
حث العلمي  م العالي وال وزارة التعل

قالمة45ما8جامعة 

ة العلوم  ةل ةاإلنسان واالجتماع

النفس م علقسم 

رة تخرج لنیل شهادة الماستر في  علم النفس االجتماعيمذ

ة :األستاذةإشرافتتح:إعداد الطل

اني سـ/ 1 م                                     بــر رةــأمیل ـــهام-ـل

ةـــمــة رحیـــــانشــمخ/ 2

ة السنة  2016/ 2015الجامعــــ

العنف الممارس من قبل األستاذ على التلمیذ وعالقتھ 
بالتحصیل الدراسي

"- قالمة-1962جویلیة5دراسة میدانیة بمتوسطة "

"



 كلمة شكر وتقدير
بعد الشكر و الحمد ل سبحانه وتعالى على نعمته وفضله ودوام الصحة

والعافية ، والصلة على رسول ا  صلى ا عليه وسلم.

وإذا كان ل بد من شكر فإإننا  نتقدم بأسمى عبارات الشكر والمتنان

للستاذة المشرفة لما قدمته  لنا من خل ل توجيهاتها وتحفيزاتها  لنا

التي كانت نعم السند امل أمإإإإإإإإإإإإإإإيرة" إإإإإإإإإإإ"هالستاذة: 
فإلها منا اخلص التقدير والعرفإان والحترام .

كما نتقدم بالشكر الجزيل أيضا، إلى كل من ساعدنا من بعيد أو من قريب 
من أساتذة قسم: علم النفس و علم الجتماع.

ونوجه تشكراتنا إلى أفراد عينة البحث، على قبولهم الجابة على أسئلتنا .



 :غة العربيةلملخص الدراسة بال

 "موجه ضد التلميذ وعالقته بالتحصيل الدراسي.لالعنف ا "  عنوان الدراسة:

 الكشف عن العالقة الموجودة بين العنف الذي يتعرض له التلميذ وتحصيله الدراسيهدف الدراسة :

 :عن التساؤالت التالية اإلجابةراسة دال تولقد حاول

 بين العنف الممارس على التلميذ وتحصيله الدراسي ؟ ارتباطيه هل توجد عالقة ــ

 الجنس؟ متغير  ساتذتهم باختالفأل يختلف التحصيل الدراسي للتالميذ المعنفين من طرف ــ ه

 المستوى الدراسي؟ متغير باختالف أساتذتهمهل يختلف التحصيل الدراسي للتلميذ المعنف من طرف  ــ

 التالية: الفرضياتطروحة قمنا بصياغة وانطالقا من التساؤالت الم

 األساسية:الفرضية 

 على التلميذ و تحصيله الدراسي . األستاذبين العنف الممارس من قبل   ارتباطيه توجد عالقة

 األولى:الفرضية الفرعية 

 .الجنس متغير  باختالف أساتذتهميختلف التحصيل الدراسي للتالميذ المعنفين من طرف 

 :الثانية الفرضية الفرعية

                      .مستواهم الدراسيمتغير  ساتذتهم باختالف أيختلف التحصيل الدراسي للتالميذ المعنفين من طرف 

ـــة  األدواتاعتمـــدنا دـــي دراســـتنا علـــى المـــنهل الوصـــفي التحليلـــي و اســـتخدمنا : الدراسةةةة أدوات التالي
  .قبل تطبيقها األدواتلتحقق من الخصائص السيكوميترية لهذه واعتمدنا على االمقابلة و االستبيان و :

 . spssباستخدام نظام حصائية و الوصفية إلساليب األتم تحليل البيانات باستخدام ا دلق

 مسـتوايات األربـ ( تلميـذ مـن (121علـى عينـة عشـوائية بسـيطة تقـدر ب الدراسة تمتعينة الدراسة: 
 .الخطأة ومحاولة منا تفادي قنتائل دقي إلىالموجودة بالمتوسطة وذلك من اجل الوصول 



 أظهرت نتائل الدراسة ما يلي :نتائج الدراسة: 

 ــ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العنف الممارس على التلميذ ، و تحصيله الدراسي . 

 تلميذ و الجنس.ــ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العنف على ال

                                                                                 ــ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العنف الممارس على التلميذ و المستوى الدراسي .                                            

 الدراسة: اقتراحات 

، االقتراحاتعلى ضوء النتائل التي تحصلنا عليها دي الدراسة الميدانية، قمنا بصياغة مجموعة من    
ا لــه مــن أهميــة دــي التحصــيل الدراســي و حياتــه بالجانــب النفســي للتلميــذ لمــ االهتمــامأهمهــا : ضــرورة 

مرحلـة المتوسـط  المستقبلية ، و ذلك عن طريق المتابعة داخل المدرسة ، و القيام بجلسات إرشـادية دـي
و محاولــة تقــديم حلــول بديلــة بشــكل مســتمر ، و توعيــة األســاتذة بعواقــب العنــف الممــارس علــى التلميــذ 

للعنــف لتســتاذ مــ  تحســين الظــروف التعليميــة ، كــذلك القيــام بدراســات إحصــائية لهــذه الظــاهرة لمعردــة 
 أساليب معالجتها ميدانيا . اقتراح، و أسبابها م   انتشارهاحجمها و درجة 

  



Résume de l’étude : 

      La violence scolaire pratiquée à l’égard de l’élève et sa relation avec le 
rendement scolaire.  

Objectif de l’étude : 

      Cette étude a pour objectif d’indiqué : le rapport qui existe entre le 
comportement violent de l’enseignant contre l’élève et son rendement 
scolaire. 

      La problématique tourne autour des questionnements suivants: 

- Ya-t-il une relation corrélative entre les comportements violents de 
l’enseignant à l’égard   de l’élève et son rendement scolaire ? 

- y’ a-t-il  des différences dans le rendement scolaire des élèves violentés 
par leurs enseignants par rapport au genre ? 

- y’ a-t-il  des différences dans le rendement scolaire des élèves violentés 
par leurs enseignants par rapport au  niveau scolaire ? 

      Dans ce contexte, on extrait une hypothèse fondamentale qui est : 

 Il y’a une relation corrélative entre le comportement violent de l’enseignant 
à l’égard de  l’élève et son rendement scolaire. 

Celle –ci se divise en deux hypothèses partielles : 

1- Il ya   des différences dans le rendement scolaire des élèves violentés 
par leurs enseignants par rapport au genre. 



2- Il ya  des différences dans le rendement scolaire des élèves violentés 
par leurs enseignants par rapport au  niveau scolaire. 

L’échantillon de l’étude :     

 Notre recherche s’est basée sur un échantillon  qui  compose de 121 
élèves  réparti  en quatre  niveaux  :  niveau1 ère année, 2 ème, 3 ème et 
4 ème année moyen, choisie au hasard dans un établissement destiné à 
l’enseignement moyen  05 juillet situé dans la wilaya  de GUELMA. 

Méthode de l’étude : 

  Dans le but d’effectuer notre recherche , on a adopté la méthode 
descriptive analytique. 

Outil de l’étude :   

  Afin d’appliquer la méthode descriptive analytique  On a utilisé deux types 
d’outils : 

1- l’entretien. 

2-le questionnaire. 

Resultats de la recherche: 

     Après avoir utilisé les méthodes statistiques adéquates, on est arrivé au 
résultat suivant : 

- Il y’a une relation correlative positive entre les comportements violents 
de l’enseignant  à l’égard de  l’élève et son rendement scolaire. 



- Il ya   des différences dans le rendement scolaire des élèves violentés 
par leurs enseignants par rapport au genre. 

- Il ya  des différences dans le rendement scolaire des élèves violentés 
par leurs enseignants par rapport au  niveau scolaire. 

Les suggestions de l’étude :  

     Après avoir analyser les résultats, nous proposons quelques 
suggestions, telles que :  

- La nécessité d’accorder beaucoup d’importance au coté psychologique 
de l’élève, car il est nécessaire et utile pour son rendement scolaire et 
sa vie futur, par un suivi à l’école. 

- Sensibiliser l’enseignant à la gravité des actes violents et ses 
répercutions sur l’élève, dans l’immédiat sur son rendement scolaire 
dans sa vie de futur.  

- Organiser des séances d’orientations continues pour l’élève. 
- suggerer à l’enseignant d’utiliser les techniques de la communication à 

la place de la violence. 
- Améliorer  les situations d’apprentissage et d’enseignement au sein des 

établissements scolaires .                
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أ

:قدمةـــم

ة تمارس في العدید من المجتمعات حیث اقتحم هذا المفهوم  عتبر العنف ظاهرة اجتماع
أخذ صورا و أكثرإلىمجاال واسعا من الممارسات بل و تعد االمن ذلك ل متنوعة أسالیبو أش

ونة خذ حیزا واسعا في اآلأالعنف المدرسي الذأهمهاالخ،...األطفال، العنف ضد العنف ضد المرأة
اشرة نحو التلمیذ ألنهو نظرا اتجاه التلمیذأستاذخاصة ذلك العنف الممارس من قبل یرةخاأل موجه م

عتبر سلوك عدواني یتناقض مع ة هذا السلوك أصول فهو  ون التلمیذ ضح ا ما  ة و غال التر
طرة علیهم وحف ا لضمان الس ون غال التلمیذ  العنیف إن ممارسة العنف من قبل المعلم في ح

ذا عدم معرفته األسالیبإلىنظرا لالفتقاد ، النظام داخل القسم  ة و  ة و البیداغوج و المهارات الترو
ة و ا فلحاجات الطفل النفس ل هذه العوامل تجعل منه معلما عن ة  في ذلك مستعمالاالجتماع

اشر لیبساأمختلف  الضرب الم ف و الترهیب سواء  العقاب أوالتخو ذا تطبی الرسوب و  التهدید 
التفرقة في المعاملة مع التالمیذ و األدهىو .الجماعي إشعارهفي ذلك هو ممارسة العنف النفسي 

ة و الفشل ه أنفعوض .الدائمالدون ن جیل واعي متعلم و مثقف و لد أهدافعمل على تكو
عمل على تحقیره و التقلیل من قدراته و عدم تقدیر جهوده و  ارأخذهاواضحة فهو  األمر ،عین االعت

یؤثر یز وتشتت الذ اته من خالل عدم قدرته على التر ظهر ذلك في سلو ا على التلمیذ و  سل
اهه ة مع الزمالء وفیها یخص أما،انت ن عالقات اجتماع ظهر في عدم تكو االجتماعي  على المستو

ه حالة من  االنفعالي تظهر لد االمستو الخوف من اإلح النفس و الشعور الدائم  و انخفاض الثقة 
مي ،بینماالمعلم التعل هالمستو الدراسي و ظهر عل ا تدني المستو و عن المدرسة التأخرجل

.الهروب المتكرر و الغیر مبرر من المدرسة

ة موضوع العنف الممارس من قبل  التحصیل األستاذونظرا ألهم اتجاه التلمیذ و عالقته 
الضوءالدراسي ، حاولنا  هتسل م هذعل :إلى جانبین و هماالدراسةهحیث تم تقس

یتضمن أرعة فصول، الفصل  والذ حاولنا من وهو التمهیدالجانب النظر اإلطار المفهمي والذ
م  ما قمنا بتحدید المفاه حث، وأهدافه،  ة ال ات، أهم حث، عرض الفرض ة ال ال خالله تحدید إش

قة موضوع دراستنا، وعرضنا الدراسات السا ة المتعلقة  .األساس

ةلمحةعرضقمنا صورة عامة حیثخصص للعنفالثانيالفصل  مورصد أهم عنهتارخ المفاه
اله،ومنمعهالصلةذات خصص الثالفصل الثأماالسلوك هذاتناولتالنظرات التيثمأش



ب

المدرسي و حیث للعنف المدرسي ال العنف في الوس ه عن أش ابتم الحدیث ف ة األس ه المؤد إل
ال العقاب و العوامل التي تستدعي العقاب في حین و اآلثار الناتجة عن العنف المدرسيوأنواع و أش

