أن عدم التقییم الجید ألعمال التالمیذ یعتبر سببا 2,21سبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ (أما بالن

) وھذا یعني تمركز 0,938من أسباب العنف داخل المدرسة ، في حین بلغ االنحراف المعیاري قیمة (

 إجابات المبحوثین .

 ثانيمن المحور ال )8رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات ) : یوضح توزیع 23جدول رقم (

 شتم األستاذ للتلمیذ یؤدي إلى ظھور العنف لدیھ ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)8( 127 84,70 8 5,30 15 10 2,75 0,626 

 

أعاله أن استجابات مجتمع الدراسة كانت متباعدة ، حیث بلغت نسبة المبحوثین ما یالحظ على الجدول 

% على البدیل (ال) ، وأخیرا نسبة  10% ، أما نسبة المبحوثین بلغت  84,70على البدیل (نعم) 

 % وھي تعتبر نسبة منخفضة . 5,30المبحوثین على البدیل (ال أدري) التي بلغت 

) وبذلك یدل على أن شتم األستاذ للتلمیذ یؤدي إلى ظھور العنف 2,75فبلغ (بالنسبة للمتوسط الحسابي 

 ) وھذا یعني تمركز وعدم تشتت إجابات األساتذة .0,626لدیھ ، واالنحراف المعیاري یساوي (
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 ثانيمن المحور ال )11رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات : یوضح توزیع )24جدول رقم (

 سخریة األستاذ من التلمیذ أمام زمالئھ ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)11( 136 90,70 3 2 11 7,30 2,83 0,536 

 

% ،  90,70توزعت إجابات األساتذة حسب ھذه العبارة بأعلى نسبة على البدیل (نعم) والذي قدرت ب 

على (ال أدري) بنسبة في حین أجاب أفراد مجتمع الدراسة ، %  7,30والمجیبین ب (ال) بنسبة 

 % . 2منخفضة جدا وھي 

ي یدل على أن سخریة األستاذ من ) والذ2,83بالنسبة للمتوسط الحسابي ألفراد مجتمع الدراسة قدر ب (

) لیعبر 0,536تالمیذه أمام زمالئھم تجعلھم یقومون بالعنف المدرسي ، أما االنحراف المعیاري فبلغ (

 على أن إجابات مجتمع الدراسة متمركزة .

 ثانيمن المحور ال )14مجتمع الدراسة حسب العبارة رقم (استجابات : یوضح توزیع )25جدول رقم (

 استفزاز األستاذ للتلمیذ بألفاظ غیر الئقة ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)14( 125 83,30 8 5,30 17 11,30 2,72 0,657 

 

) أن أكبر نسبة الستجابات أفراد مجتمع الدراسة سجلت للبدیل (نعم) وھي 25یتبین من الجدول رقم (

فقد سجل نسبة  ، أما البدیل (ال أدري) % 11,30، في حین أن البدیل (ال) سجل نسبة  % 83,30

5,30 % . 
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) مما یدل على أن استفزاز 2,72) من المحور الثاني ب (14للعبارة رقم (قدر المتوسط الحسابي 

لتلمیذ بألفاظ غیر الئقة من األسباب التي تجعلھ بقوم بأفعال عنیفة داخل الوسط المدرسي ، في األستاذ ل

 ) مما یعني أن االستجابات متمركزة .0,657قدر االنحراف المعیاري ب (حین 

 ) من المحور الثاني17ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )26جدول رقم (

 عدم اھتمام األستاذ بمشكالت التلمیذ یؤدي إلى العنف ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)17( 55 36,70 19 12,70 76 50,70 1,86 0,927 

 

،  ثاني) من المحور ال17رقم (من خالل الجدول أعاله الذي یوضح استجابة مجتمع الدراسة حول عبارة 

 36,70% ، بینما نسبة 50,70) بنسبة تصل إلى ال( أن معظم استجاباتھم تمحورت حول البدیلنالحظ 

% أجابوا على  12,70) ، في حین أن نسبة نعم% من مجتمع الدراسة استجاباتھم كانت على البدیل (

 . البدیل (ال أدري)

ذ وھذا ما یعبر على أن عدم اھتمام األستا) 1,86قدر ب ( كما توصلنا إلى أن المتوسط الحسابي

، في حین نجد االنحراف المعیاري قدر ب ال یعتبر سببا في حدوث العنف المدرسي  بمشكالت التلمیذ

 ) مما یدل على أن استجابات المبحوثین متمركزة .0,927(

 لثانيمن المحور ا )20رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات : یوضح توزیع )27جدول رقم (

 ـ قسمعدم قدرة األستاذ على التحكم في التالمیذ داخل ال ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)20( 86 57,30 9 6 55 36,70 2,21 0,95 
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عدم قدرة والمتمثلة في " من المحور الثاني ) 20العبارة رقم (یبرز لنا ھذا الجدول نسبة االستجابة على 

، أما % 57,30" ، حیث أن البدیل (نعم) تحصل على نسبة  قسماألستاذ على التحكم في التالمیذ داخل ال

 .% 6، في حین أن البدیل (ال أدري) تحصل على نسبة  % 36,70البدیل (ال) فتحصل على 

 هتالمیذدم قدرة األستاذ على التحكم في ع أن) ومنھ نستنتج 2,21عبارة ب (قدر المتوسط الحسابي لھذه ال

سلوكات العنف داخل المدرسة ، أما االنحراف المعیاري فقدر ب ب القیام بھم إلىیؤدي  قسمداخل ال

 ) مما یدل على عدم تشتت إجابات المبحوثین .0,95(

  ) من المحور الثاني23رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات : یوضح توزیع )28جدول رقم (

 تركیز األستاذ على جوانب ضعف التلمیذ مما یجعلھ یقوم بسلوكات عنیفة ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)23( 96 64 12 8 42 28 2,36 0,892 

 

، "تركیز األستاذ على جوانب ضعف التلمیذ مما یجعلھ یقوم بسلوكات عنیفة " یتضح لنا من خالل عبارة 

 % 28نسبة تحصل على  )ال(أما البدیل  % 64و التي قدرت بـ  )نعم(كانت للبدیل  ةأن أكبر نسب

 .% 8 بـو قدرت  أدري) ال( نسبة ھي التي تحصل علیھا البدیل قلوكانت أ

جوانب نواحي و على  ةتركیز األستاذ وھذا یدل على أن )2,36( بـ الحسابي لھذه العبارة قدر المتوسط

، أما االنحراف المعیاري فقدر ب  بسلوكات عنیفةمن األسباب التي تدفعھ للقیام التلمیذ لدى ضعف ال

 .ولیست متشتتة  ستجابات متمركزةأن االمما یدل على ) 0,892(
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 ثانيمن المحور ال )26رقم (مجتمع الدراسة حسب العبارة استجابات : یوضح توزیع )29جدول رقم (

 التوبیخ المستمر للتالمیذ من جانب األستاذ ـ ـ 

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)26( 127 84,70 7 4,70 16 10,70 2,74 0,639 

 

) بنسبة 26نالحظ في ھذا الجدول أن أغلبیة أفراد مجتمع الدراسة یوافقون على مضمون العبارة (

، في حین  % 10,70مقارنة مع نسبة المعارضین لمضمون ھذه العبارة والتي تقدر ب  % 84,70

 . % 4,70بلغت نسبة المحایدین 

للعنف المدرسي یكون بسبب توبیخھم ) وھذا یعني أن لجوء التلمیذ 2,74قدر المتوسط الحسابي ب (

) وھذا یدل على تمركز 0,639ف األستاذ ، في حین قدر االنحراف المعیاري ب (المستمر من طر

 إجابات المبحوثین .

  ) من المحور الثاني29ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )30قم (جدول ر

 قسوة األستاذ على التالمیذ ـ ـ

 
 رقم

 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)29( 124 82,70 2 1,30 24 16 2,67 0,739 

 

یبین لنا الجدول أعاله توزیع استجابات مجتمع الدراسة على عبارة " قسوة األستاذ على التالمیذ " فنجد 

% للمجیبین ب (ال) ، في حین  16% للمجیبین ب (نعم) ، بینما  82,70توزیعھم یتمثل كما یلي : 

 % للمجیبین ب (ال أدري) . 1,30كانت نسبة 

 106 



  النتائج مناقشة و عرض                                                  الفصل الخامس                             
 

) وھذا یدل على أن قسوة األستاذ على التالمیذ من 2,67حیث نجد أن المتوسط الحسابي قدر ب (

المعیاري قدر ب األسباب االجتماعیة التي تدفعھ للجوء لسلوك العنف ، في حین نجد االنحراف 

 ) وھذا یعبر على تمركز إجابات المجیبین .0,739(

  ) من المحور الثاني32مجتمع الدراسة حسب العبارة رقم (استجابات : یوضح توزیع )31جدول رقم (

 طرد األستاذ للتلمیذ من القسم  ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)32( 89 59,30 7 4,70 54 36 2,23 0,951 

 

) یتضح لنا أن أغلبیة أفراد الدراسة وافقوا على العبارة " طرد األستاذ 31بقراءة معطیات الجدول رقم (

% ، بینما رفضوا آخرین  59,30للتلمیذ من القسم  " ، ونستدل على ذلك بالنسبة المئویة للبدیل (نعم) 

 % . 4,70% ، في حین أخذوا آخرین موقف حیادي وذلك بنسبة  36ھذه العبارة وذلك بنسبة 

طرد األستاذ للتلمیذ من القسم یعتبر من ) مما یعني أن 2,23أما بالنسبة للمتوسط الحسابي فقد بلغ (

) وھذا یعني تمركز 0,951( للعنف المدرسي ، في حین بلغ االنحراف المعیاري المؤدیةاألسباب 

 إجابات المبحوثین .