عالفصل الرسنا ه إلىرا المتمدرس حیث تم التطرق ف و سماتللمراه ة المراه هخصوص
ة ق ال في فترة المراهقة و الشخص المدرسي وعالقته مواطن اإلش اتبالوس اإلرشاد م

هخامسالبینما الفصل,للتلمیذ فقد تناولنا ف النظر من حیثلتحصیل الدراسي او األخیر من الش
ه و هأنواع ادئه و أهمیته و العوامل المؤثرة ف .التحصیل الدراسي في الجرائرفي اآلخرو شروطه وم

قيفي ما یتعل ولهذا الغرض الجانب المیداني سادسفقد ضم الفصل ال، الجانب التطب
ة للدراسة والمتمثلة في  ات ثم عرض اإلجراءات المنهج الفرض یر  التذ خصصنا هذا الفصل بدأ 
انات والتأكد من خصائصها  ة ثم وصف األدوات المستعملة في جمع الب الدراسة اإلستطالع

ات ومترة من صدق و ث ع، عینة الدراسة، واألسالیب اإلحصائالس ذا المنهج المت ة المستخدمة و 
ار فروض الدراسة النتائج المتوصل إلیها من خالل الدراسة تم عرض ع الفصل الساأما،إلخت

م النتائج  ب وتنظ اإلطار المنهجي حیث تم تبو ة وف ات اإلحصائ عد جمع المعط ة، وهذا  المیدان
ة ثم عرض  ل فرض ة حسب  مناقشة النتائج على ضمن جداول مع التحلیل ومناقشة النتائج اإلحصائ

قة  .ضوء الدراسات السا



الفصل التمهيدي:الطار العام للدراسة

-الـشـــكالية1

اختيار الموضوع - أسباب2

  - أهمية الدراسة3

- أهداف الدراسة4

- تحديد المصطلحات 5

- الدراسات السابقة 6
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ةـــــــــــــــــــــــــــاإلش- 1 :ال
ةلبناتمناألولىاللبنةهيالمدرسة ة،العمل م اةاألساسحجروهيالتعل اإلنسانلح

ةاكتسبتفقدلهذاّلها، مةأهم رفيجداً عظ التاليوتأهیلهم،األفرادتطو دوراً المدرسةتلعبو
ةالحواضنمنفهيالدول،فيالنهضةقائدةلتكون أهلهابیراً  س فیهمتبثحیثلألفراد،الرئ

ممختلف مه،علىشرفون الذینالمعلمینمنوللمرینجیلهألبناءالفردةمخالطخاللهمنالق تعل
ه، ماتاكتسابفضاءتعتبرأنهاما.وتریتهوتهذی سالتعل ةةالرئ لالمجتمعات،فيواألساس ف
ةالمراحل م اطاً بهاوترتعلیها،تعتمدالمدرسةعدتأتيالتيالتعل قاً ارت أنذلكجدًا،وث
اتفیهاتسبالطالب سيدورفلها.لهااألساس والعملالطالب،مهاراتعنالكشففيرئ

تهمعلى امنفيتقو سیختارونهالذطرقهمإلىوتوجیههم،المختلفةمهاراتهموصقلضعفهم،م
سیرون  هوس .الخل،المستقبفيعل

هالذالكبیرالدوریتبینسبمما اةفيالمدرسةتلع منسواء،حدعلىوالمجتمعاتاألفراد،ح
تقّدمهاالتيوالجلیلةالكبیرةالخدماتسببالمدارساالعتناءیتمأنالضرورةمنانفقدهنا

قولللمجتمع، ةفيالتلفمسالةإن":اإلطارهذافيدیوجون و عهالتر فيلنقصنتیجةجم
م ست مسالة  واحدة من مسائل التلف في المال أنما "التنظ اءأومسالة التلف ل هذه أن،ومع األش
اء ةذات األش اة أنإال، أهم ان في ح سي هو ما  وهم ما یزالون في واألطفالاإلنسانالتلف الرئ
)75،ص 1943دیوجون (" المدرسة
ةورغم انةواألهم ةالعلومغنيوسالمدرسةتكتسبهاالتيالم حتوالتر مسرحالیومأص
المنللعدید فيمدارسنافيتنتشربدأتخطیرةظاهرةالمدرسيالعنفف.العنفومظاهرأش
ستطوراً وتشهداألخیرةاآلونة ةفيفقل ستخدمهاالتياألسالیبفيوٕانماالعنفأعمالم

ةمنالطالبضدالمسلحوالهجومالقتلالعنیفالسلوكتنفیذفيالطالب منوالمدرسینناح
ة ةمنالمعلمینالخاصةوالممتلكاتاألخرالناح أخرومرةالمعلممصدرهاتجدمرةف.ناح
انةاإلساءةالحمماالطالبزمیلهتجاهطالبوثالثةمعلمهتجاهالطالب .وسمعتهاالمدرسةم

ةالمنظومةفيالدولةطرفمنوضعتالتيالقوانینورغم متحاولتالتيوالترو سساتالمؤ نظ
ة م سانهإالالتعل منتكثربدأتالعنفأعمالف,طالبعلىاعتدمعلماً أننسمعأنغربل

ةعلىالمشرفینعضقبل ةالعمل م هذافيالعاملینمنالعدیدو اإلدارینواألستاذالتعل
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ةعلىالقائمون منهاعانيالتيالضغولكثرةرماالسببرجعیوقد،الوس ةالعمل داخلالترو
ةسواءالمدرسة ةأواالقتصاد بتفرغهاقومثمومنالدراسةمقاعدإلىمعهینقلهاوالتياالجتماع

طرتهوسلطتهتحتمنعلى .تالمیذمنس

ةالمؤسسةتمثلالمدرسةانتفإذا ةاالجتماع غرضأنشئتوالتي،األطفالتنشئةفياألساس
مهالطفلتهذیب رنخصوالفضیلة،واألخالقوتعل بیرمندورلهالماالمتوسطةمؤسسةالالذ

متالبینووس ماألساسيعل ضاالمدرسةتمثلأنمنمنعالهذا،فانالثانووالتعل فضاءأ
عض اتل اتؤثرقدالتيالسلو ةفيسل لالدراسيتحصیلهوفيعامةصورةالتلمیذنفس ش
اتإن،خاص ةالسلو ةالعدوان هصطلحماأوالمدرس احثةفهعر تالذ"المدرسيالعنف"عل ال

تلمیذ من التالمیذ "نه على ا"فوزفاطمة" احد أوالتالمیذ عدد من التالمیذ، على غیره منأوتعد
المدرسة  ة أوالفعل أوالقولالعاملین  ثیرة )06،ص2013.لوناس حدة ("سلب الممتلكات الشخص

ل بیئة غها  اینة تص غة خاصةومت ةص عا لظروفها االقتصاد ة ت ةواالجتماع أكثرأنإالوالثقاف
المدرسي ذه ات انتشارا وشیوعا داخل الوس ن حصرها في .ه السلو م ة  من خالل مالحظتنا الواقع

العراك ،سرقة أوالعنف  نتیجة للعقاب األستاذعدوان تجاه أو.....األدواتالعدوان تجاه زمالء الفصل 
الرسم على أواإلدارةعدوان تجاه أو.األخیریتلقاه التلمیذ من هذا التحقیر الذأو الجدران، المؤسسة 

ضره األستاذتعنیف أو اإلدارین، أومع الحارس النوافذ، العراكتكسیر الطاوالت،تخرب أوللتلمیذ 
...شتمه

ثیرة هي الدراسات التي  ان موجه من طرف أعارتو بیر للعنف سواء  التلمیذ وفي أواألستاذاهتمام 
ر دراسة  ز الوطني الأجراهاهذا الصدد نذ يمر اتاألمر م مابین عامإلحصائ - 1996(التعل

اوحول العنف)1997 ي فياالنض ة ،تبین السلو وم اأنالمدرسة الح الت االنض ابرز مش
عاني منها مدیرو المدارس هي العراك البدني والشجار بین التالمیذ وحمل السالح و هانةاإلالتي 

دن ا و ادلة بین المعلمین والتالمیذ لفظ ةعلى الصعید العري فقد بینت ماالمت أناألردنفي إحصائ
ة طاهرة مستفحلة ،حیث  م في أجرتالعنف في المؤسسات الترو ) 1990(سنة األردنوزارة التعل
ة المدرسة  طل ةدراسة حول مظاهر سلوك العنف لد 182مدیرة و 87مدیر و182شملت األردن

على 182معلمة و87معلم و الشغب والصراخ أنإلىالنتائج أشارتحیث مدرسة 360مرشد ترو
ه تخرب الممتلأعلىصوت عالي سجل  ة حدوث ، یل ة ،ثم الشجار والضربكانس خالد(ت المدرس
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للصحة أما.)05،ص2007، ة للصحة و المرصد الجهو على الصعید الوطني فالمنظمة العالم
ة من التالمیذ المقدرة ب )2002(قسنطینة  ة بینهما على عینة عشوائ تلمیذ 1941عد دراسة مشتر

ة قسنطینة ، وجدو  20في  جموعي العري (.للعنفتعرضوامن التالمیذ %38مؤسسة من وال
د هذه أو )17ص 1120، اتما تؤ ةالدراسة التي قامت بها مفتشیتاإلحصائ م الجزائر أكاد

ة سنة  الوالئي) 2000(العاصمة مع بدا انة بتوزعحول العنف المدرسي ، وذلك على المستو است
عینة من متوسطات )150(تلمیذ في ) 7000(على  ة  ات الجزائر العاصمة من مؤسسة ترو وثنو

شفت النتائج ان ) 1150(مجمل  السب %80مؤسسة ، من العنف المدرسي هو العنف اللفظي 
العنف بین التالمیذ والمعلمین %20أماوالشتم  ة فتتعل ق )09،ص1999،جلول قوادر(المت

ة أكدتلقد  ة والترو حوث النفس عة إنال سبب الطب ات العنف تكون من جهة  اللجوء لسلو
ة عض المختصون إذللتلمیذاالندفاع ةمنو الكثیراألزماتن ماعتبرها  ات السلو من .االضطرا

شها التلمیذ أخرجهة  ع الضغوطات التي  ات العنف  سلو داخل المؤسسة واألستاذقد ترت
ة وخارجها ،  فة تعبیر ا عن إذالترو ااإلحساستكون الممارسات العن و التوتر ،للظروف اإلح

شونها ةالمدرس ع ة  التي  ات الوقوف على إلىفقد قامت بدراسة هدفت ) 1989(مرم حنا أما,والح
ة للعنف  ونت عینة الدراسة من لدافة العوامل السبب مجموعة التالمیذ :مجموعات أرعالتلمیذ و

ة ،و مجموعة )300( المرحلة الثانو ة الثالثة  اءتلمیذ من الصفوف الدراس التالمیذ و شملت أول
حوث ،ومجموعة المعلمین و ) 150( شفت ) 140(االجتماعیین و شملت األخصائیینم حوثا و  م

ابأهمأنإلىالنتائج  االتلمیذ وهي خصائص مرحلة المراهقة و شعوره إلىالعنف ترجع أس ، اإلح
اب الخاطئو األسلوب ثافة الفصول و غ ة األنشطةفي تعامل المدرسین مع التالمیذ ، و المدرس

ظةوفي المقابل نجد دراسة الجزائرة )150- 149،ص 2000سید عبد هللا.( ) 2005(بن دمحم حف
ة ، ومن بین التساؤالت التي ح ة في المرحلة الثانو اولت حول عوامل العنف في المؤسسات الترو

احثة  ةال ا في ظهور أإلى:علیها اإلجا سب الترو ع التسلطي للنس ار الطا ن اعت م مد
تالمیذ مرحلة الثاني ؟ ولقد توصلت  ات العنف لد اإلىسلو لبیداغوجي على انه حقا قوة التسل

فة  ممارسات  عن قومون  هم مما تجعلهم  ة و إزاءالتلمیذ تؤثر على سلو العاملین األعضاءالثانو
ة(فیها  ذهب مع).35،ص2011، العري قور حتالمدرسة أنم الدراسات ظوتتف مصدرأص