  ) من المحور الثاني35مجتمع الدراسة حسب العبارة رقم (استجابات : یوضح توزیع )32جدول رقم (

 التمییز في المعاملة من طرف األستاذ بین التالمیذ ـ ـ

 
رقم 
 العبارة

 نعم
)3( 

 ال أدري
)2( 

 ال
)1( 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعیاري

)35( 108 72 3 2 39 26 2,46 0,880 
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، أن أعلى نسبة ھي  ثاني) من المحور ال35ما یالحظ على نتائج ھذا الجدول الذي یخص العبارة رقم (

% والتي تمثل إجابات  2نسبة أقل % تلیھما  26% وردت في خانة (نعم) ، بینما تأتي نسبة (ال) 72

 على خانة (ال أدري) .مجتمع الدراسة أفراد 

طریقة تمییز األستاذ في معاملتھ ) وھذا یدل على أن 2,46في حین نجد أن المتوسط الحسابي قدر ب (

) وھذا یدل على 0,880، أما االنحراف المعیاري قدر ب ( مسبب في ظھور العنف لدیھ بین التالمیذ

 . بات مجتمع الدراسةعدم تشتت إجا

 . ) : یوضح توزیع استجابات مجتمع الدراسة نحو المحور الثاني33جدول رقم (

 

رقم 

 العبارة

  االستجابة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعیاري
 ال ال أدري نعم

 % ك % ك % ك

2 116 77,30 7 4,70 27 18 2,59 0,778 

5 85 56,70 12 8 53 35,30 2,21 0,938 

8 127 84,70 8 5,30 15 10 2,75 0,626 

11 136 90,70 3 2 11 7,30 2,83 0,536 

14 125 83,30 8 5,30 17 11,30 2,72 0,657 

17 55 36,70 19 12,70 76 50,70 1,86 0,927 

20 86 57,30 9 6 55 36,70 2,21 0,95 

23 96 64 12 8 42 28 2,36 0,892 

26 127 84,70 7 4,70 16 10,70 2,74 0,639 

29 124 82,70 2 1,30 24 16 2,67 0,739 

32 89 59,30 7 4,70 54 36 2,23 0,951 

35 108 72 3 2 39 26 2,46 0,880 

 0,394 2,47 جمیع عبارات المحور
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عبارات المحور الثاني الذي یوضح الجدول أعاله والمتعلق باستجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو 

من المالحظ ف " ، األستاذ سبب في ظھور العنف لدى التلمیذالمعاملة السیئة للتلمیذ من طرف مضمونھ " 

) وبذلك تحتل المرتبة األولى في 2,83) تحصلت على متوسط حسابي قدر ب (11أن العبارة رقم (

) والتي بلغ متوسطھا الحسابي 17عبارات المحور الثاني أما المرتبة األخیرة فكانت للعبارة رقم (

یعبر على أن الطریقة السیئة ما ) وھو 2,47( حسابي لجمیع العباراتتوسط البلغ الم فیما ) ،1,86(

التي یستخدمھا األستاذ في التعامل مع تالمیذه لھا تأثیر على سلوك التالمیذ مما یدفعھم للقیام بسلوكات 

) الذي یدل على تشتت إجابات 0,394لھذا المحور بلغ (العنف داخل المدرسة ، أما االنحراف المعیاري 

 حوثین .المب

 .ى عبارات المحور الثانياستجابات مجتمع الدراسة علنسبة توزیع  دائرة نسبیة تمثل) : 3شكل رقم (

 

ككل ، حیث  عبارات المحور الثاني استجابات مجتمع الدراسة نحونسبة ) توزیع 3یوضح الشكل رقم (

األسالیب بذلك تم التأكد من أن ،  % 70,78حصل البدیل (نعم) على أعلى نسبة وصلت قیمتھا إلى 

تؤثر في ظھور العنف المدرسي ، بینما البدیل (ال) حصل على  السیئة التي یستعملھا األستاذ تجاه األستاذ

 كانت للبدیل (ال أدري) . % 5,39، أما نسبة  % 23,83نسبة 

 

 

 

 

70,78 %  

23,83 %  
5,39 %  

نعم   

 ال أدري

 ال
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 الثالثة ( یقابلھا المحور الثالث ) : ثانویةـ الفرضیة ال 3ـ  1

 الرفاق سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ .جماعة ـ 

 وفیما یلي عرض نتائج المحور الثالث :

  ) من المحور الثالث3ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات ) : یوضح توزیع 34جدول رقم (

 سرقة الرفاق ألدوات التلمیذ ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)3( 114 76 5 3,30 31 20,70 2,55 0,815 

 

(نعم) كانت ) یتضح أن االستجابة 3من خالل النتائج المعروضة في الجدول بخصوص العبارة رقم (

 % 20,70غیر أن االستجابات التي تخص البدیل (ال) كانت نسبتھا  %76  أعلى نسبة حیث قدرت ب

 والتي كانت للبدیل (ال أدري) . % 3,30 قدرت ب و أضعف نسبة

یؤدي إلى سلوكات سرقة الرفاق ألدوات التلمیذ ) وھذا یدل على أن 2,55المتوسط الحسابي فقد بلغ (أما 

 ستجابات متمركزة .االمما یدل على  )0,815(، أما االنحراف المعیاري فقدر ب  العنف داخل المدرسة

  ) من المحور الثالث6ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات ) : یوضح توزیع 35جدول رقم (

 مسایرة التلمیذ لمتعاطي المواد المھلوسة ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)6( 114 76 21 14 15 10 2,66 0,654 
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أما اإلجابات  %76) أن عدد المبحوثین الذین أجابوا ب (نعم) كانت 6لنا من خالل العبارة رقم (یتبین 

 .%10في حین أن البدیل (ال) فقد قدر بـ  %14الخاصة بالبدیل (ال أدري) كانت 

منھ یتضح أن " مسایرة التلمیذ لمتعاطي المواد المھلوسة " لھا دور في ظھور العنف المدرسي من خالل 

مما یدل على أن ) 0,654(أما االنحراف المعیاري لھذه العبارة فقدر ب  )2,66سطھا الذي بلغ (متو

 استجابات مجتمع الدراسة متمركزة .

 ) من المحور الثالث9حسب العبارة رقم ( مجتمع الدراسةاستجابات ) : یوضح توزیع 36جدول رقم (

 تشجیع الزمالء على سوء معاملة األساتذة ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)9( 81 54 28 18,70 41 27,30 2,27 0,864 

 

 54) الخاصة بنتائج العبارة " تشجیع الزمالء على سوء معاملة األساتذة " أن 36تظھر أرقام الجدول (

%  18,70% أجابوا ب (ال) ، في حین أجاب  27,30ومنھم  % أجابوا ب (نعم) على ھذه العبارة ،

 ب (ال أدري) .

) وھذا یعني أن تشجیع زمالء التلمیذ على قیامھ بسوء 2,27كما نجد أن المتوسط الحسابي قدر ب (

) وھذا 0,864معاملة األساتذة من أسباب العنف المدرسي ، في حین نجد االنحراف المعیاري قدر ب (

 إجابات أفراد الدراسة وعدم تشتتھا .یدل على تمركز 
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 ) من المحور الثالث12ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )37جدول رقم (

 تلقیب زمالء التلمیذ بألفاظ غیر الئقة ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)12( 117 78 11 7,30 22 14,70 2,63 0,727 

 

) أن البدیل (نعم) قدرت 12) و الخاص باستجابات المبحوثین على العبارة رقم (37یبین الجدول رقم (

 .% 7,30كانت للبدیل (ال) أما البدیل (ال أدري) قدر ب  % 14,70، في حین أن  % 78 نسبتھ ب

تلقیب زمالء التلمیذ بألفاظ غیر الئقة  ) وھذا یدل على أن2,63( المتوسط الحسابي  ت قیمةحیث قدر

مما یدل على ) 0,727(، أما االنحراف المعیاري فقدر ب  سلوكات العنف المدرسيظھور یؤدي إلى 

 . ولیست متشتتةستجابات متمركزة أن اال

  المحور الثالث) من 15ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )38جدول رقم (

 تشجیع جماعة الرفاق على اللجوء لسلوك العنف ضد األساتذة ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)15( 88 58,70 15 10 47 31,30 2,27 0,911 

 

) من المحور الثالث 15الدراسة حول العبارة رقم (من خالل الجدول أعاله الذي یوضح استجابة مجتمع 

% ،  58,70، نجد أن ھناك تباین في استجاباتھم إذ أن أغلبھم أجابوا على البدیل (نعم) بنسبة تصل إلى 

%  10% من مجتمع الدراسة استجاباتھم كانت على البدیل (ال) ، في حین أن نسبة  31,30بینما نسبة 

 ي) بنسبة منخفضة مقارنة بالنسبة المئویة للبدیلین اآلخرین .أجابوا على البدیل (ال أدر
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وھذا ما یعبر على أن تشجیع جماعة الرفاق من ) ، 2,27كما توصلنا إلى أن المتوسط الحسابي قدر ب (

في حین نجد االنحراف المعیاري قدر ب ، أسباب لجوء التلمیذ للقیام بسلوكات عنیفة ضد األساتذة 

 ى أن استجابات المبحوثین متمركزة .) مما یدل عل0,911(

  ) من المحور الثالث18ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )39جدول رقم (

 التعرض للعنف الجسدي للتلمیذ من طرف الزمالء ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)18( 135 90 9 6 6 4 2,86 0,449 

 

) من المحور الثالث ، أن أعلى نسبة ھي 18ما یالحظ على نتائج ھذا الجدول الذي یخص العبارة رقم (

% والتي تمثل إجابات  4% تلیھما نسبة  6% وردت في خانة (نعم) ، بینما تأتي نسبة (ال أدري)  90

 األفراد على خانة (ال) .

التعرض للعنف الجسدي للتلمیذ  ) وھذا یدل على أن2,86أن المتوسط الحسابي قدر ب (في حین نجد 

) وھذا یدل 0,449سبب في ظھور العنف لدیھ ، أما االنحراف المعیاري قدر ب ( من طرف الزمالء

 .وعدم تمركزھا على تشتت إجابات مجتمع الدراسة 

  ) من المحور الثالث21سب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حاستجابات : یوضح توزیع )40جدول رقم (

 سخریة الزمالء من مالبس التلمیذ ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)21( 106 70,70 11 7,30 33 22 2,49 0,833 
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عبارة  "سخریة الزمالء من مالبس التلمیذ" ، إذ حصل الالخاص ب) 40رقم (یتبین لنا من خالل الجدول 

الذي حصل على نسبة قلیلة (ال) و یلیھا البدیل  %70,70على أكبر نسبة و قدرت ب  )نعم(البدیل 

 . %7,30ھي  )ال أدري(و كانت أضعف نسبة تحصل علیھا البدیل  %22قدرت ب 

یؤدي  سخریة الزمالء من مالبس التلمیذمما یدل على أن ) 2,49( لھذه العبارةمتوسط الحسابي ال قدر

مما یدل ) 0,833(، أما االنحراف المعیاري فقدر ب  سلوكات العنف داخل المدرسةقیامھ ب بالفعل إلى

 . متمركزةالمبحوثین استجابات أن على 

  المحور الثالث) من 24مجتمع الدراسة حسب العبارة رقم (استجابات : یوضح توزیع )41جدول رقم (

 قیام التلمیذ بسلوكیات العنف لجذب اھتمام زمالئھ ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)24( 111 74 11 7,30 28 18,70 2,55 0,790 

 

التلمیذ بسلوكیات العنف لجذب اھتمام یتضح لنا من خالل الجدول أعاله و الذي یمثل عبارة " قیام 

،  %18,70، ثم یلیھا البدیل (ال) بنسبة  % 74زمالئھ" ، حیث كانت اإلجابة ب (نعم) ھي أكبر نسبة 

 . % 7,30وكانت أقل نسبة للبدیل (ال أدري) 

 قیام التلمیذ بسلوكیات العنف) وھذا یوضح أن 2,55حیث وصل المتوسط الحسابي لھذه العبارة قیمة (

یؤدي إلى سلوكات العنف داخل المحیط المدرسي ، أما االنحراف المعیاري فقدر  لجذب اھتمام زمالئھ

 ) مما یدل على أن االستجابات متمركزة .0,790ب (
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  المحور الثالث من )27مجتمع الدراسة حسب العبارة رقم (استجابات : یوضح توزیع )42جدول رقم (

 تشجیع التلمیذ على إثارة أعمال الشغب من قبل زمالئھ ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)27( 93 62 17 11,30 40 26,70 2,35 0,876 

 

تشجیع التلمیذ على إثارة " متمثلة في الو )27رقم (یبرز لنا ھذا الجدول نسبة االستجابة على العبارة 

 )ال(، أما البدیل % 62نسبة تحصل على  )نعم(أن البدیل حیث ، " أعمال الشغب من قبل زمالئھ

 .% 11,30تحصل على نسبة  أدري)ال (البدیل  في حین أن،  %26,70فتحصل على 

التلمیذ على إثارة أعمال الشغب تشجیع  أننستنتج منھ و )2,35( لھذه العبارة بقدر المتوسط الحسابي 

، أما االنحراف المعیاري فقدر ب  سلوكات العنف داخل المدرسةظھور  إلىیؤدي  من قبل زمالئھ

 .عدم تشتت إجابات المبحوثین مما یدل على ) 0,876(

  ) من المحور الثالث30ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )43جدول رقم (

 تشجیع التلمیذ من طرف زمالئھ على إتالف معدات المدرسة ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)30( 95 63,30 12 8 43 28,70 2,35 0,897 

 

نسبة على البدیل (نعم) ) من المحور الثالث بأعلى 30توزعت إجابات المبحوثین حسب العبارة رقم (

% ، في حین أجاب أفراد  28,70% ، أما المجیبین ب (ال) قدرت بنسبة  63,30والذي قدرت ب 

 % . 8مجتمع الدراسة على (ال أدري) بنسبة منخفضة 
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) والذي یدل على أن تشجیع التلمیذ من 2,35بالنسبة للمتوسط الحسابي ألفراد مجتمع الدراسة قدر ب (

ى إتالف معدات المدرسة من أسباب قیامھ بتصرفات عدوانیة في الوسط المدرسي ، أما طرف زمالئھ عل

حول ھذه متمركزة كانت ) لیعبر على أن إجابات مجتمع الدراسة 0,897االنحراف المعیاري فبلغ (

 .العبارة 

  الثالث) من المحور 33ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )44جدول رقم (

 تشجیع أصدقاء التلمیذ على مخالفة تعلیمات إدارة المدرسة ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)33( 106  70,70 14  9,30 30 20 2,51 0,809 

 

ما یالحظ على ھذا الجدول أن استجابات مجتمع الدراسة كانت متباعدة نوعا ما ، حیث بلغت نسبة 

دیل (ال) ، وأخیرا % على الب 20% ، أما نسبة المجیبین بلغت  70,70المجیبین على البدیل (نعم) 

 %. 9,30على البدیل (ال أدري) التي بلغت  نسبة المجیبین

تشجیع أصدقاء التلمیذ على مخالفة یدل على أن  الذي) و2,51بلغ ( قدبالنسبة للمتوسط الحسابي ف

) وھذا یعني 0,809( اوي، واالنحراف المعیاري یستعلیمات إدارة المدرسة أحد أسباب العنف المدرسي 

 . مجتمع الدراسةتمركز إجابات 

  المحور الثالث) من 36ب العبارة رقم (مجتمع الدراسة حساستجابات : یوضح توزیع )45جدول رقم (

 تقلید التلمیذ لعدوانیة الزمالء في القسم حتى یحصل على رضاھم ـ ـ

 

رقم 

 العبارة

 نعم

)3( 

 ال أدري

)2( 

 ال

)1( 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعیاري

)36( 114 76 11 7,30 25 16,70 2,59 0,761 
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على عبارة " تقلید التلمیذ لعدوانیة الزمالء في القسم حتى من الجدول المقدم لتقییم استجابات المبحوثین 

أجابوا ب (ال) ، وكانت  %16,70أجابوا ب (نعم) ، في حین أن  %76یحصل على رضاھم"، نجد أن 

 . %7,30اإلجابات التي تحصل علیھا البدیل (ال أدري) ھي األضعف فقدرت ب 

تقلید التلمیذ لعدوانیة ) وھذا یدل على أن 2,59رة (بلغ المتوسط الحسابي لالستجابات الخاصة بھذه العبا

یؤدي إلى سلوكات العنف داخل المدرسة وذلك من أجل الحصول على رضاھم ، أما الزمالء في القسم 

 ) مما یدل على عدم تشتت اإلجابات وإنما تمركزھا .0,761االنحراف المعیاري فقدر ب (

 .) : یوضح توزیع استجابات مجتمع الدراسة نحو المحور الثالث 46جدول رقم (

 

رقم 

 العبارة

  االستجابة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعیاري
 ال ال أدري نعم

 % ك % ك % ك

3 114 76 5 3,30 31 20,70 2,55 0,815 

6 114 76 21 14 15 10 2,66 0,654 

9 81 54 28 18,70 41 27,30 2,27 0,864 

12 117 78 11 7,30 22 14,70 2,63 0,727 

15 88 58,70 15 10 47 31,30 2,27 0,911 

18 135 90 9 6 6 4 2,86 0,449 

21 106 70,70 11 7,30 33 22 2,49 0,833 

24 111 74 11 7,30 28 18,70 2,55 0,790 

27 93 62 17 11,30 40 26,70 2,35 0,876 

30 95 63,30 12 8 43 28,70 2,35 0,897 

33 106 70,70 14 9,30 30 20 2,51 0,809 

36 114 76 11 7,30 25 16,70 2,59 0,761 

 0,776 2,51 جمیع عبارات المحور
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من خالل النتائج المقدمة بالمحور الثالث " جماعة الرفاق سبب في ظھور العنف المدرسي" یتبین أن 

) في حین بلغت أقل قیمة 18) التي حصلت علیھ العبارة رقم (2,86أعلى قیمة للمتوسط الحسابي ھي (

ككل لمحور لالمتوسط الحسابي ) ، أما 15) و(9) وكان ذلك للعبارتین رقم (2,27للمتوسط الحسابي (

رسي للتلمیذ ) و ھذا یدل على أن عبارة المحور ككل لھا دور كبیر في ظھور العنف المد2,51( قدر ب

) وھذا یدل على تمركز إجابات أفراد مجتمع 0,776( أما االنحراف المعیاري فقدر ب ، المراھق

 الدراسة وعدم تشتتھا .

 .ى عبارات المحور الثالثاستجابات مجتمع الدراسة علنسبة توزیع  دائرة نسبیة تمثل) : 4شكل رقم (

 

ككل ، حیث  عبارات المحور الثالث استجابات مجتمع الدراسة نحو نسبة ) توزیع4یوضح الشكل رقم (

أي أن جماعة الرفاق لھا عالقة في  % 70,78حصل البدیل (نعم) على أعلى نسبة وصلت قیمتھا إلى 

 % 9,15، أما نسبة  % 20,07، بینما البدیل (ال) حصل على نسبة ظھور سلوك العنف المدرسي 

 كانت للبدیل (ال أدري) .