و التوتر  ة لألستاذللضغ ان دور المدرسة مقتصرا على تر عدما  مة األبناءو للتلمیذ ف ة السل التر
نه من  حتالمجتمعات المتطورة مسایرةالتي تم قا للتلمیذ فهي تمهد اآلنأص ل توتر و ض تش
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ات منحرفة و المواقف الضاغطة التي یتعرض  سلك سلو ان  المراهقین تسبب في إلیهاالطر
ما هو  ة في االستمتاع  اتهم و تجعلهم یجدون صعو ة تؤثر بوجه عام على ح حدوث انفعاالت سلب

اة و یترتب على ذلك ظهور الكثیر من المش یز وضعف ایجابي في الح ة مثل نقص التر الت الدراس
یز داخل القسم ،الذاكرة وفقدان  ة و یتدنى مستواهم الدراسي انخفاضالتر . درجاتهم في المواد الدراس

الرجوع ممارسة العنف من قبل إلىو التلمیذ األستاذالواقع المدرسي الجزائر انت من في ح
شجعها حتى األسالیب اءالسائدة والتي  عتبرونها وسیلة ناجعة لتلقین أول التلمیذ و یتغاضون عنها و

عدة إلىممارسة العنف ترجع أنالنظرات الحدیثة بینت أنإال.القسمالصف داخل ضالدرس و 
اب ة األسالیبإلىاألستاذافتقاد ,من بینها أس ة و البیداغوج ذا عدم معرفته والمهارات الترو و

ا ةلحاجات المراه ة واالجتماع فا مستعمال في ذلك أستاذاالعوامل تجعل منه ل هذه .لنفس عن
ف أسالیبمختلف  الضرب التخو إشعارهموالتالمیذوالتمییز بینالتهدید و الشتم أوو الترهیب سواء 

ه الفشل و االحتقار ن جیل واعي متعلم ومثقف ولد حواضحة أهدافعوضا من تكو أسلوبفأص
حفزه على التعلماألستاذ قلل من قدرات التلمیذ وال  ا على التلمیذ العنیف  س ذلك سل التالي ینع و

هو في مرحلة حرجة  قة إالالذ االهتمام الكافي في طرق التدرس السا وهي المراهقة التي لم تل
اته من خالل عدم قدرته على. ظهر ذلك في سلو اهه و یز وتشتت انت المستوعلى ابینم, التر

ة مع زمالئه   ن عالقات اجتماع ظهر في عدم قدرته على تكو على المستوأماو.االجتماعي 
ه حالة من  ااالنفعالي تظهر لد النفس و الشعوراإلح األستاذالخوف الدائم من و انخفاض الثقة 

ظهر من خالل الدرجات التي یتحصل في حین الوقع  مي  التعل مساره علیها في على المستو
سي التاليجعلنا نطرح التساؤلوهذا ما . الدراسي  :الرئ

ة بینوجد عالقةهل ت- اط ؟الدراسيهعلى التلمیذ وتحصیلاألستاذالعنف الممارس من قبل إرت
عنه ةالسؤالین الفرعینتنبث :اآلت

متغیراختالف األستاذهل یختلف التحصیل الدراسي للتلمیذ المعنف من طرف –1
الجنس؟

متغیراختالفاألستاذهل یختلف التحصیل الدراسي للتلمیذ المعنف من طرف –2
الدراسي ؟المستو

ة ة لإلجا سي نصوغ الفرض ةعلى تساؤلنا الرئ ة األساس :اآلت
ةإعالقةتوجد - اط .على التلمیذ وتحصیله الدراسي األستاذبین العنف الممارس من قبل رت
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:السؤالین الفرعین  نقترح الفرضیتان التالیتین لإلحاطة
.الجنس متغیراختالفاألستاذیختلف التحصیل الدراسي للتلمیذ المعنف من طرف -1
.الدراسيمستو نتغیر الاختالف األستاذمن طرف یختلف التحصیل الدراسي للتلمیذ المعنف-2
اب-2 ارأس :الموضوعاخت

ارإن هوحثموضوعالمدرسيوسطهمفياألطفالعلىالممارسالعنفلموضوعنااخت
ةنتیجة الغةلألهم ،المجتمعفيالموضوعهذاتسبهاالتيال منمستمدموضوعفهوالجزائر
اأهمیتهوتظهرالمعتبر،وزنهولهاالجتماعيالواقع مخاللمنتلقائ عنوانفيالمتضّمنةالمفاه
حث ةهذهالتحصیل الدراسي ،التلمیذ؛العنف؛:ال رنافيرسختالتياألهم المالحظاتخاللمنف
ة الولمظاهرالیوم حتوالمختلفة،العنفأش ة،حاجةتمثلأص ةمنخلقتماشخص فيرغ
ابها،ومعرفةفهمهاومحاولةالظاهرةهذهمنالتقّرب عابأس عادهاواست ةأ ة،االجتماع وقدوالنفس

ارهذاتأكد حثالموضوعقابلّةمنالتأكداالخت .لالهتمام واستحقاقهلل
اب في  وتتمثل هذه األس

آخر إال وهو صادر عن األستاذ وموجه رغبتنا في دراسة موضوع العنف المدرسي من منظور-1
.للتلمیذ، خاصة وان اغلب الدراسات تناولت موضوع العنف الموجه ضد األستاذ

شتنا-2 ین ومن خالل الواجب الملقى على عاتقنا و الشعورمعا وننا ترو ة للواقع الترو الیوم
قا ن نسمع بها سا .ان الجیل الجدید أخد یتجه نحو انحرافات لم ن

نالقدرالمساهمة-3 حث،موضوعالظاهرةحولالمعرفيالرصیدإثراءفيالمم آفاقفتحوال
نةوامتداداتجدید حاثمم .الموضوععالقةذاتلأل

م حلول تعمل على الحد من -4 ة اتجاه أفراد المجتمع ومحاولة المساهمة في تقد المسؤول الشعور 
الترو یتعرض له التلمیذ في الوس .العنف الذ

ة-3 :الدراسةأهم
ع الهامة التي  احثین من أثارتعتبر هذا الموضوع  من المواض الغا من طرف ال ا اهتماما  حال

ة لما  ة و االجتماع ة النفس ار ان التلمیذ هو محور الناح اعت له من اثر على مستقبل المجتمع 
ة  ة الترو .العمل
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ن لهذه الدراسة -1 الضوء على موضوع جد حساس األولىالدرجة األستاذتفید أنم وذلك بتسل
التر .وومحضور داخل الوس

.في تحسین عالقته مع تالمیذه األستاذتعمل هذه الدراسة على مساعدة -2
ن -3 ذلك في العدید من الجهات أنم :أهمهاتفید 
حث العلمي -أ ة ال مصدر للعدید من .لمهتمون بهذا المجال من طل عتبر هذا الموضوع  حیث 

حث في موضوع العنف الموجه ضد  ة الجامعات في ال في التلمیذالدراسات القادمة والتي تساعد طل
ةالمدرسة نظرا جدیدة تعمل على تحسین نتائج إلىالوصول وهذا الموضوعتسبهاالتي لألهم

م في الجزائر التعل مستو
م و العاملون في مجال -ب ن لهذ: اإلرشادالتعل حث م ة ضعلى فهماألستاذساعد أنا ال ف

ماإلىالصف دون اللجوء  نه العنف  في أنم من حدة العنف التخفیفساعد المرشد الترو
ة .داخل المؤسسات الترو

:الدراسةأهداف-4
ص  ننا تلخ ما یلي أهدافم :دراستنا ف

.الجو السائدالتلمیذ و و األستاذالتعرف على العالقات الموجودة داخل القسم بین -1
.العنف الممارس على التلمیذ وتحصیله الدراسي بین الموجودةالعالقةالكشف عن -2
.و نتائج العنف على التلمیذ و تحصیله الدراسي آثارتحدید -3
ة -4 اعإلىاألستاذفهم العوامل المؤد ة مهامه رغم وجود نصوص أتأثناءعنیف تالأسلوبإت د

ة تمنعه  .ذلكتماما عنقانون
ضلحلول إیجادالمساعدة في -5 .العنف  الموجه للتلمیذ درجة منتخف

:المصطلحاتتحدید-5
:مفهوم العنف5-1

:لغة  العنف
الضم ضد الرف:في مختار الصحاح-1 .الُعْنُف 
الضم -2 ه  ضاً تقول منه َعُنَف عل ه ا .ُعْنفا وَعُنَف 
.وُعْنُفواُن الشيء أوله.واللومالتعییر :والتَّْعِنیف-3
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ه ، وهو ضد الرف:الُعْنف:منظورقال ابن  ْف اَألمر وقلة الرِّ .الُخْرُق 
ه َْعُنُف ُعْنفًا وَعنافة وأَْعَنفه وعُعنف ه وعل

ن  فًا، وهو َعِنیٌف ِإذا لم  قًا فَ◌نَّفه َتْعِن .َأمرهَرف
ُعنف: واْعَتَنَف اَألمَر  )41ص, 8819, جمال الدین ابن منظور(.َأخذه 

:العنف اصطالحا
إلى الجمیلالمناوقول اد لما یؤد أنه حسن االنق ان قد عرف الرف ، وٕاذا  العنف هو عدم الرف

حفه عر و إلى القب یؤد اد الذ .أنه سوء االنق
أنه  عرف  و و ه إلى األعمال اللطف،صورة من الشدة التي تجانب الرف قد یدفع صاح وهو طر

القتل  ة الكبیرة  .وغیرهاإلجرام
السلوك اإلنساني یتسم بإلحاق الضرر الما من أنما لمة واسعة التداول تشیر إلى نم أو العنف  د

من جانب طرف ما على )5ص1980. التیر مصطفى عمر (طرف أخرالمعنو
رةحمل تعرف ظاهرة العنف ثالث اتجاهات و  .ف
اً : ألولاالتجاه- 1 :یتضمن تعرف العنف قانون

ة أو  ات شخص غا والبدني ابتغاء تحقی اره االستعمال غیر القانوني لوسائل القسر الماد اعت
ة جماع

استخدامها - والضرر إللحاقاألذالعنف هو استخدام غیر مشروع وسائل القهر والقوة والتهدید 
ع . (اآلخرن ور خلیل ود )31ص1997,ش

:االجتماعيتعرف العنف من المنظور :الثانياالتجاه- 2
د " العنف على انه"اندور"عرف ؤ "والبیئةعلى التفاعل بین الشخص سلوك متعلم من المجتمع و

عني فالعنف إذن ة بین األفراد : من المنظور االجتماعي  ًا في توازن العالقات االجتماع ف خلًال وظ
إلى عدوان فرد على آخر ة سائدة في المجتمع فیؤد ة واجتماع ارات ثقاف .ینتج من اعت

:النفستعرف من وجهة نظر علماء :الثالثاالتجاه- 3
نتیجة لصرا فالعنف ا ع عن حالة من اإلح السلوك ین ة ال شعورة تنتاب من أنما عات نفس
أهدافه ، ولذلك هو یلجأ إلى العنالفرد وتعوقه  الكامنعن تحقی ا اإلح س عن قو .ف للتنف
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د مؤسس مدرسة التحلیل النفسي د فرو شرة العنفأن:یؤ عة ال ة تمتد جذورها إلى الطب . خاص
الفرد  مون ، وُتثار إذا اعترض نشا ة . وهي بذلك موجودة في وضع  وعلى ذلك فالعنف استجا

ة  ع ة للفردطب ع ات الطب )م1980ص،15التیر ،مصطفى عمر(غیرها من االستجا

ف  :للعنفاإلجرائيالتعر
ننا  م قة  القسوة والعدوان والنعرف أنومن التعارف السا أنه السلوك المشوب  ، قهر واإلكراهالعنف 