 

 

 

 

 

 نعم

 ال

 ال أدري

70,78 %  

20,07 %  
9,15 %  

 118 



  النتائج مناقشة و عرض                                                  الفصل الخامس                             
 

 ـ الفرضیة العامة : 4ـ  1

 للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة أسباب نفسیة و اجتماعیة .ـ 

 وفیما یلي عرض لنتائج المحاور ككل .

 العام ( الرئیسي ) .) : یوضح توزیع استجابات مجتمع الدراسة نحو المحور 47جدول رقم (

 

رقم 

 العبارة

  االستجابة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعیاري
 ال ال أدري نعم

 % ك % ك % ك

1 116 77,30 2 1,30 32 21,30 2,56 0,823 

2 116 77,30 7 4,7 27 18 2,59 0,778 

3 114 76 5 3,30 31 20,70 2,55 0,815 

4 108 72 14 9,30 28 18,70 2,53 0,791 

5 85 56,70 12 8 53 35,30 2,21 0,938 

6 114 76 21 14 15 10 2,66 0,654 

7 114 76 6 4 30 20 2,56 0,807 

8 127 84,70 8 5,30 15 10 2,75 0,626 

9 81 54 28 18,70 41 27,30 2,27 0,864 

10 85 56,70 22 14,70 43 28,70 2,28 0,883 

11 136 90,70 3 2 11 7,30 2,83 0,536 

12 117 78 11 7,30 22 14,70 2,63 0,727 

13 74 49,30 31 20,70 45 30 2,19 0,872 

14 125 83,30 8 5,30 17 11,30 2,72 0,657 

15 88 58,70 15 10 47 31,30 2,27 0,911 

16 114 76 20 13,30 16 10,70 2,65 0,665 
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17 55 36,70 19 12,70 76 50,70 1,86 0,927 

18 135 90 9 6 6 4 2,86 0,449 

19 134 89,30 6 4 10 6,70 2,83 0,528 

20 86 57,30 9 6 55 36,70 2,21 0,950 

21 106 70,70 11 7,30 33 22 2,49 0,833 

22 80 53,30 16 10,70 54 36 2,17 0,932 

23 96 64 12 8 42 28 2,36 0,892 

24 111 74 11 7,30 28 18,70 2,55 0,790 

25 57 38 24 16 69 46 1,92 0,916 

26 127 84,70 7 4,70 16 10,70 2,74 0,639 

27 93 62 17 11,30 40 26,70 2,35 0,876 

28 97 64,70 23 15,30 30 20 2,45 0,807 

29 124 82,70 2 1,30 24 16 2,67 0,739 

30 95 63,30 12 8 43 28,70 2,35 0,897 

31 116 77,30 11 7,30 23 15,30 2,62 0,739 

32 89 59,30 7 4,70 54 36 2,23 0,951 

33 106 70,70 14 9,30 30 20 2,51 0,809 

34 116 77,30 13 8,70 21 14 2,63 0,718 

35 108 72 3 2 39 26 2,46 0,880 

36 114 76 11 7,30 25 16,70 2,59 0,761 

 0,659 2,48 جمیع عبارات االستمارة
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) والمتعلقة باستجابات مجتمع الدراسة إزاء المحور 47یتضح من البیانات الواردة في الجدول رقم (

أن الرئیسي الذي یعبر عن األسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة ، 

نة بالعبارات األخرى ) مقار2,86) تحصلت على أعلى قیمة للمتوسط الحسابي قدر ب (18العبارة رقم (

) وھذا یعني عدم تمركز إجابات مجتمع 0,449، فیما یخص االنحراف المعیاري لھذه العبارة قدر ب (

) 2,48ب (قدر المتوسط الحسابي للفرضیة العامة  الدراسة لھا ، كما یالحظ على ھذا الجدول أیضا أن

أسباب أخرى اجتماعیة متمثلة في طریقة وھذا یعني أن للعنف المدرسي أسباب نفسیة متعلقة بالتلمیذ و

في لجوء التلمیذ لسلوكات العنف داخل المدرسة ، أما فیما  معاملة األستاذ للتالمیذ و تأثیر جماعة الرفاق

) مما یدل على عدم تشتت استجابات أفراد مجتمع 0,659یخص االنحراف المعیاري فھو یساوي (

 الدراسة وتمركزھا .

 .ى عبارات المحور ككلاستجابات مجتمع الدراسة علنسبة توزیع  نسبیة تمثلدائرة ) : 5شكل رقم (

 

ككل ، حیث حصل  عبارات المحور  استجابات مجتمع الدراسة نحونسبة ) توزیع 5یوضح الشكل رقم (

وبذلك تم التأكد من أن األسباب النفسیة  % 69,61البدیل (نعم) على أعلى نسبة وصلت قیمتھا إلى 

، بینما البدیل (ال) حصل لدى تالمیذ المرحلة الثانویة في ظھور العنف المدرسي  لھا دور واالجتماعیة

 كانت للبدیل (ال أدري) . % 8,33، أما نسبة  % 22,06على نسبة 

 

 

 

 

 نعم

 ال

 ال أدري

69,61 %  

22,06 %  
8,33 %  
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 ـ مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات : 2

التي واالستمارة الخاصة بموضوع الدراسة البیانات المتحصل علیھا من كافة بعد االنتھاء من تفریغ 

من وجھة نظر عنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة لتبحث عن األسباب النفسیة واالجتماعیة ل

باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة وذلك للمعالجة اإلحصائیة ، تم إخضاع ھذه البیانات األساتذة 

 النتائج بفرضیات البحث . ھذهللدراسة ، وسنقوم فیما یلي بربط 

 األولى : النتائج على ضوء الفرضیة الثانویة ـ مناقشة 2ـ  2

" ، وقد قیست ھذه  الحالة النفسیة للتلمیذ سبب في ظھور العنفاألولى أن "  تقول الفرضیة الثانویة

 25ـ  22ـ  19ـ  16ـ  13ـ  10ـ  7ـ  4ـ  1(والتي تحمل األرقام التالیة ) بند 12الفرضیة من خالل (

ألول الذي یقابل الفرضیة الثانویة وبعد المعالجة اإلحصائیة الخاصة بالمحور ا)  34ـ  31 ـ 28ـ 

 .األولى وحساب المتوسط الحسابي الخاص بكل عبارة والمحور ككل 

في  یمكن القول أن الحالة النفسیة للتلمیذ لھا دور رئیسيمن ھذا المحور بناءا على النتائج المتوصل إلیھا 

، كالفشل واإلحباط اللذان یشعر بھما المراھق واللذان  ر العنف الممارس داخل المؤسسات التربویةظھو

المراھق لھ حاجات ومتطلبات معینة یرغب في  كونالعنف المدرسي حدوث یلعبان دور بارز في 

قد قھ لرغباتھ إشباعھا وتحقیقھا وعلى أساس درجة اإلحباط والحرمان الذي یجده یقف بینھ وبین تحقی

نظریة  ھم ، ھذا ما تثبتومطالبھ مإلى استخدام العنف كوسیلة للتعبیر عن حاجاتھالبعض منھم یلجأ 
 ضروري حسب تقدیره أنھ من تحقیق ھدف  لدوالرد ومیلر حیث یؤكدان على أن الفرد إذا منع اإلحباط

اإلحباط سواء ذلك ن العدوان ھو رد فعل على مصدر وكقد ی و،  ر باإلحباطوشعیتسبب لھ ذلك في ال

 ةكذلك یمكن تفسیر النتائج المتوصل إلیھا إلى تأثیر مرحلة المراھق،  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةكان 

ت باعتبارھا مرحلة حرجة من حیاتھ وذلك نتیجة التغیرا في مرحلة التعلیم الثانوي، میذعلى سلوك التل

التي تحدث لھ في ھذه المرحلة ، وقد قمنا بأخذنا بعین االعتبار وذلك بصیاغتھا  . الخ.. النفسیة ، العقلیة

) وھي " التقلبات المزاجیة لدى التلمیذ في فترة المراھقة تجعلھ عنیف " والتي من 19في العبارة رقم (

مما یعني أن ، %  89,30خاللھا اتضح أن أغلبیة أفراد مجتمع الدراسة وافقوا على ھذا البند بنسبة 

التي یمر بھا التلمیذ من شأنھا أن خاصة  فترة المراھقة والتغیرات التي تحدث فیھا والتقلبات المزاجیة 

تجعلھ یلجأ لسلوك العنف المدرسي ، سواء كان ذلك مع زمالئھ أو أساتذتھ أو عمال المؤسسة التربویة 

 بصفة عامة .

ة نوعا ما حیث یجد الوقت طیئتغیرات ولكنھا تكون بدة عفالفرد خالل مراحل نموه المختلفة تطرأ علیھ 

بطریقة سریعة حیث ال یجد  حدثعلى المراھق ت طرأالتغیرات التي تالكافي للتأقلم معھا ، في حین أن 
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من تغیرات شكل المراھق یطرأ على ما الناحیة البیولوجیة ومن ، خاصة الوقت الكافي للتعود علیھا 

علیھ ،  مدى التأثیر الذي تحدثھإلى مالمح شخص راشد وصغیر طفل المح ممن نقلھ التي تعمل على و

بین السلوك العدواني و العوامل البیولوجیة في اإلنسان حیث ربطت  النظریة البیولوجیةھذا ما فسرتھ 

تم ... الخ وتعتبرھا السبب الرئیسي للجوء لسلوك العنف ، ومنھ  كالصبغیات و الجینات والھرمونات

) مما یدل على أن الحالة النفسیة للتلمیذ 2,45المتوسط الحسابي للمحور األول بلغ (التوصل إلى أن 

قیاسھا من أسباب ظھور العنف المدرسي لدى المراھق بالمرحلة الثانویة ، وذلك من خالل تعتبر سبب 

ط ، الفشل ، العزلة ، شعور باإلحباالعدة مؤشرات تمثلت في " شعور التلمیذ بالغیرة من اآلخرین ، ب

الخ" ، كل ھذه المؤشرات تعبر عن الحالة النفسیة  ضعف الثقة بالنفس ، عدم القدرة على تحقیق الذات ...

داخل المحیط المدرسي في  عنیفةیشعر بھا المراھق والتي من شأنھا أن تجعلھ یقوم بسلوكات  قد التي

تشتت إجابات أفراد مجتمع عدم دل على یو وھ )0,557حین أن االنحراف المعیاري بلغت قیمتھ (

 .الدراسة نحو عبارات المحور األول 

 األولى محققة . یمكن القول أن الفرضیة الثانویةالمقدمة وبناءا على ھذه النتائج 

 الثانیة : ثانویةالنتائج على ضوء الفرضیة ال ـ مناقشة 2ـ  2

على أن " المعاملة  نصتالثانیة والتي  ثانویةاللفرضیة فیما یتعلق بامن خالل النتائج المتحصل علیھا 

قیست ھذه الفرضیة من خالل السیئة للتلمیذ من طرف األستاذ سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ " ، 

) 35ـ  32ـ  29ـ  26ـ  23ـ  20ـ  17ـ  14ـ  11ـ  8ـ  5ـ  2) بند والتي تحمل األرقام التالیة (12(

 لخاص بكل عبارة وبالمحور ككل .حساب المتوسط الحسابي ا حیث تم

ثانویة ا ما یثبت مضمون الفرضیة ال) وھذ2,47قدر المتوسط الحسابي الخاص بالمحور الثاني ب (

من األسباب التي تدفعھم للقیام بالعنف داخل تعد معاملة األستاذ السیئة تجاه تالمیذه  أسالیبأن في الثانیة 

( تفرقة األستاذ بین التالمیذ في المعاملة مؤشرات منھا المحیط المدرسي ، شملت ھذه الفرضیة عدة 

داخل القسم ، عدم التقییم الجید ألعمال التالمیذ ، سخریة األستاذ من التلمیذ أمام زمالئھ ، عدم قدرة 

وكلھا ، ) الخ  األستاذ على التحكم في التالمیذ داخل القسم ، تركیز األستاذ على جوانب ضعف التلمیذ ...

دل على أن األساتذة بمعامالتھم السیئة للتالمیذ وعدم مراعاة المرحلة الحرجة التي یمرون بھا مؤشرات ت

األعمال التي یقومون بھا داخل القسم كل ھذه ال وعدم المباالة بھم و ھمالتركیز على ما یثیر غضبو

عتبرون األستاذ قدوة ، إضافة إلى ذلك أن التالمیذ ی األمور من شأنھا أن تعمل كدافع قوي للقیام بالعنف

نظریة المخالطة  علیھ ھذا ما تؤكد ، لھم فإذا لجأ إلى سلوك العنف أمامھم فھذا یؤدي بھم إلى تقلید سلوكھ
 لفردبالنسبة لالتصال بین األفراد ذوي األھمیة من خالل االسلوكات تعلم ر األكبر من یتم القدإذ  الفاصلة
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) وھذا یشیر إلى تشتت إجابات أفراد مجتمع 0,394في حین أن قیمة االنحراف المعیاري بلغت (، 

موجھة لألساتذة ( االستمارة ) للمیول الذاتیة كون أداة القیاس  ذلك یرجع قدالدراسة وعدم تمركزھا و 

 التھرب من تحمل مسؤولیة لجوء التالمیذ للعنف المدرسي .وبالتالي كان ھناك نوع من 

أن األسالیب السیئة وتتواصل النتائج في الكشف عن الدور الذي یلعبھ األستاذ في ظھور العنف ، حیث 

یجعلھ یقوم أمام زمالئھ وخاصة سخریة من التلمیذ الأسلوب ك التي یتبعھا األستاذ في التعامل مع تالمیذه

) من المحور الثاني 24رقم (والذي تترجم نتائجھ في الجدول ، فعال بسلوك العنف في المحیط المدرسي 

لھا وذلك یعكس سوء معاملة األستاذ للتلمیذ  % 90,70حیث بلغت النسبة ذروتھا والتي قدرت ب ، 

، إذ أن جل عبارات المحور الثاني تم التأكد من تأثیرھا على التلمیذ المراھق في دور في حدوث العنف 

التوصل إلى نسبة اإلجابة على البدیل (ال) ب تم  حیث) 17القیام بالعنف المدرسي ماعدا العبارة رقم (

 . عدم اھتمام األستاذ بمشكالت التلمیذ یؤدي إلى العنفتنفي أن  ھي بذلك، و % 50,70

المعاملة السیئة للتلمیذ من طرف األستاذ سبب في ظھور لنا أن الفرضیة التي تقول " مما سبق یتضح أن 

 في حدوث العنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة . دور" لھا  العنف لدى التلمیذ

 : الثالثة ثانویةـ مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة ال 2ـ  2

قیست ھي  و " جماعة الرفاق سبب في ظھور العنف لدى التلمیذصیاغتھا على النحو التالي "  التي تم

 27ـ  24ـ  21ـ  18ـ  15ـ  12ـ  9ـ  6 ـ 3() بند والتي تحمل األرقام التالیة 12األخرى من خالل (

 . حیث تم حساب المتوسط الحسابي الخاص بكل عبارة وبالمحور ككل) 36ـ  33ـ  30ـ 

ھنا نشیر إلى الدور الذي تلعبھ جماعة الرفاق في التأثیر على السلوك الذي یقوم بھ التلمیذ خاصة عندما 

حیث شملت بالتالي یمكن أن تكون لھم تأثیرات سلبیة ، تكون العالقة یسودھا العنف اللفظي أو الرمزي 

لرفاق على سوء ھذه الفرضیة عدة مؤشرات تمثلت في ( سرقة الرفاق ألدوات التلمیذ ، تشجیع جماعة ا

التعرض للعنف الجسدي للتلمیذ من طرف الزمالء ، تلقیب التلمیذ بألفاظ غیر الئقة ،  معاملة األساتذة ،

یمكن أن نستدل من خاللھا على  تعاطون المواد المھلوسة ... الخ ) ، كلھا مؤشرامسایرة الرفاق الذین یت

 المتوسط الحسابي للفرضیة الثانویة بلغتأثیر جماعة الرفاق في لجوء التلمیذ لسلوك العنف المدرسي ، كما 

لمیذ وتعامالتھ جماعة الرفاق تحتل مكانة عالیة في حیاة الت یمكن القول أنمن ھذا اإلطار  )2,51الثالثة (

على التلمیذ في الكثیر من التصرفات العدوانیة التي یقوم بھا ، وھذا ما  قد تأثرو خاصة داخل المدرسة

خالل التنشئة ھو سلوك متعلم من  عدوانيأن السلوك ال باندورا إذ یرى التعلم االجتماعيتأكد علیھ نظریة 

جماعة ،  بحیاة األطفال مثل الوالدین، األسرة والرعایةاالھتمام األفراد و القائمین على االجتماعیة من 
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مما یدل على تمركز إجابات  )0,776(االنحراف المعیاري بلغ قیمة ، في حین أن ... الخ . الرفاق

 مجتمع الدراسة نحو عبارات المحور الثالث .

التلمیذ غالبا في سلوك  التأثیربأن قدرة األقران على  لتأكد البیانات والنتائج المحصل علیھامن ھنا تأتي 

) حیث بلغت نسبة أفراد 39نستدل بمعطیات الجدول رقم (وفي ھذا اإلطار ، ما تكون أكبر من غیرھا 

"  التعرض للعنف الجسدي للتلمیذ من طرف الزمالءمجتمع الدراسة الذین وافقوا على مضمون عبارة " 

) والتي مضمونھا  9، في حین أن العبارة رقم ( بارات المحور الثالثنسبة لعوحققت بذلك أعلى  % 90

 .  % 54بین العبارات وھي من " حققت أقل نسبة مسجلة  تشجیع الزمالء على سوء معاملة األساتذة" 

 الثالثة مضمونھا محقق .  دم یمكن القول أن الفرضیة الثانویةبناءا على ما تق و خالصة لما سبق عرضھ

 : العامةـ مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة  2ـ  2

 " للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة أسباب نفسیة و اجتماعیة " العامة على أن ةتنص الفرضی

) عبارة تم صیاغتھا على شكل مواقف سلوكیة توزعت على 36وقد قیست ھذه الفرضیة من خالل ( ،

عبارة لكل محور ، وبعد استخراج اإلجابات العامة لالستمارة وحساب ) 12ثالث محاور بالتساوي (

التكرارات والنسب المئویة للعبارات ككل ، وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل عبارة 

األولى و الثانیة والثالثة اتضح بأن  ثانویةولكل محور ولالستمارة ومناقشة النتائج على ضوء الفرضیة ال

المدرسي أسباب نفسیة متعلقة بالتلمیذ ، وأخرى اجتماعیة متعلقة بطریقة معاملة األستاذ للتلمیذ للعنف 

 وتأثیر جماعة الرفاق في ظھور العنف داخل المحیط المدرسي .