الضرب والتقتیل لألفراد، والتكسیر  ًا،  ة استثمارًا صرحًا بدائ ه الدوافع والطاقات العدوان تستثمر ف
ا والتدمیر للممتلكات، واستخدام القوة إلكراه الخصم وقهره اأوماد ون العنف.. معنو ن أن  م و

ًا  ًا ) صدر عن فرد واحد(فرد ون جماع ن أن  م أو عن هیئة أو مؤسسة ) صدر عن جماعة(ما 
.األفرادبیرة منعات وأعدادًا تستخدم جما

:العنف في االصطالح الترو-2
ة والمؤثرة على النظام العام لها والتي  ات الغیر مقبولة داخل المؤسسات الترو هو مجموعة من السلو

في التحصیل  ما یتعل ة ف ة و .الدراسيتنتج عنها نتائج سلب ات لها مظاهر ماد أخروهي سلو
ة .معنو

ف  :للعنف المدرسياإلجرائيالتعر
قةمن خالل التعارف  ننا السا م ة نماأتعرفه على انهللعنف المدرسي  أومن سلوك هجوم

ة واالستغالل االقتصاداإلساءةأوالجسداإلیذاءقهرة تشمل  الممتلكات من قبل وٕاتالفالنفس
.معلمیهم في المدرسةأوالتالمیذ ضد زمالئهم 

:التحصیل الدراسيمفهوم- 3
:لغة-ا

ع وتثبیتواألمرحصل الشيء  لوناس  (.خلصه ومیزه عن غیره وتحصیل الشيء تجم
)06ص2013،حدة
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:اصطالحا- ب
ة معاكاألهو المستو "الصرافعليقاسم"عرف حرزه الطالب في مادة دراس مي الذ عد د ینة 

ه ار عل االخت )06،ص2013لوناس حدة .(تطبی
المواد إحدالمهارات التي اكتسبت في أوهو المعرفة التي تم الحصول علیها :الصالحأما مصلح
ة، و ار من قبل المدرس الدراس ، 1985الصالح،دمحم عبد هللا (التي تم تحدیدها بواسطة درجات االخت

.)26ص
شیر هذا التعرف  ة إلىو  تس ار التحدد من خالتيالمعارف و المعلومات الم ل درجات االخت
قها المدرس على  ط .التلمیذالتي 

ا-ج :إجرائ
ه التلمیذ من معلومات في دراستنا سنعتبر التحصیل الدراسي تس ل ما  من ،مهاراتأوهو  والتحق

ار  ع المقررة بواسطة الدرجات التي یتحصل علیها التلمیذ في االخت االستفادة من تلك المواض ات مد
ة  ة المعدة من طرف أوالشفو المعدل الفصلي،األستاذالكتاب حثنا  .و حددناه في 

ف المراهقة5-3 :تعر
:لغة-ا

الغالم،الدنوأو تعني االقتراب  انه قارب االحتالمفحین نقول راه ا والحلم هو قدرة ،فهو مراه
على  )08،ص2013،لوناس حدة(.اإلنجابالمراه

:اصطالحا- ب
مرصالح" تعرف الد النفسيإن":"مخ للعالم الجنسيوه،المراهقة هي الم الد الوجود ،ي الم

ة ،وهي مزاج من شيء في سبیله  ذات فرد قي للفرد  الد الحق هو .الخلع واالنتهاءإلىوهي الم
ض في سبیله  )340،ص2005حامد زهران(.االرتقاء والنماء و الرشدإلىالطفولة ونق

فیها أنهاالمراهقة على إلىنظر یهذا التعرف  حق ا و  ا وجنس المرحلة التي ینمو فیها الفرد نفس
ما .تمثل مرحلة التناقض بین الطفولة والرشدأنهاذاته، 
ة":"الجسمانيالعاليعبد"تعرف  ة بیولوج ة،هي عمل ةتعرف ة،وجدان ة،اجتماع ةترو دینام
)08،ص2013،لوناس حدة.(ومتطورة
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ه ل جوانب النمو والتي إنا التعرف ذیر ارة عن جملة من التغیرات التي تمس  المراهقة هي ع
صفة مستمرة ومتطورة .تحدث 

ا-ج :إجرائ
ل  مر بها  العشرن، و من حوالي سن الثاني عشر وتنتهي حوالي سن الواحدإنسانالمراهقة هي فترة 

ةتتمیز ةبتغیرات نفس ة، انفعال ة، عقل ةو، جسم .اجتماع

قةالدراسات-6 :السا
المعلومات،  قة السجل الحافل  ن من رصد الظاهر و تحدید إذتعتبر الدراسات السا من خاللها نتم

ات و تدفعنا إنموقعها، ثم  ات و السلب االیجاب صیر  ونها تساعدنا على الت ا  إلىلها دورا ایجاب
حث عن الجدید،  المقارنة أنإالالمضي قدما في ال الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قلیلة 

عض منها والتي تخدم  .احثنأهدافغیرها، لذا سنلقي الضوء على ال

ةالدراسات6-1 :األجنب

سو 6-1-1 ان :آخرون دراسة 

س بدراسة تحت عنوان ان و أنواعهالعقاب "قام  و المعنو ان "في تعدیل السلوكأثرهالماد و 
في تعدیل السلوك و التعلم  و المعنو ة العقاب الماد فعال .الهدف منها معرفة مد

س و  ان ات ال یؤدأنإلىبها على التالمیذ قامواالتيالدراسةهذه فيآخرون توصل  تكرار العقو
ه إلى ه األمنعدم إحساستعلمه بل ینتج عنه أوتعدیل سلو ات لد ما تولد العقو ة مرتفعة ،  عدوان
)58،ص1985،دمحم عبد هللا الصالح (. 

ولین6-1-2 ).(BENDER.MCLAUGHLIN)1997(:دراسة بندر وم

حث ممارسة التالمیذ للعنف أجرت السلوك المدارس وعالقة المعلم نحو هذا األسلحةهذه الدراسة ل
الدراسة علىللمجتمع،المضاد  ان الهدف منهامعلما،) 70(تلمیذ و)225(وتم تطبی الكشف عن و

السلوك العنیف لد لألسلحةحمل التالمیذ أنوتبین .للسالحالحاملین التالمیذعالقة المعلم 
الدراسة أوصترد فعل التالمیذ نحو قسوة المعلمین ولهذا قد إالوممارسة العنف داخل ما هو 
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اعالمعلمین  ة ناألفعالالتي تجنب ردود األسالیببإت ، 2008عمارة،دمحم علي (.حوهمالسلب
)195ص

س6-1-3 Knox .r.f)1996(:دراسة نو

تلمیذ وتبین )400(هذه الدراسة على أجرتبهدف معرفة اثر المناخ المدرسي على السلوك العدواني 
المدارسأعمالمعظم نأ صورة السیئناتج عن المناخ المدرسي ،السلوك العدواني  س  ینع الذ

ة  العمل على تعدیل البیئة الدراسة أوصتولهذا فقد ،التالمیذ داخل وخارج المدرسةعلى سلب
ة السلوك االیجابي للتالمیذأنشطةو وما تتضمنها من برامج  ،المدرس )191نفس المرجع ص.(لتحقی

ة2- 6 :الدراسات العر

1988:دراسة الثبیتي1- 2- 6

ة أجرت ة التي تواجه هذه الدراسة على تالمیذ المرحلة الثانو المشاكل الدراس ا ارت حول مد
إلىواعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي ولقد هدفت .التالمیذ و تحصیلهم الدراسي

. التعرف على المشاكل التي یتعرض لها تالمیذ هذه المرحلة وهل لها اثر على تحصیلهم الدراسي 
ةأنإلىتوصلت دولق اط ة دالة هناك عالقة ارت اایجاب ة التي إحصائ شها بین المشاكل الدراس ع

مسلطانة (.التلمیذ و التحصیل الدراسي اطيالدإبراه )108ص 1992م

)1979(:منصورطلعتدراسة6-2-2

ة حول الدراسة هي ةاألسالیبدراسة میدان ة العقاب واستخدمت هذه ،التلمیذعلىوأثرهاالغیر ترو
العالقة بین إظهارإلىوهدفت الدراسة اإلعدادهج الوصفي على عینة من التالمیذ في نالدراسة الم
اساتها على التلمیذاألسالیب ة المختلفة و انع . العقاب

ة في العقاب یؤدأنهذه الدراسة أكدت خوف التلمیذ، إلىاستخدام المدارس ألسالیب غیر ترو
اشرة سل س م 16%ثیرو الشجار، 19%:أنا على تحصیله حیث وجد وضعف ثقته بنفسه مما نع
عانون من المیل  ا  ات الفصل و 10%االنطواء وإلىمن المتأخرن دراس قومون بتدمیر محتو



مهیديالفـصل  راسةالعامإالطارال
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النقص و %30 احمد دمحم الزغبي ).(الشرود الذهني(ثیرو السرحان 80%لدیهم  الشعور 
).222،ص2002

ة6-3 :الدراسات الجزائر

حث في موضوع العنف الموجه ضد واغلبها تناولت،الموضوع قلیلةالدراسات الجزائرة في هذا إن ال
ح استعمال العنف ضد إلىیرجع السبب رما و.األستاذ ة التي تب أحداألطفالالتنشئة االجتماع
مأسالیب :هذه الدراسات أهمومن .لتعل

ة6-3-1 :دراسة منظمة الصحة العالم

قسنطینة الدراسة للصحة  ة و المرصد الجهو والتي )2002(التي قامت بها منظمة الصحة العالم
ةإلىوهدفت هذه الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي  هل یتعرض :على التساؤل التالي اإلجا

ة من . العنف رغم  القوانین التي تمنع ذلك إلىالتالمیذ  التالمیذعد دراسة بینهما على عینة عشوائ
ة قسنطینة فوجدو ) 20(تلمیذ في )1941(مقدرة ب العینة أفرادمن ) %38( أنامؤسسة من وال
،(للعنف تعرضوا )09،ص1999جلول قوادر

ظةدراسة  2-3--6 2005:بن دمحمحف

ة في المرحلة تلمیذ و تلمیذة290على هذه الدراسةأجرت حول عوامل العنف في المؤسسات الترو
احثة  ة ومن بین التساؤالت التي حاولت ال ةالثانو ع أإلىعنها اإلجا ار الطا ن اعت م مد

ة ؟ تالمیذ المرحلة الثانو ات العنف لد ا في ظهور سلو سب الترو التسلطي للنس
البیداغإلىوقد توصلت  همانه حقا قوة التسل قومون ،وجي على التلمیذ تؤثر على سلو مما تجعلهم 

فة  ة (ممارسات عن ذهب )35،،ص2011، العري قور

قة :التعقیب على الدراسات السا

استعراضها نستنتج إن و التمعن الجید لدراسات التي قمنا  أنمن خالل النتائج تتفأنهاالتدقی
ان جسمي  اة إلىیؤدمعنو أوالعقاب سواء  بیر على ح فة لها حتما  اثر  ات عن ظهور سلو

ة ة والدراس انت في أوجهأما.التلمیذ االجتماع اباالختالف ف ة األس ل إلىالمؤد سلوك العنف ف
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نتائج السلوك العنیف خاصة على إلظهارخراآلعن مختلفعلى متغیراعتمدتدراسة من الدراسات 
ة للتلمیذ ولكنها لم تعطي  اة االنفعال ةالح ر من الدراساتو.الدراسيبیرة لتحصیله أهم قة الذ السا

نا من  مة و التي تفیدنا لإللمامجمع العدید من اتم قةالوصول نتائجوموضوعنالمعلومات الق دق
.في عالقة السلوك العنیف الموجه ضد التلمیذ وتحصیله الدراسي



القسم الول :الجانب النظري
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هیدـــــتم

فســره مــن  ــه منهـا، فهنــاك مـن  ـة المنظــور إل ــاختالف الزاو ـالعنف،  فـي تحدیــد المقصــود  اختلـف الــرأ

قصـد إرغامـه علـى تنفیـذ  سـتهدف الخصـم  عرفـه علـى انـه إكـراه  ـة و اته وأهدافه النهائ إرادتـه، خالل غا