حیث كانت أغلبیة إجابات أفراد مجتمع الدراسة ( األساتذة ) تتمحور حول اإلجابة على البدیل (نعم) ، 

یدل على أن العنف المدرسي لدى  مما) 2,48ط الحسابي للفرضیة العامة الذي بلغ (وعلى أساس المتوس

 تالمیذ المرحلة الثانویة لھ أسباب نفسیة وأخرى اجتماعیة بمعنى أن الفرضیة العامة محققة.

خالصة لما تم ذكره سالفا فإن الحالة النفسیة للتلمیذ لھا دور كبیر في لجوءه للعنف داخل المحیط 

ي خاصة إذا لم یجد الدعم والمساندة ممن حولھ سواء األسرة أو األساتذة ... الخ ، وأیضا تؤثر المدرس

طریقة تعامل األستاذ مع تالمیذه الذي من المفروض أن تكون العالقة بینھم عالقة قائمة على التعلم 

والدور الذي تعلبھ في  أفقیة ، في حین ال ننسى عالقة التلمیذ بجماعة الرفاق عالقةوالتعلیم والتي تكون 

التأثیر على أفكاره وطریقة تعاملھ مع اآلخرین ألنھ یراھم قدوة لسلوكھ ومعامالتھ باعتبار التلمیذ في 

المرحلة الثانویة یمر بمرحلة المراھقة وھذه المرحلة تعتبر حرجة نتیجة التغیرات التي تحدث على 

 السلوكات العنیفة داخل المؤسسات التربویة . مستواھا ، وكل ھذا یجعل التلمیذ یجد نفسھ في دائرة
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من ھنا یمكن القول أنھ ال یمكن إلقاء اللوم على األستاذ أو جماعة الرفاق فقط ، فھناك مؤسسة التنشئة 

االجتماعیة األساسیة وھي األسرة التي تلعب دورا مھما أیضا في ظھور مثل ھذه التصرفات ناھیك عن 

 والتطور التكنولوجي الذي وصل إلیھ اإلنسان الیوم . دور وسائل اإلعالم و االتصال

 ـ مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة : 3

األسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ بعض لقد ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن 

سابقا والتي تم عرضھا ومن خالل النتائج المتحصل علیھا ،  من وجھة نظر األساتذةالمرحلة الثانویة 

األسباب النفسیة واالجتماعیة لھا دور في ظھور العنف الممارس من طرف التالمیذ في یمكن القول أن 

والتي كان  ) 2008 محمد خریف (المحیط المدرسي ، وھذا ما یتفق مع نتائج الدراسة التي قام بھا 

العوامل ، كما أن  العوامل النفسیة للتلمیذ تساعد في ظھور العنف داخل القسم الدراسي مفادھا أن

الممارس من قبل التالمیذ ، أضف إلى ذلك أن عینة دراستھ تمثل في ظھور العنف ھا دورھا االجتماعیة ل

علیم المتوسط فھي بذلك تتفق مع دراستنا كون التالمیذ في مرحلة الت أساتذة التعلیم المتوسط وبالتالي

الطریقة التي یتبعھا األستاذ في التعامل  أن إلى كما توصلت دراستناوالثانوي یمرون بمرحلة المراھقة ، 

 التي قامأخلصت إلیھ نتائج الدراسة ما وھو ،  في ظھور العنف المدرسي لھا دورمع تالمیذه داخل القسم 

عالقة بین  إلى أنھ توجد واحیث توصل)  2015األسود یعقوب و منصوري نور الدین (  بھا الباحثان

العنف الصادر من طرف المعلم بالتحصیل الدراسي وأن العنف الرمزي ھو أكثر أنواع العنف الذي 

ومن ،  ضعف تحصیلھ الدراسيالتأثیر علیھ وبالتالي یصدر من طرف المعلم على التلمیذ مما یؤدي إلى 

األسباب االجتماعیة األخرى التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة والتي لھا عالقة بالعنف المدرسي ھي 

یذ أثناء احتكاكھ ألن التلم، والدور الذي تلعبھ في ظھور مثل ھذه السلوكات العنیفة جماعة الرفاق 

یتعلم التلمیذ  قد ھنا ء ومنالذي یحدث فیھ تبادل األفكار واآلرا تفاعلیكون ھناك نوع من ال بزمالئھ

عبد هللا محمد النیرب (  وفي ھذا اإلطار یمكن أن نربطھا مع دراسة  ، العنف كممارسةسلوك سلبي 
تأثیر جماعة الرفاق على التلمیذ في الكثیر من التصرفات الذي توصل إلى عدة نتائج من بینھا )  2008

)  1999السید عبد الرحمن الجندي (  دراسة أن ، في حین العدوانیة التي یقوم بھا في الصف الدراسي
حیث  ، تتفق مع المرحلة التعلیمیة التي قمنا بدراسة موضوع الدراسة حولھا وھي مرحلة التعلیم الثانوي

دوافع و أنماط سلوك العنف لدى طالب المدارس الثانویة باختالف في اختالف أن ھناك  توصل إلى

الذكور أكثر عنفا من اإلناث في نمط توصل إلى أن المستوى االقتصادي ، والجنس ، ونوع التعلیم ، 

، وقد أضافت الدراسة التي قام  البیئة المدرسیة ، الزمالء  والمعلمینكل من سلوك العنف الموجھ نحو 

والتي تتشابھ مع دراستنا في معرفة األسباب النفسیة  ) 2012صاحب أسعد ویس الشمري ( بھا 

 للعنف المدرسي ولكنھا تختلف من حیث دراسة الموضوع على تالمیذ المرحلة االبتدائیةواالجتماعیة 
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توصلت نتائج الدراسة إلى أن لوسائل اإلعالم دور كبیر في ظاھرة العنف لدى التالمیذ من خالل  حیث

م ما یشاھدونھ من أفالم كارتون تحوي على العنف ، لأللعاب التي یمارسھا األطفال دور في إكسابھ

سلوكات العنف ، للعوامل األسریة مثل غیاب الوالدین أو أحدھما والعقاب البدني من قبلھما في حالة 

 وجودھما والنزاعات فیما بینھما إسھام في بروز العنف .

وفي األخیر یتضح لنا من خالل النتائج المتوصل إلیھا في دراستنا التي قمنا بھا أن الحالة النفسیة التي 

میذ وكذلك التغیرات التي تطرأ علیھ كونھ یمر بمرحلة عمریة حرجة وھي المراھقة تعتبر یمر بھا التل

دراستنا أیضا على بعض األسباب  نتائج عامال وسببا في حدوث العنف المدرسي ، كما تتمحور

وكذلك دور جماعة الرفاق في ظھور مثل ھذه السلوكات میذ لاالجتماعیة منھا طریقة معاملة األستاذ للت

 لشاذة في المحیط المدرسي والتي تعتبر ضمن األسباب االجتماعیة التي ال یستھان بھا .ا
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 : قتراحاتاال ـ التوصیات و 4

 تكوین األساتذة تكوینا جیدا و الحرص على حسن اختیارھم و إعدادھم لمھنة التعلیم . -

إعداد برامج خاصة بالعنف و األفراد العنیفین و القیام باإلرشاد السلوكي للتالمیذ للتخفیف من حدة ھذه  -

 الظاھرة . 

 القیام بدراسات حول سبل مواجھة ھذه الظاھرة . -

 تخصیص ملف خاص بالتلمیذ لدراسة حالتھ النفسیة من أجل مساعدتھ في حل مشكالتھ .   -

 ة حول أسباب العنف المدرسي من وجھھ نظر التالمیذ .إجراء دراسات میدانی -

 توفیر مختص نفسي في كل مدرسة . -

 .داخل المدرسة السماح للمراھق بالتعبیر عن أفكاره من خالل القیام بنشاطات معینة  -

 بھم . ذوي السلوك العنیف تكریم التالمیذ العنیفین كلما تحسن سلوكھم القتداء زمالئھم  -

العمل على مشاركة المراھق في أعمالھ و األنشطة التي یفضلھا و تشجیعھ بھدف تقلیص مساحات  -

 الصراع و توسیع حقول التوافق .

 االھتمام بالبیئة المدرسیة بما یتماشى مع رغبات التلمیذ حتى ال تكون مسببة للكبت الذي یولد العنف . -
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 ت

 خاتمة : 

یعد العنف المدرسي من أخطر المشكالت التي تعاني منھا المؤسسات التربویة على اختالف 

االنفعالیة أطوارھا ، والتي تترك آثار سلبیة على التالمیذ في العدید من الجوانب النفسیة ، االجتماعیة ، 

 والسلوكیة .

بذلك أصبحت المدرسة من خالل ھذه الممارسات السلبیة ال تقوم بواجبھا على أتم وجھ ، كون العنف 

المشھود الیوم أصبح ال یقتصر على شكلھ المألوف أي تعنیف األستاذ للتلمیذ ، بل اتخذ أشكاال أخرى 

 م .منھا عنف التلمیذ ضد أستاذ ، و عنف التالمیذ فیما بینھ

منھ جاءت دراستنا لموضوع األسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة 

للكشف عن ھذه األسباب بغیة تحقیق األھداف المرجوة من الدراسة ، انطلقنا من سؤال رئیسي كان 

، حیث "  مرحلة الثانویة ؟لعنف المدرسي لدى تالمیذ اللجتماعیة االنفسیة وال  ما ھي األسبابمحتواه " 

اعتمدنا على أداة القیاس (االستمارة) كأداة أساسیة في جمع البیانات ،التي كانت موجھة لألساتذة كونھم 

على احتكاك دائم مع التالمیذ ، كذلك تم االعتماد على المنھج الوصفي الذي كان أحسن منھج للبحث 

الحالة النفسیة تائج المتوصل إلیھا یمكن القول أن مستخدمین في ذلك أسلوب المسح الشامل ، ومن الن

المشكالت النفسیة التي للتلمیذ لھا دور رئیسي في ظھور العنف الممارس داخل المؤسسات التربویة ف

یشعر بھا التلمیذ تعمل كدافع للقیام بسلوك العنف ، خصوصا وأنھ یمر بمرحلة المراھقة التي تتمیز 

أ علیھ من جمیع الجوانب ، مما قد یدفعھ إلى القیام بسلوك العنف للتعامل بالتغیرات السریعة والتي تطر

مع اآلخرین ، ومن األسباب االجتماعیة المتوصل إلیھا ھي أسالیب معاملة األستاذ القاسیة اتجاه التالمیذ 

ادة من جھة ، ودور جماعة الرفاق في التأثیر على التلمیذ من جھة أخرى وخاصة الدور الذي تلعبھ القی

في توجیھ سلوك التلمیذ ، فإذا كانت الجماعة التي ینتمي إلیھا یقودھا تلمیذ عنیف ویمیل لسلوكات العنف 

 والتخریب ھنا یكون احتمال لجوء التلمیذ للعنف في الوسط المدرسي كبیر .

 

 

 



 ملخص الدراسة :

تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة األسباب النفسیة واالجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة 

 من وجھة نظر األساتذة ، حیث انطلقت الدراسة من التساؤل الرئیسي التالي :

 ھل للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة أسباب نفسیة و اجتماعیة ؟

 الدراسة ثالث فرضیات ثانویة وھي كاآلتي :ضمت 

 ـ الحالة النفسیة للتلمیذ سبب في ظھور العنف . 1

 ـ المعاملة السیئة للتلمیذ من طرف األستاذ سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ . 2

 ـ جماعة الرفاق سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ . 3

من خالل استخدام أسلوب المسح الشامل ، حیث بلغ على ھذا األساس تم االعتماد على المنھج الوصفي 

) أستاذ و أستاذة موزعین على أربع ثانویات كما یلي : ثانویة العربي جمیل ، 188مجتمع الدراسة (

رجایمیة عالوة ، كما اعتمدنا على االستمارة  ثانویة علي بن دادة ، ثانویة سوداني محمد التركي ، متقن

وكانت موجھة لألساتذة كونھم أدرى بأسباب لجوء التلمیذ للعنف نات كأداة أساسیة في جمع البیا

 .المدرسي

 حیث توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة :

للعنف كسلوك للتعامل مع اآلخرین من ھا دور في لجوءه المشكالت النفسیة للتلمیذ من األسباب التي ل ـ

 وجھة نظر األساتذة .

بسلوك العنف  امل مع تالمیذه لھا دور في ظھورعتمدھا األستاذ في التعالتي ی أسالیب المعاملة السیئة ـ

 داخل المحیط المدرسي .

 تؤثر جماعة الرفاق على التلمیذ مما یجعلھ یقوم بسلوك العنف المدرسي .ـ

 

 

 

 



Résumé : 

L’objectif de cette étude est de connaitre les causes psychologiques et 

sociales de la violence en milieu scolaire ( les élèves du 

secondaire)d’après le point de vue des enseignants. Nous avons  

démarrer  à partir des questions suivante: 

Quelles sont les causes psycho-sociales de la violence scolaire chez  les 
élèves du secondaire? 

La violence des élèves du secondaire est-elle liée aleurs état 
psychique? 

Le comportement de certains enseignantsest-il en rapport avec la 
violence scolaire ? 

L’influence des groupes d’amisest-ellel’une des causes de la violence 
scolaire ? 

Sur cette base nous avons adopté l’approche descriptive et aussi 
utilisez le style de l’enquête complète.   la population  ciblé par notre 
étudeétait (188) professeursdequatre écolessecondaires de la daira de 
Sedrata , wilaya de Souk Ahras:Lycée larbiDjemil , lycée Ali Ben Dada  
, lycée soudaniMehamadTorki , TiknikomRdjaymiaiallaoua. Nous avons 
utilisé comme outil essentiel pourla collecte des données un 
questionnaire destiné aux enseignants. 

L’étude a révélé les résultats suivants : 

- Selon les enseignants les problèmes psychologiques des élèves sont 
l’une des causes qui mènent à la violence en milieu scolaire.  

- Le comportement de certains  professeurs engendre la violence des 
élèves du secondaire. 

-   Les groupes d’amis influencent le comportement violent chez certains 
élèves du secondaire. 
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 :في الدراسة االستطالعیة المقابلة یوضح مضمون ) : 1ملحق رقم (

 أستاذة مادة التاریخ والجغرافیا بثانویة العربي جمیل :ـ 

ترجع أوال إلى األسرة و أسلوب التربیة فیھا ، ولكن أحیانا قد تكون األسباب خارج مجال األسرة ،  

فمثال قد یكون التلمیذ معجب بزمیلتھ في القسم ، وبالتالي أي مالحظات غیر الئقة من طرف المعلم 

لعنف مع زمالئھ یعتبرھا إھانة  ویأخذھا على محمل الجد ، فلو كان یخاف من المعلم فسیلجأ إلى ا

 لتعویض تلك اإلھانة أمامھا .

 أستاذ مادة اإلعالم اآللي بثانویة سوداني محمد التركي :ـ 

من وجھة نظري العنف یعود إلى األسرة بالدرجة األولى ، ثم المدرسة بالدرجة الثانیة ، فالتلمیذ ھو  

صورة أو مرآة عاكسة لما تلقاه من تربیة في أسرتھ ، وإذا لجأ للعنف فھذا یعني أنھ سلوك عادي 

 ومألوف في األسرة التي ینتمي إلیھا .

 لعنیفین تمردوا أكثر و أصبحوا قدوة لغیرھم .والمدرسة أیضا إذا لم تضع حد للتالمیذ ا

 أستاذ مادة الفیزیاء بثانویة سوداني محمد التركي :ـ 

یرجع العنف المدرسي إلى نظام المؤسسة ككل بدءا من الحارس إلى غایة المدیر ، من حیث طریقة  

تساھل في التعامل مع التعامل مع التالمیذ فمن المفروض یكون النظام صارم حتى یخشاه التلمیذ ، ألن ال

 التالمیذ یعتبرونھ قلة وضعف عند المعلم .

 أستاذة الریاضة بثانویة علي بن دادة :ـ 

یرجع العنف المدرسي إلى طریقة التعامل مع التلمیذ فعندما یكون المعلم قریب من تالمیذه ، فھو  

ین تلمیذا فأكید ال یستطیع یستطیع معرفة مشكالتھ وقد یكون سبب في التخفیف عنھ ، ألنھ عندما تحترم

 أن یمارس العنف تجاھك .

  أستاذ اللغة العربیة بثانویة علي بن دادة :ـ 

من األسباب الجوھریة ھي األسرة فأي مشكل فیھا یقوم التلمیذ بنقلھا إلى المدرسة بطریقة ال یتحكم فیھا 

درجة ال تتوقعینھا ، وعندما قامت  في كالمھ وفي تصرفاتھ إلى، مثال العام الفائت كان لدینا تلمیذ عنیف 

مستشارة التوجیھ بالكالم معھ على إنفراد وجدت أن السبب یعود إلى وفاة األم وزواج األب الذي یقوم 



بالتفرقة بیھ وبین أخوه الصغیر ( أخوه من زوجة أبوه) ، وال یوفر لھ حاجاتھ ، وكان سلوك العنف الذي 

 أنا ھنا .یقوم بھ لیجذب النظر إلیھ كأنھ یقول 

  أستاذة مادة الریاضیات بمتقن رجایمیة عالوة :ـ 

وبالتالي قد یكون العنف إتباع التلمیذ لسلوك  دائم بزمالئھ في المدرسة ، احتكاكالتلمیذ یكون على 

زمالئھ ، ویرتبط بجماعة ویصبح منھم ویكون سلوكھ شبھ متحكم فیھ أفراد جماعتھ ، أي یقوم بسلوك 

 العنف حتى ال یكون محل سخریة واستھزاء .

نائھم عاما ، فاألولیاء ال یسألون عن أبكما یرجع سبب العنف المدرسي إلى الدور الذي تقوم بھ األسرة 

كامال ، وفي نھایة العام الدراسي إذا رسب ابنھم یأتون إلى األساتذة لیعرفوا السبب ، فلو كانوا یریدون 

 مصلحة ابنھم كانوا یتابعونھ طیلة العام الدراسي .

 أستاذ مادة الفرنسیة بمتقن رجایمیة عالوة :ـ 

ثال ھنا لدینا مراقبة عامة ولیس مراقب عام من أسباب العنف المدرسي طریقة المعاملة مع التالمیذ ، فم 

مالحظات غیر الئقة أمام  امرأة، وكل عمال اإلدارة نساء وحتى األساتذة والتلمیذ ال یقبل أن توجھ لھ 

زمالئھ فأكید سیرد علیھا بألفاظ غیر الئقة أیضا أو یتمادى أكثر ، فلو كان المراقب العام رجال لكانت لھ 

 المیذ .ھیبتھ التي یخشاھا الت

 وكذلك ال ننسى الفایسبوك وما یحتویھ وطریقة تأثیره على التلمیذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) : استمارة المحكمین .2ملحق رقم (

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

قالمـــــــــــــة 1945ماي  8جامــــــعة   

 كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

 النفـــــــــسقســــم علــــــــم 

 

 

 

"األسباب نحن في إطار إنجاز بحث لنیل شھادة الماستر تخصص علم النفس االجتماعي ، تحت عنوان   
 .  النفسیة و االجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین "

 وبما أنكم من أھل االختصاص نرجو منكم تحكیم ھذه االستمارة من أجل حساب صدقھا .     