عرفــه علــى انــه مظــاهر  حــدد العنــف تحدیــدا حصــرا مــن خــالل تعــداد مظــاهره المختلفــة ف وهنــاك مــن 

والتهدید واغتصاب الوعي وغسل  ار ل نوع والترحیل اإلج ادة المنظمة، واالضطهاد من  التعذیب واإل

.الدماغ وخداع العقول
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ة حول العنف لمحة-1 خ :تار

ــل المجتمعــات طالمــا توجــد  ظــاهرة فــي  و ینتشــر العنــف  شــر مــة قــدم المجتمــع ال العنــف ظــاهرة قد
ات  انات بین شخص ة وظرفهم و األفرادب ة و أوضاعهموفي تنشئتهم االجتماع ة واالجتماع االقتصاد

.األسرة

مثل  ان  ة و التي  ان العنف موجودا في المجتمعات البدائ وعدم االستقرار والسـعي الرعيفلقد 
ائــل تتمثــلمختلفــة مــن العنــف بــین أنمــامــن ثــم فقــد ظهــرت .العشــبوراء المــاء و  فــي العــراك حــول الق
ــاه و الكــأل و فــي العصــر الحــدیث اتســعت ظــاهرة العنــف و زادت حــدتها و .القتــلإلــىقــد تصــل و،الم

اینــــت  الهات ائل االتصــــاالت و تعــــدد حاجــــات  عــــد التقــــدم العلمــــي و التكنولــــوجي والتقــــدم فــــي وســــأشــــ
ـم ،و نتیجة لهده التغیرات ازداد العنف وانتشر االغتـراب,األفراد م و المعـاییر التـي تح اینـت القـ حیـث ت
م والمعـاییر فضـالاألفـرادسـلوك  مــي بـین ،و اتســعت الهـوة بـین الــ ـالعــن ظهـور الصـراع الق فــال األج
م أنشــك  ــاین بــین قــ م األفــرادالت ــو قــ الضــرورة اءاآل أنعــالوة عــن ،العنــفإلــىو المجتمــع یــؤد

م و المعـــاییر ،أهدافـــهاســـتدام وســـائل غیـــر مشـــروعة لتحقیـــإلــىلجـــوء الفـــرد إلـــىأ،تصــدع فـــي  القـــ
الغیر االجتماعيأو  مها و أد ق ها و مظاهر انحرافها مع اختالفها أنمانقل الثقافات الوافدة  سلو

ة  م مجتمعاتنا الشرق .عن ق

الت المجتمــع عــد العنــف مــن اخطــر مشــ ا العنــف علــى فئــات معینــة مــن ،و  قتصــر ضــحا فلــم 
حبــل ،المجتمــع ثیــر مــن فئاتــه و شــرائحه علــى أصــ فأصــاب المعلمــین فــي المــدارس ،اإلطــالقشــمل 

م حسینطه(.زل و توجه نحو الذاتو المرأة في المناألطفالو  .37)ص,2007,عبد العظ

على أولو لقد حدث  شر ـأول جرمـة , بـین ابنـي ادماألرضعنف في التارخ ال انتهـى  والـذ
اذو"ً:مصـداقا لقولـه تعــالى ،األرضقتـل وقعـت علــى  ـالح ــا ابنـي ادم  قرــا قرانـا فتقبــل اتـل علـیهم ن

سـطت(27)یتقبـل هللا مـن المتقـین إنمـاقتلنــك  قـال ألقـال األخـرمـن احـدهما و لـم یتقبـل مـن  لــى إلـئن 
یدأیدك لتقتلني ما اس ك ألقتلـك إنا ب تبـوء بـإثمي أن أرـد إنـي أ(28)خـاف هللا رب العـالمینأإنـي ل

ح أفطوعـت لـه نفسـه قتـل ) 29(لـك جـزاء الظـالمینصحاب النار و ذأثمك فتكون منإ و  ـه فقتلـه فأصـ خ
ة من سورة المائدة" ((30)من الخاسرن .)اآل
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ست ظاهرة حدیثة مة ترمي ,و في ضوء ما تقدم فان ظاهرة العنف ل قاعإلىبل قد الجسمي األذإ
شخص ما أوالنفسي أو مارس العنف ضد ,بجماعة ما أولیهما  اءو قد  مها ، األش تحط عن طر
ـف ،إتالفهــاأو ـع و التهدیــد و التخو عنــى العنــف الترو ةإلــىاســتنادا ,مــا قـد  أنومــع . القـوة الجســم

مـا اوجـب االهتمـام بدراسـته و ،قـد ازداداآلونـةالعنـف فـي هـده أنإال ،العنف ظاهرة موجودة مند القـدم
ابمحاولـــة الوقـــوف علـــى  ـــة و الحـــحتـــى یتســـنى الوق،التـــي تســـهم فـــي نشـــأتهاألســـ د مـــن تفاقمـــه فـــي ا

م حسین(. المجتمع .)39ص, 2007,طه عبد العظ

اب مختلفة اإلنساناعتمد  ال مختلفة و ألس أش عـة ، في ممارسته على العنف  حیث مارسه ضـد الطب
ـومین،  ـام ضـد المح ـار ضـد الصـغار و الرجـال ضـد النسـاء و الح ـان فـي . ضد الحیـوان و الك مـا 

انعض  ـارهدفاعـا عـن نفسـه و عـن وجـوده و عـن مصـالحه وعـن األح و فـي ‘ آراءهو معتقداتـه و أف
ان الء على أواآلخرنانتقاما من اإلنسانمارسه أخرأح .ثروةلالست

عقوق الوالدینأنإلىاإلشارةو تجدر  ا  في حین ، عض صور العنف قد تكون غیر مشروعة اجتماع
عض  ون ال مـا فـي حالـة مشروعا واألخرقد  ـة  م والمعـاییر االجتماع مع الق ه ألنه یتف مرغوب ف

ــاختالف أنالقــول إلــىو هــدا مــا یــدعو ،األبنــاءضــرب  ــم و تقــدیر اجتمــاعي یختلــف  العنــف هــو ح
. المجتمعات

العنف -2 طة  م المرت :عض المفاه

ــن دراســة ظــاهرة العنــف دون  م م التــي تتــداخل معهــا مثــل العــدوان والغضــب إلــىاإلشــارةال  المفــاه
.اإلرهابواإلساءة و 

:العنف والعدوان-2-1

العنـــف  ـــرت ـــه "فالعـــدوان هـــو,العـــدوانی النفســـي أوالضـــرر الجســـمي إحـــداثســـلوك القصـــد من
".أخرجماعة أولشخص 

الشـخص ألذاإلحاقـإلـىسـلوك مقصـود یرمـي "هوأو رشـاد (".عـن قصـد و عمـد األخـرو الضـرر 
30)ص،2009عبد العزز موسى،
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ل ،األساسا و على هذ ل عارض ال تكون اإلیذاءإلىالتي ترمي األفعالفان  العنـف أمـا.عـدوانش
ة من العدوان مثل العن،فهو الجانب النش من متصل العدوانو في هده الحالة  .ف الصورة القصو

ـل مـن مفهـوم العـدوان و العنـف بوصـفهما متـرادفین ـاحثین  عـض ال ستخدم  عالقـة لكـن ال،و قد 
الخــاص صــدر عـــن طــرف صــوب طــرف . بینهمــا عالقــة العــام  أنــه ســلوك  عــرف  أو،آخـــرفالعـــدوان 
ــه  ــالطرف اآلخــرأوبــدني إلحــاق أذصــوب الــذات و یترتــب عل صــورة متعمــدة  و فــي ضــوء ،نفســي 

عد العدوان  ـا أكثرهدا  ـون ایجاب ـذلك قـد  ة و یتضمن جانب لفظـي و بـدني و  ا،أوعموم فـي سـلب
ال مــن أنحــین  عــد شــ الالعنــف  عــد عــدوانا و لكــن و لــذ.العــدوان أشــ ــل عنــف  ــان  ــن القــول  م لك 

الضرورة  عد عنفا  ل عدوان  س  .ل

ــاآلخرن منهــا العــ: عدیــدة أنــواعو للعــدوان  یتضــمن القصــد إلنــزال الضــرر  دوان الصــرح الــذ
یتضـــمن الســـخرة و االزدراء و غیرهمـــا مـــن  ـــذ ال الوالعـــدوان الرمـــز ـــف العـــدوان عـــن ، األشـــ ختل و

ة  ـة و الحقـد ، hostilitéالعدائ حرك العدوان و ینشطه وتتضمن الغضب و الكراه ل ما  فاألخیرة هي 
العــدوان المضــمر االضــطهاد و قــاإلحســاسو الشــك و  ــون العــدوان ،و علــى ذالخفــيأود تســمى  لــك 

ل مـــن ،اآلخـــرنهجـــوم صـــرح علـــى الـــذات و  ـــون العنـــف شـــ الو ـــة أشـــ مثـــل النها العـــدوان فهـــو 
تضمن  من متصل العدوان و األشخاص إلحاق األذالقصو .الممتلكات أوو الضرر 

بــین العنــف و العـدوان بـین المفهمــین إال فع،و هنـاك فــرق جـوهر ن هنــاك ألــى الـرغم مــن الخلــ
ون ظاهرا  متلكـون غرـزة الامنـا،أواختالف بینهما فالعدوان سلوك رما  عـا  عـدوان لكـن فـاألفراد جم

ــة المطـــاف ، األســـالیبو األفــراده الغرــزة التـــي تختلــف بــإخالف الفــرق فــي التعبیــر عـــن هــذ فــالعنف نها
ل من أولسلوك عدواني  الهو ش العدوان المتعددة و من ثم فالعنف هو تعبیر صرح عـن العـداء أش

علــى  المعنـــوأو الممتلكــات والقهـــر و اإلیــذاءاألشـــخاصو هــو یتــراوح بـــین ممارســة القهـــر المــاد
عد  ما  اشر  اشر و غیر الم الأكثرالم .العنف تطرفا أش

ـــة، و العنـــف هـــو  ـــة لمشـــاعر عدوان ـــةأوالمرحلـــة النهائ ـــر عـــن نزعـــات عدوان ، هـــو وســـیلة تعبی
م و التكسیر و الحرق و  ـاإلكراه واالغتصـاب الجنسـي اإلتالففالضرب و التحط و السـرقة  و التمزـ

ة اتجاه الفرد  ل مـن أنمـا ، الجماعةأولها مظاهر تعبر عن مشاعر عدوان الهنـاك شـ العنـف   أشـ
اإلدمان و االنتحاراإلنسانمارسه  34)ص،2009رشاد عبد العزز موسى،(.ضد نفسه  .33
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:العنف و الغضب-2-2

عـد الغضـب احـد الـدوافع التـي تـؤد،عد العنف مظهر من مظاهر التعبیر عن الغضب إلـىو 
قـع ، فإذاالعنف قـع عنـد احـدهما القمـع لمشـاعر الغضـب و  لة بـین طـرفین  مثـل مشـ اعتبرنـا الغضـب 

حیث یتم التعبیر عـن مشـاعر الغضـب فـي صـورة عنـف و تـدمیر و عـدوان اآلخر،العنف عند الطرف 
ثیــر مــن  الشخصــي و اآلثــاروللغضــب  ة علــى التوافــ ،و االجتمــاعي و الدراســي للفــرداألســرالســلب

اءإتــالفللفــرد نفســه ولآلخــرن و أضــرارحــدوث إلــىحیــث یــؤد ــة  ٕافســادو األشــ العالقــات االجتماع
.لناس بین الفرد و غیره من ا

این بناءا على عدة عواملاإلساءةتتعدد تعرفات  له ودرجتـه ،و تت عة الفعل نفسه وش منها طب
ة و اآلثــارو تكــراره و  ة التــي تقــع علــى الضــح ة و النفســ اللهــا اإلســاءةالجســم اإلســاءة أشــ متعــددة 

ة لواحــدة  ة وقــد یتعــرض الضـح ة و الجنسـ ة و النفســ المــن هــده أكثـرأوالجسـم ســتخدم األشـ و قــد 
ادل بوصفهما مترادفین إال اإلساءةالعنف و  .مستقالنأنهماالت

ات متنوعة من اإلیذاءفاإلساءة هي  ارة عن سلو اللفظي التـي أوالجنسي أوالجسمي أوالنفسي ع
ار طرف  ـانعلـى آخـرمارسها طرف إلج ات معینـةأوإت ء جسـمي هـي اعتـداأو،االمتنـاع عـن سـلو

ـة للطـرف أوإهمالأوجنسي أو ـه اآلخـرسوء معامل انفعال و علـى دلـك . ـهاإلضـرارممـا یترتـب عل
ة في حین اإلساءةفان  ة ونفس إحـداثإلـىالعنـف هـو فعـل یهـدف عـن قصـد أنتتضمن جوانب جسم

ة فـي المقـام أنمعنـى آخـرتهدیـد لشـخص أوالم جسـمي  قتصـر علـى النـواحي الجسـم ،األولالعنـف 
ة و لـذأضـرارإلىلكنه یؤد عـد شـرطا ضـرورا للعنـف فـي نفسـ لك فـان االعتـداء و الهجـوم الجسـمي 

مــا فــي حالــة الســخرة اإلســاءةأنحــین  عــد الســلوك مســیئا  أوقــد ینتفــي فیهــا االعتــداء الجســمي و 
قـد ال إلسـاءةامعظـم حـاالت أنفـي حـین إسـاءةمعظـم حـاالت العنـف تعـد أنهانة  أإلاأواإلهمال

.تعد عنفا 

:اإلرهابالعنف و -2-3
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ع و بث الـذعر فـي نفـس الشـخص ، عن العنفاإلرهابیختلف  ف و الترو عني التخو فإلرهاب 
رـة اإلرهابو یختلف ، في نفوس الجماعةأو عـة ف عن العنف في عدة جوانب فاإلرهاب تكـون لـه طب
ةأو .14)،ص1998مصطفى عمر التیر،(عاطف

منـاخ عـام مـن التـوتر و االسـتمرارةو یتسـم حـث لـه إلـىشـیر فالعنـأنفـي حـین ،القلـو خلـ
ــع حــوادث العنــف  مــا انــه یت مهــد لــه  العنــف و  ســب ــة فاإلرهــاب  ــة و ذروة و نها ضــابدا ــون أ و 

.نتائجهاإحد

لمـة  ـاألمن والطمأنینـةإلـىاإلرهـابو تشـیر  یـؤثر علـى الشـعور  لك قـد ، لـذمعنـى التهدیـد الـذ
اسـي إرهـابعـن أنـاسیتحدث  ـرأواجتمـاعي أوس لـه صـور اإلرهـابأنأ، دینـيأوترـوأوف

ــاألمن النفســي واالجتمــاعي و قــد تتحــول هــده التهدیــدات مــن  عنــف إلــىإرهــابمتعــددة تهــدد الشــعور 
ـــدما تتصـــاعد حـــدتها  حـــد الضـــرب و التعـــذیب إلـــىتصـــل ،للفـــردإســـاءةو رتـــب علیهـــا إیـــذاءأو یتعن

عــض  حــل  ــالقوة و قــد  الء علــى الممتلكــات  م و االغتصــاب و االســت ــف و التحطــ والتــدمیر و التخو
اءضــد أواآلخــرنعنــف ضــد إلــىالعنــف الواقــع علــیهم األشــخاص ــه األشــ قــع عل مثــل الطفــل الــذ

قــوم بتــدمیر لعبتــه أوالعنــف فــي صــورة عقــاب جســمي مــن والــده  ،ألیــفقســو علــى حیــوان أووالدتــه ف
مارس العنف على  عود ل سه معاملة مهینة ف عامله رئ ذلك الموظف الذ .أسرتهأفرادو

الل مــن فاإلرهــاب هــو شــ،و العالقــة بــین اإلرهــاب و العنــف عالقــة متداخلــة الــذالعنــف أشــ
قبلهــا المجتمــع ــا عــن القواعــد التــي  یــؤد،یخــرج غال ــف الشــدید الــذ عنــي التخو ــون أنإلــىو 

ع معـه  سـتط ـا أنالمتعرض له في موقـف ال  رأ ـه مخافـة أویـدعو لـه أویبـد حـاول جمـع النـاس عل
ب، لــــــذأن یلحقــــــه األذ مــــــن العنــــــأورجــــــة دلك فاإلرهــــــاب  یــــــرت التهدیــــــد األقــــــلعلــــــى أوف ــــــأخر

15)،ص1998مصطفى عمر التیر،(.ه

:العنف و التطرف-2-4

ــه هــو الخــروج عــن الوســ، ــالعنفعــن التطــرف و عالقتــه أمـا معان ســ عــد عــن أوفــالتطرف فــي ا ال
ــة التــي یرتضــیها المجتمــع والتــي األطــرعتبــر خــروج عــن القواعــد و ــذلك، االعتــدال ــة و القانون ر الف

ــاالختالف والحــوار س . ســمح فــي ظلهــا  الســید عــو التطــرف هــو التعصــب فــي إن)  1987(و یــر
ه وتجاوز حد االعتدال ف اناالعنیف اإلنسانيمن السلوك ألوانا التعصب مما یترتب على هذ،الرأ أح
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انـاو الالانسـاني اسـ.أخـرأح ـة و الس م االجتماع ة القائمـة فـي المجتمـع و فـالتطرف هـو انتهـاك للقـ
ــار ســائدة یتــدرج هــذ العنــف التــي تمارســها أعمــالتجســیدا فــي أكثــرصــورة إلــىا االنتهــاك مــن مجــرد أف
الضــرورة المتطرفــة إذنالجماعــات س  م حســینطــه(.عنــفإلــىیتحــول التطــرف أنلــ ,عبــد العظــ

91),ص,2007

ال-3 :العنفأش
ال فنجده في صورة  :یتخذ العنف داخل المجتمع عدة أش

:التصنیفاألول-3-1
:الجسدالعنف-3-1-1

قصـد والجسـدالسـلوكـهو هـدفاآلخـرن،أواّلـذاتإلـىالموجـهالمـؤذ خلـأواإلیـذاءإلـىو
ـتمـالخوف،الشـعور الضـرب،:نجـدعلـى ذلـكاألمثلـةومـنواألرجـل،األیـدطرـعـنتجسـیدهو
لالدفع، .الر

:اللفظيالعنف-3-1-2
الكـالمهـذامـا یرافـوغالًـاوالتهدیـد،والسـخرةالّشـتمالكـالم،حـدودعنـدالعنـفمـنالنـوعهـذاقـف

.المجتمعاتفيانتشاًرااألنواعأكثرّمثلوتهدید،غضبمظاهر
:الرمزالعنف-3-1-3

شمل ـةغیرطرق التعبیرو ـهأواآلخـرن،األفـراداحتقـارعـنلفظ االمتنـاعاإلهانـةتوج عـنلهـم، 
اتنـافـيالعنـفاّلنـوع مـنهـذایتجسـدوالسـالم،ردعـدمیتحـدث،عنـدماالشـخصإلـىالنظـر ح
ة 16).ص2000حیى،أحمدخولة(الیوم

:التصنیف الثاني-3-2
لینالعنفأخذقدو .والجماعيالفردالعنف:و هماآخرنش

:الفردالعنف-3-2-1
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نقسمالمجاالتفيون الغالبفيوهوآخر،فردٍ إلىفردٍ منالموجهالعنفو هو ة، و األفرادالیوم
:وهيفئتان،إلىالعنفمنالنمهذایرتكبون الذین

اتهممـن أساسـًاجـزًءالدیهمالعنفّمثلوالذینالمتسلطون األفرادوهم:األولىالفئة- لتحقیـسـلو
اتهم .غا

ةالفئة- غـرضسـتخدمون العنـفحیـثالـنقص،عقـدةمـنعانون الذیناألفرادفيوتتمثل:الثان
.12).ص،2008منیب،دمحمتهاني(النقصهذاسد

أخرجماعةاتجاهاألفرادمنجماعةمعفرداشتراكوهو:الجماعيالعنف-3-2-2
حیى،(لسلطةتمثال 16).ص2000خولةأحمد

:العوامل المساهمة في ظهور العنف-4

ظـــاهرة العنـــف، ولـــم تســـلم مـــن هـــذه الظـــاهرة منطقـــة أو ثقافـــة، وال شـــك أن هـــذه  یتســـم القـــرن العشـــرون 
ــــة الظــــاهرة لهــــا ة الماد تهدیــــد المنجــــزات اإلنســــان ــــة، فهــــي ال تمثــــل فقــــ ــــة والبیئ اســــاتها المجتمع انع

ضـــا تهـــدد  ـــة، ولكنهـــا أ ـــر و إلغـــاء فـــرص الوجـــود اإلنســـاني المتمثـــل فـــي واالجتماع الف الحـــوار تثبـــ
.واإلقناع

ــــــــــــــف أهمهــــــــــــــاو  ــــــــــــــي ظهــــــــــــــور ســــــــــــــلوك العن م ف ــــــــــــــتح ــــــــــــــي ت ــــــــــــــد مــــــــــــــن العوامــــــــــــــل الت ــــــــــــــاك العدی :هن
ة1-4- :العوامل االجتماع

ة، معتبـــرة أن العنـــف محصـــلة - ـــالظروف االقتصـــاد ة رطـــت الســـلوك العنیـــف  المدرســـة االشـــتراك
ة،  ـــــــــــةللظروفاالقتصـــــــــــاد ـــــــــــة االجتماع .فـــــــــــالعنف مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــرهم، رد فعـــــــــــل النعـــــــــــدام العدال

م"أمــا - ــا ــة، ومــن " دور ــاره العنــف ولیــد الظــروف االجتماع اعت ــاقي اآلراء،  ــة عــن  فیختلــف فــي را
ه في عاملین  ا ة، التي حصرت أس طال ا المدرسة اال أشهر المدارس التي فسرت ظاهرة العنف اجتماع

ة الفرد العنیفذاتي، عامل: أساسین شخص أة للسلوك . یتعل البیئة المه والعامل الثاني عامل یتعل
.العنیف
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ـة - ة في عالقة التنشـئة االجتماع ا له أهم شفت الدراسات عن جان ة فقد  البیئة االجتماع أما مستو
ــة بــین معااألبنــاءالعنــف عنــد احتمال قــو ــا ــال الجــانبین، حیــث تبــین وجــود ارت ملــة الوالــدین علــى 

علـى التـدلیل الزائـد والعنـف، وعلـى الجنـب األخـر، فقـد ارتـب األبنـاء \لألبناء التي تنطو العنـف لـد
ثرة الخالفات بین الـزوجین وفـي نفـس االتجـاه، فـان عدیـدا مـن الدراسـات . عنف األب داخل األسرة، و

ـة ـا بـین البیئـة االجتماع قو ـا ـینأوضـحت ارت ـالعنف و األبنـاءالمتسـمة  مـا . السـلوك العنیـف لـد
ة العنف عند األبناء لألسرة واحتمال االقتصاد .أظهرت الدراسات وجود عالقة بین انخفاض المستو

ة2-4- : عوامل وراث
ــا حاســما عنــد عرضــها لدراســتین بهــدف تحدیــد الــدور1991" إلیزابیــث"هنــاك دراســة لـــ ، لــم تقــدم فیهــا رأ

ـــة فـــي حـــدوث الســـلوك العنیـــف ـــة والعوامـــل البیئ ـــل مـــن العوامـــل الوراث ـــه  یلع رھالجـــودمحم(. الـــذ
71)،ص1995،وآخرون 

ــت علــى  یین، 256فــي الدراســة األولــى التــي أجر ــاء دانمــر ینحــدرون مــن أ ور الــذ مــن الطــالب الــذ
الأوضحت النتائج ة، المش الد ة الم بین االنحراف اإلجرامي، والمضاعفات الوراث قو ا توجود ارت