 نتقدم إلیكم بأسمى عبارات الشكر و االمتنان ، لتعاونكم في إنجاز ھذا البحث .     

 فرضیات الدراسة :

 جتماعیة .للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة أسباب نفسیة و ا ـ الفرضیة الرئیسیة : 

 ـ الحالة النفسیة للتلمیذ سبب في ظھور العنف .1   ـ الفرضیات الجزئیة : 

 ـ المعامل السیئة للتلمیذ من طرف األستاذ سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ .2  

 ـ جماعة الرفاق سبب في ظھور العنف لدى التلمیذ .3  

 

 األستاذ المحكم : اسم

 التخصص :

 

 2017 ـ 2016السنة الجامعیة : 



 االستمارة

 01 المحور

 العبارات

أوال : األسباب التي ترجع إلى الحالة 

 النفسیة للتلمیذ.

غیر  مناسبة 

 مناسبة

 مالحظة

    شعور التلمیذ بالغیرة من اآلخرین . 1

    شعور التلمیذ باإلحباط . 2

    الشعور بالفشل . 3

    الشعور بالعزلة . 4

    شعور التلمیذ بالسعادة في إیذاء اآلخرین  5

    اعتقاد التلمیذ باضطھاد اآلخرین لھ . 6

    التقلبات المزاجیة لدى المراھق . 7

    ضعف الثقة بالنفس . 8

    التشكك في اآلخرین . 9

    الحرمان العاطفي الذي یعاني منھ التلمیذ  10

    الذات .عدم قدرة التلمیذ على تأكید  11

عدم قدرة التلمیذ على التحكم في دوافعھ  12

 العدوانیة .

   

 

 02المحور 

 العبارات

غیر  مناسبة ثانیا : األسباب التي ترجع إلى األساتذة .

 مناسبة

 مالحظة

    تفرقة األستاذ بین التالمیذ في المعاملة . 1

    عدم التقییم الجید ألعمال التالمیذ . 2

    شتم األستاذ للتلمیذ یؤدي بھ للعنف . 3

    سخریة األستاذ من التلمیذ أمام زمالئھ . 4

استفزاز التلمیذ بألفاظ غیر الئقة من قبل  5

 األستاذ .

   

    عدم استماع األستاذ لمشكالت التلمیذ . 6

عدم قدرة األستاذ على التحكم في التالمیذ  7

 داخل الصف .

   



    على التالمیذ . تسلط األستاذ 8

    المعلممن جانب التوبیخ المستمر للتالمیذ  9

    قسوة المدرس على التالمیذ . 10

    الطرد المستمر للتلمیذ من الفصل . 11

    التمییز في المعاملة من طرف المعلم . 12

 

 03المحور

 العبارات

ثالثا : األسباب التي ترجع إلى عالقة 

 الرفاق .التلمیذ بجماعة 

غیر  مناسبة

 مناسبة

 مالحظة

    سرقة الرفاق ألدوات التلمیذ . 1

    مسایرة التلمیذ لمتعاطي التدخین . 2

تشجیع الزمالء على سوء معاملة  3

 المعلمین .

   

    تلقیب زمالء التلمیذ بألفاظ غیر الئقة . 4

تشجیع جماعة الرفاق على اللجوء لسلوك  5

 . العنف داخل المدرسة

   

التعرض للعنف الجسدي للتلمیذ من  6

 طرف الزمالء .

   

    سخریة الزمالء من مالبس التلمیذ . 7

قیام التلمیذ بسلوكیات العنف لجذب اھتمام  8

 زمالئھ .

   

تشجیع التلمیذ على إثارة أعمال الشغب  9

 من قبل زمالئھ .

   

تشجیع جماعة الرفاق للتلمیذ على إتالف  10

 المدرسة .مرافق 

   

تشجیع األصدقاء على مخالفة تعلیمات  11

 إدارة المدرسة .

   

تقلید عدوانیة الزمالء في الفصل حتى  12

 یرضون عنھ.

   



 أسماء المحكمین : یوضح ) :3ملحق رقم (

 الجامعة أسماء المحكمین رقم المحكم

  مكناسي محمد 1

  بن صغیر كریمة 2

 1945ماي  8 إغمین نذیرة 3
 ـ قالمة ـ

  حرقاس وسیلة 4

  أمیرة ھامل 5

  بن شیخ رزیقة 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . االستمارة في صورتھا النھائیة) : 4ملحق رقم (

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

قالمـــــــــــــة 1945ماي  8جامــــــعة   

 كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

 علــــــــم النفـــــــــسقســــم 

 

 

 

 

  علم النفس االجتماعي ، تحت عنوان في إطار إنجاز بحث لنیل شھادة الماستر تخصص     

 

) في الخانة  X، وذلك بوضع عالمة (  مارةنرجو من سیادتكم التكرم باإلجابة عن عبارات اإلست    

 التي ترونھا مناسبة نحو كل عبارة من العبارات الواردة .

نتقدم إلیكم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان ، لتعاونكم في إنجاز ھذا البحث ، ونفیدكم علما بأن ما     

 ابات ستكون في غایة السریة ، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي .ستدلون بھ من إج

 

 

 

 2017ـ  2016السنة الجامعیة : 

الثانویة من األسباب النفسیة و االجتماعیة للعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة 
 وجھة نظر األساتذة



 البیانات األولیة :

 الجنس :                  ذكر                            أنثى  ـ        

 السن :                     ـ        

    الخبرة المھنیة : ـ        

 

 ال أدري ال نعم العبارات الرقم

شعور التلمیذ بالغیرة من اآلخرین یؤدي إلى ظھور  1
 العنف .

   

    تفرقة األستاذ بین التالمیذ في المعاملة داخل القسم . 2

    سرقة الرفاق ألدوات التلمیذ . 3

    شعور التلمیذ باإلحباط یجعلھ یلجأ إلى العنف . 4

الجید ألعمال التالمیذ من أسباب العنف عدم التقییم  5
 داخل المدرسة .

   

    مسایرة التلمیذ لمتعاطي المواد المھلوسة . 6

    شعور التلمیذ بالفشل یؤدي بھ إلى سلوك العنف . 7

    شتم األستاذ للتلمیذ یؤدي إلى ظھور العنف لدیھ . 8

    تشجیع الزمالء على سوء معاملة األساتذة . 9

    شعور التلمیذ بالعزلة سبب في ظھور العنف لدیھ . 10

    سخریة األستاذ من التلمیذ أمام زمالئھ . 11

    تلقیب زمالء التلمیذ بألفاظ غیر الئقة . 12

    شعور التلمیذ بالسعادة في إیذاء اآلخرین . 13

    استفزاز األستاذ للتلمیذ بألفاظ غیر الئقة . 14

الرفاق على اللجوء لسلوك العنف ضد تشجیع جماعة  15
 األساتذة .

   

اعتقاد التلمیذ باضطھاد اآلخرین لھ یجعلھ یلجأ إلى  16
 سلوكات عنیفة .

   

    عدم اھتمام األستاذ بمشكالت التلمیذ یؤدي إلى العنف.  17

    التعرض للعنف الجسدي للتلمیذ من طرف الزمالء . 18



التقلبات المزاجیة لدى التلمیذ في فترة المراھقة تجعلھ  19
 عنیف .

   

    عدم قدرة األستاذ على التحكم في التالمیذ داخل الصف. 20

    سخریة الزمالء من مالبس التلمیذ . 21

    ضعف الثقة بالنفس عند التلمیذ تؤدي إلى ظھور العنف. 22

تركیز األستاذ على جوانب ضعف التلمیذ مما یجعلھ  23
 یقوم بسلوكات عنیفة .

   

    قیام التلمیذ بسلوكیات العنف لجذب اھتمام زمالئھ . 24

    انعدام ثقة التلمیذ في اآلخرین من أسباب لجوءه للعنف. 25

    التوبیخ المستمر للتالمیذ من جانب األستاذ . 26

    إثارة أعمال الشغب من قبل زمالئھ. تشجیع التلمیذ على 27

    الحرمان العاطفي الذي یعاني منھ التلمیذ . 28

    قسوة األستاذ على التالمیذ . 29

تشجیع التلمیذ من طرف زمالئھ على إتالف معدات  30
 المدرسة .

   

    عدم قدرة التلمیذ على تحقیق الذات تؤدي بھ إلى العنف. 31

    للتلمیذ من القسم  .طرد األستاذ  32

تشجیع أصدقاء التلمیذ على مخالفة تعلیمات إدارة  33
 المدرسة .

   

    عدم قدرة التلمیذ على التحكم في دوافعھ العدوانیة . 34

    التمییز في المعاملة من طرف األستاذ بین التالمیذ . 35

تقلید التلمیذ لعدوانیة الزمالء في القسم حتى یحصل  36
 رضاھم . على

   

 


	الواجهة
	شكر و تقدير
	فهرس المحتويات
	فهرس الجداول
	فهرس الأشكال
	مقدمة و خاتمة
	الفصل الأول  إشكالية البحث
	الفصل الثاني المراهقة 
	الفصل الثالث العنف المدرسي
	الفصل الرابع الإطار المنهجي للدراسة الميدانية
	الفصل الخامس عرض ومناقشة النتائج
	khhlug
	ملخص الدراسة
	قائمة المرجع والمصادر
	الملاحق