ة للفرد منذ الوالدة ة المعقدة المصاح ة، التـي أجرـت علـى .الوراث ـا دنم94وفي الدراسة الثان ـا، اطال ر
ــــــــــــــــــة الد ــــــــــــــــــف والمضــــــــــــــــــاعفات الم ــــــــــــــــــین العن ب ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــائج عــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود ارت .أكــــــــــــــــــدت النت

ذا یتضح تناقض د أو تنفي دور العامل الوراثي في إحداث السلوك العنیفوه .النتائج التي تؤ

ة3-4- :العوامل البیئ

د ة، بجنیف أكد على أن البیئة في المناطیؤ شـيتقرر منظمة الصحة العالم المع ة المسـتو ، متدن
ـة، وأوضـح التقرـر عتبر المسئول األول عـن ـاد حـاالت العنـف واإلدمـان واإلرهـاب فـي الـدول النام ازد

ـة یـوفر لإلنسـان الصـحة الجیـدة سـواء مـن  ـة واالجتماع ع ـة الطب ن الجید والمناسـب مـن الناح أن المس
ة ة أو الجسم ة النفس .الناح

ـة التقرر إلى وجـود أمـراض خطیـرة ناتجـة عـن تلـوث البیئـة، وأخـرما أشار االكتئـاب، إدمـان األدو
ـــاد حـــاالت  ـــة، ازد ثـــرة الخالفـــات الزوج والخمـــور وانتشـــار حـــاالت االنتحـــار وســـوء معاملـــة األطفـــال و

.االنحراف والتطرف وظاهرة االغتصاب



العـــــــــنفالفصل الثاين

28

قــا للتقرــر–وتتنــامى فــي تلــك المنــاط التقرــر بــین -ط ــرت ظــاهرة العنــف خاصــة ضــد األشــخاص و
م الهندســــي الســــلوك العنیــــف وعوامــــل الضــــغ ــــاه والتصــــم الضوضــــاء واالزدحــــام وتلــــوث الم البیئــــي، 

ة ــــــــــة المناســــــــــ ء، وعــــــــــدم تــــــــــوافر الظــــــــــروف البیئ وآخــــــــــرون ھدمحم الجــــــــــو.(الــــــــــرد 72)،ص1995،ر
بــ ــا ــةن عوامــل یفــي هــذا اإلطــار تعــددت الدراســات التــي تناولــت االرت ــة واالجتماع مــن البیئــة الفیزق

ـة، أظهـرت النتـائج أن العنـف یـرتجانب،والسلوك العنیف من جانب  البیئة الفیزق آخر، فعلى مستو
ن، ومشاهدة التلفزون وخاصة مشاهدة العنف ازدحام المس بیرة  .بدرجة 

ةاألسس5- :للعنفالنظر
ار ةالظواهرأحدالعنفاعت علمـاءـهفقـد اهـتمللفـردمـدمرةآثـارمـنعنهـایترتـبلماالهامة،اّلنفس
إلـىمـاهـذاوتوجهـاتهم،مدارسـهماخـتالفرغـمتفسـیرهوحـاولوااّلـنفس، ـاینأد األطـرفـيالكبیـرالت
أهمإلىالتطرق نحاولوسوفاّلنفس،مدارس علممنمدرسةأونظرةلعلیهاتعتمدّالتيالنظرة

:العنففسرتالتيالنظرات

ة1-5- ةالنظر ةالبیولوج :الوراث
ـا  اإلنسـان، ومـن ثـم فـإن جان ة مؤداها أن هناك غرزة عامـة لالقتتـال لـد تقوم هذه النظرة على فرض
ني افتراضه على أساس مالحظة أنواع عدیدة مـن الحیوانـات، وقـد  ة غرزة، و بیرا من أصول بیولوج

یرتــد إلــى أصــول غرزــة، وقــد أوضــح ذلــك  شــر تــاب صــدر العنــف ال " نــدادلورنزو "قــدم نظرتــه فــي 
)K,Lorenz( ة سنة اللغة األلمان عنوان1966قوله أن العدوان له  یـدعى شـرا" ، عتبـر "ذلك الذ وال 
سهم " لورانز" ما انه  قاء لألصلح،  ضمن ال قاء في عالم الحیوان، فهو  فته لل العنف شرا إذا قدرنا وظ

.في توزع أفراد النوع على المساحات المتاحة في البیئة
ة من " :لورنز"مظاهر النقد التي وجهت لرؤ

م نتــائج مالحظاتنــا عــن الحیــوان علــى اإلنســان، ذلــك الن الســلوك أ.أ عنــد تعمــ غــي الــتحف نــه ین
، مثلما نجد في السلوك الحیواني س غرزا فق .اإلنسان یتم في إطار ثقافي، ول

ــرة.ب قــا لف ســتدعي النظــر، فط مفهــوم أساســي للعنــف  ــزة  ــة الغر نتســاءل لمــاذا " لــورنز"إن حتم
حدث العنف في وقت معین فا؟ ولماذا  .ون الفرد معین عن

لـة إلـى أن تفـرغ عـن .ج ة تشـحن طاقـة لمـدة طو ان هم في إم احثین على تش ثیر من ال ما أكد 
العنف .طر
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یـز :والعنفوراثةال-5-1-1 علـى تحـاول هـذه النظرـة تفسـیر ظـاهرة العنـف مـن خـالل إعـادة التر
ور، واألنثـى )Xyy(روموزوم روموزومـات الـذ فسر على انه نـوع مـن االخـتالل فـي  وهذا الكروموزوم 

روموزومــان مــن نــوع  ــة لــدیها  ر)X(العاد الــذ ــالجنس بینمــا یوجــد لــد طــان  ولكــن مــن ). x,Y(یرت
اإلن) Xyy(الواضح أن هذا االختالل هذا النوع ا فـي العنـف لـد ون سب ن أن  م سـان، وذلـك أن ال 

ل ثالثـة أالف مولـود1أقل من (تواتره قلیل جدا ـذلك فـإن معظـم مـن ینتمـون إلـى)في  مـن ) Xyy(، و
الضرورة من المتهمین بجرائم العنف سوا  ور ول .الذ

ورة والعنــف-5-1-2 رــة:الــذ إلــى الهرمــون الذ عــز ــة فانــه  ، )االنــدروجین(فــي ضــوء هــذه النظر
اشــر لوقــ أن أنهــا الســبب الم ور، وفــي دراســات علــى الحیوانــات لــوح وع العنــف بدرجــة اكبــر بــین الــذ

قلل من العنف ب ور  .ینهمخصاء الذ
ة  ة واالجتماع ن دور البیئة الفیزق فسر ظهور حاالت من سلوك العنف بین اإلناث، أن لم  لكن، ما 

وآخرون،ھالجودمحم(.دورا مهیئا لذلك 82.80)،ص1995ر

ة:والعنفالمخ-5-1-3 ضا هذه النظرة على أن السمات أو الملكات المختلفة للشخصـ تعتمد أ
زهــا فــي  عتقــد أن مر ــان  ــل منهــا فــي منطقــة معینــة مــن المــخ، ومنهــا ملكــة التــدمیر التــي  ــز  قــع مر

.موقع في المخ فوق األذن
الكهرــي الشــاذ" مــارك ورافــین"وقــد اســتخدم  األفــراد أســالیب عدیــدة لتحدیــد مواقــع النشــا فــي المــخ لــد

فـة،  فـة العن ـة السـتثارة الوظ ـل، ثـم نبهـت هـذه المواقـع الكهرائ المعروف عنهم تارخ عنف إجرامي طو
ا عض الحاالت استؤصلت هذه المواقع جراح وآخرون،ھدمحم الجو(.وفي  )82ص،1995ر

ة2-5- ةالنظر :التحلیل
انظرةوالنفسيالتحلیلنظرةتعد .العنفالمفسرة لظاهرةالنظراتأهم-عدوان–اإلح

ة1-2-5- :النفسيالتحلیلنظر
المـوتغرـزةعـننـاتجشـعورواعسـلوكالعنـفأنیـرحیـث" (Freud)فرد"النظرةهذهیتزعم
المتعارضـة،الغرزـةالـدوافعمـندافـعالعنـفالتـدمیر، وٕانعـنالمسـؤولةوهيوجودها،افترضالتي
النوع،تهدفالموتغرزةوهما اةوغرزةلحف شیرالفرد،لحفوتهدفالح اّلنفسي،التحلیلروادو
د"رأسهموعلى ة،الغرائزمنعدًدامتلكوالدتهمنذأن اإلنسانیرون "فرو إلىتعودالوالتيالعدوان
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ـة عة البیولوج قـاتفـيتوجـدغرائـزهـيبـللـه،الطب ـةالالشـعورط ةالداخل ةفالشخصـ عنـداإلنسـان
د" :ومتناقضة، وهيمتصارعةعناصرثالثةعلىأساًساتبنى"فرو

:الهو-أ 
ةالدوافعو تعني حثالتيالقو اععنت .طرقةأاإلش

ااألنا-ب :العل
ةوهي الصور ةوالفضائلالمثال الصغرفيیتعلمهاالتياألخالق

:األنا–ج 
حالتيالعاقلة،في صورتهاالذاتوهي .األعلىاألناجماحتك

،عمرمصطفى( 31) .ص،1998التیر
عتبـر حـدوث العنـف ـینونفسـه،اإلنسـانبـینالصـراعنتیجـةمـا  ـاتو الـذالعـالم المحسـوسمعط

ش ه،ع ةتحقییردفعندماف اته،منرغ صطدمرغ ،عائف نفسيصراعحدثفّإنهمن العوائ
41).ص،2009موسى،عبد العززعليرشاد(العنفسلوكحدثبدورهوالذ
الني"تربینما ةمنذالطفلداخلعملالعدوانأن" (M .klein)الینم اته فهيبدا ترجعح

ةإلىالعدوان ستفید من یرضععندمافالطفل،الرضاعةتجرةخاللمناألممعالعالقة األول ال 
لّإنمافقالحلیبمادة هتتش التجرة هذهانتفإذا,نفسهوعناألمعنصورةنفسهالوقتفيلد
عةومطمئنةسارة هتكون للطفل،ومش ةصورةلد هتطلماوهذااألم،عنإیجاب اسم"الین"عل

طةأومؤلمةالتجرةهذهانتإذاأما،"الصالحةاألمصورة" حصلمح علىخاللهامنالطفلولم 
اح هفتتكون والطمأنینة،االرت ةصورةلد هتطلمااألم وهوعنسلب احثةعل "السیئةاألم"اسمال
ةانتسواءهذهاألموصورة ة؛أمإیجاب عنونها الطفلصورةلكلاألولىالنواةتكون سلب

ذاووجوده،وذاتهالعالموعناآلخرن، نالصالحةاألمصورةتؤدوه ةصورةإلى تكو عنإیجاب
التاليالذات ًقا، أماودوًدا"األعلىأنا"تنشأو نإلىفتؤدالسیئةالصورةرف مةتكو الذاتعنق
نوٕالى الموضوعاتتدمیرإلىیلجأمااآلخرن،علىطشهمارسهجومي عنیف"أعلىأنا"تكو

ة ةالهجوماتتلقيخوفا منالخارج موهذامنها،االنتقام هذه انتقاممنالخوفنفسهفيیولدالتحط
ادلةخاللمنالموضوعات نزعاتمنوٕالى المزدالقلشدةزادةإلىیؤدمماوالعنفالعدوان،م

ات م العدوانونو .)44ص،2009موسى،عبد العززعليرشاد(والتحط
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ة2-2-5- انظر :عدوان–إح

ة بنیــت هــذه النظرــة علــى أســاس  ، التــي مؤداهــا أن 1939Al et Dollardوزمالئــه" دوالرد"فرضــ
ة على جزئین غت هذه الفرض إلى العنف، وص یؤد ا :اإلح

ا. أ عد دائما نتاجا لإلح .أن العنف 
ة. ب اط قه مواقف إح س فترض أن  .أن حدوث السلوك العنیف، 

اشــة  شــیر أحمــد ع ــة، فــإن1993و قــا لهــذه النظر إلــى عنــف، فعلــى إلــى أن ط إن لــم یــؤد ــا اإلح
ل عنف ة، الدراسـات التـي تشـتمل علـى األقل  اطي، والمصدر األساسـي لهـذه الفرضـ قه موقف إح س

اء التي أمامه لألش اعات الطفل تقابل بتخ .تأخیر أو تعطیل إش
:لكن من بین ما یؤخذ على هذه النظرة

ة.أ ـة للمعادلـة األصـل ـ-العنـف(محدود اغتها Miller"میلـو"، ممـا دعـا )ااإلح إلـى تعـدیل النظرـة وصـ
ـــى النحـــو التـــالي ة التـــي یثیرهـــا :عل ـــة لالســـتجا المختلف ضـــمن عـــدد مـــن األنمـــا أن العنـــف واحـــد فقـــ

ا وآخرون،ھالجودمحم( .اإلح .84)،ص 1995ر

ــــة .ب إلــــى عنــــف، الجوانــــب المعرف یــــؤد ــــا إح مها أم أ ــــة، بتســــل ــــة للمواقــــف أهملــــت النظر والذات
ـــة  ـــة، ونوع ، وخلفیتـــه الثقاف ـــا ة الفـــرد المعـــرض لإلح ـــة، تلـــك الجوانـــب التـــي تتضـــمن شخصـــ اط اإلح
لها عوامل ذات تأثیر على إنتـاج العنـف  اة الفرد، و اطات في ح تكرار اإلح اطي، ومد الموقف اإلح

ـة اط ـة مـن المواقـف اإلح طـة، فـإن وسـواء أكانـت مجموعـة مـا مـن الظـروف البیئ طـة أم غیـر مح مح
بهـــذا اإلدراك اطهـــا مشـــرو اطهـــا أو عـــدم إح ـــة إدراك الفـــرد لهـــا، بـــل أن إح ف عتمـــد علـــى  .ذلـــك قـــد 

)84المرجع نفسه ص(

ة3-2-5- :الذاتنحواالتجاهنظر
أنإلـىتشـیروهـي،"(Kaplen et Kaplen) 1982ـابلینوـابلین"النظرـةهـذهشیر صاحب

ناضلالفردسعىعندماحدثالعنف ةاالتجاهـاتعلـىالتغلـبأجـلمـنو ـه،نحـو الـذاتالسـلب لد
ةأنماتبنيإلىمیلون الذات یجعلهمتقدیرفينقصتنمي لدیهموالتي وسیلةسلو حظىمنحرفة 
معبدطه(لهاآلخرناهتمامخاللهامن 110).ص،2007حسین،العظ
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ات3-5- ةالنظر :االجتماع
ـالفردالتـيهـيالمجتمـععرفهـاالتـيوالمتغیـراتالظـروفأناالتجـاههـذاأصـحابیـر إلـىأدت 

:هذه النظراتأهمالبیئةونظرةاالجتماعيالضنظرةوتعتبرالعنف،استعمال
ة1-3-5- :االجتماعيالتّعلمنظر

منالعنف سلوك متعلمأنیرالذ" (Albert Bandura)اندوراألبرت"إلى ،النظرةهذهترجع
دالمجتمع، ؤ ـهفتفـرضوالبیئـة،الشـخصبینالتفاعلعلىو مـننـوعـأتّعلـم السـلوك العنیـفعل
طـةالبیئـةمـنـالتعلم والتقلیـدتسـب العنـفالفـردفـإنBanduraفحسـب.اآلخـرالسـلوك ـه،المح

.غیرهماأمالمدرسةأماألسرةفيسواءً 
ة للوالدینالممارسةالعواملعضبدراسة( 1983 ) "اندوراووالتر"منلقامولقد وتأثیرالترو

هّقلدأن الطفلالعنف فوجدواعلىذلكوأثره،قتدنموذج-واألماألب–النماذج .سلو
ـةاألفـرادومشـاهدةالمتسـلطةالتنشـئةإلـىالعنـفمصـدرالنظرـةهـذهترجـعمـا التـيلألفـالم الكرتون

طولة،قصصتعرف اتال فـةوالسـلو عبـدعلـيرشـاد( .التقلیـد والمحاكـاةطرـعـنفـیهمتـؤثرالعن
-55ص2009موسى،العزز 54،.(

ة2-3-5- :االجتماعيالضنظر
ـةغرـزةالعنـفـأنالقـولإلـى"" ادوارد روس"" النظرة من بیـنهمهذهأنصاریذهب اإلنسـانفـيداخل

مةوضواقیودوضعفيالمجتمعفشلعندماعنهاالتعبیر یتم هـذه النظرـةتقـراألفراد،علىمح
الـذینأولئكأماتشجع العنف،الالتيالمجموعاتتلكهيللمجتمع،األولالدفاعخأنإلىذلك

طرال طهمفیـتمأسـرهمعلـیهمتسـ طرةضـ اختصـارالشـرطةعـن طرـعلـیهموالسـ تـدوروالقـانون، 
عـيشـيءالـدافع لالنحـرافأنافتـراض مفـاده؛حـولاالجتمـاعيالضـنظرـة ـعلـدیوجـدطب جم
.الفردیتعلمهأنیجبالذالشيءهماالطاعة واالمتثاللكناألفراد،

ة3-3-5- كنظر :االجتماعيالتف
ـي ثورسـتن سـیلین""مـن بیـنهم االجتمـاععلمـاءعـضیـر ـكأن"" األمر سـي       السـببهـوالتف الرئ

انيفعوامـل التغیـرالعنـفسـلوكلحـدوث ةوالظـروفالسـ ن لهـاوالفقـرالسـ اًطـاتـرتّ ًقـاارت وث
ةاألدوارصراعإلى ذلكأضفالعنف، .االجتماع
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كیلعب ارالمنحرف،السلوكظاهرةنموفيهاًمادوًرااالجتماعيالتف مجموعةالفرد یرتأناعت
المعـاییرتلـكانـتفـإذاتـنظم السـلوك،التـيالمعـاییرمـنمجموعـةوحـدةولكـلوالـنظم،الوحـداتمـن

ةواحـدة لة،توجـدالالمجتمـع حینئـذفـيللثقافـةالممثلـةالوحـداتلكـلالنسـ هـذهتختلـفلكـنمشـ
)55ص2009موسى،العززعبدعليرشاد. (السلوكتنظمالتيالمعاییرفيالوحدات

ة4-3-5- ةالنظر :السلو
قـا  أسـاس لحـدوث السـلوك العنیـف، حیـث یلجـأ األطفـال ط ـرة التقلیـد أو المحاكـاة  ارجع هـذه النظرـة ف

ة لهذه ق حدد ذلك من خالل مواقف حق ار والتعلم من خاللهم السلوك العنیف، و النظرة، إلى تقلید الك
اة أو من خالل نماذج تبث لهم من خالل األفالم وأجهزة  ـرالتلفزـون في الح ) Bandura("بنـدورا"و

مـا یـتعلم األنـواع أنطـار نظرتـه فـي الـتعلم االجتمـاعي،فـي إ1911سنة الطفـل یـتعلم العـدوان والعنـف 
من السلوك قدم نوعین من المعلومات. األخر :وان التعرض لنموذج عنیف 

عمل من أعمال ال.أ ام  قدرته على الق ة تزد من ثقة الفرد  .عنفمعلومات فن
طرقة معینة وفي موقف . ب ا  وآخرون،ھالجودمحم(.معینمعلومات عن عواقب العنف ثوا 1995ر

85)،ص 
ة4-5- ةالنظر :المعرف

معظمفيزواوقدرعالجهبهدفاإلنسانلدالعنفسلوكیتناولواأنالمعرفيالنفسعلماءحاول
حوثهمدراساتهم ةحولو ف اإلدراكيالمجالفيمعینةوقائع أحداثاإلنسانيالعقلبهایدركالتيالك

ةمختلف المواقففيیتّمثلمالإلنسان،الحیوالحیزأو اسهاالمعاشةاالجتماع ـاةعلـىوانع الح
ـة ـه مشـاعرـون ممـالإلنسـان،الیوم ـة،الغضـبلد یـفوالكراه إدراكإلـىتتحـولالمشـاعرهـذهو
ه ممارسةقودداخلي معبد(.العدوانيالسلوكصاح 28).ص،2002مرشد،سعیدالعظ

ة5-5- ةالنظر :التكامل
ةالنظرةتّمثل ظـاهرةأن العنـفتـرفهـي.اإلنسـانيالسـلوكدرسـتالتـيالنظرـاتأحـدثمنالتكامل

ة ةإنسان عادذاتواجتماع ةالنظرةوهي ترفضنفسهالوقتفيومتداخلةمتعددةأ التفسـیر أواألحاد
ـةمـنللعنـفینظـرالـذاألحـاد كتعـددمـعیّتفـالالتفسـیرأن هـذاذلـكواحـدة،زاو العوامـل وتشـا

ةالمتعـددة ـةأنمـاللعنـف،والمسـب المختلفـة وذلـكالتخصصـاتتكـاتفضـرورةتـؤمنالنظـرة التكامل
اّلتاليمناالستفادة ةالنظرةفإننتائجها  ةالتكامل الظاهرة،  لهذه"المتكاملّلنفسياالفهم"مثا
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ماال قةالتفسیراتعلىاعتمدقدالفهمهذاوأنس ـار النظرـات السـا أف التـي المطروحة علـى مسـتو
ـةجانـبعلـىمنهالینطو ـة، أوجـزءعـنالغطـاءشـفتقـدنظرـةـللكـون نظـًرامـن األهم زاو
ة الجوانب،تغولم ًعامنهااالستفادةفإنولذلكق إلـى للوصـولومنهجًـاواجتماعًـانفسـًامطلًـاجم

66  )ص،2009موسى،العززعبدعليرشاد(.والمتكاملالناضجالفهم
رهسبماعلىبناءً  ـاه،یلفـتماأولأننجدنظرات،منذ عـد الشـموليافتقارهـاهـواالنت للفـرد،لل
ارعلى عاد،متعددالفردأناعت عـضإلـىانتهـتّأنهـانجدحیثاأل یـز علـى  اب،التر وٕاهمـالاألسـ

عض ـع وحصـیلةاإلنسـانأنقرالبیولوجيفاالتجاهاآلخر،ال ط الخصـائصمـنلمجموعـةعنیـف 
ـة، مـنالعنـفبجینـاتمحمـلالطفـلیلـدوراثـي، أالسـلوك العنیـفـأنـذلكأسـلمتمـاالبیولوج

ـه قولـون االتجـاه التحلیلـيأنصـارأمـا.والد ة،سـماتمـنسـمةـأن العنـفف اإلنسـانوأنالشخصـ
.الفطرةعدواني

ـاة،المـوتغرزتـيالعنـفرطـواحیـث االجتمـاعي سـلوك العنـفالـتعلمنظرـةرطـتحـینفـيوالح
اّلنظرـةأمـاتقـدمها األسـرة واألصـدقاء،بنمـاذجالعنیـفالسـلوكیتعلمـون فاألطفالوالتقلید،المالحظة

ة نتیجـةینـتجالعنـففسـلوكـٌل متكامـل،أن الفـردتقـرإذالنظرـات،هـذهـلبـینتـرفهـيالتكامل
ةعوامل ة،بیولوج ةعضو ةنفس یئ .و

:الصةـــــخ

ـةلمحـةعـرضإلـىالفصـلهـذافـيتطرقنـالقـد معـنتارخ ـه مـعالصـلةذاتورصـد أهـم المفـاه

اله، نناللفصلعرضناخاللالسلوك منهذاتناولتالنظرات التيثمومنأش م  ، أنالقولالساب

ةالعنف ةأهـم المشـاكلمـنتعتبـروهـيل المجتمعات،فيمنتشرةظاهرة سلو التـي شـغلتالسـلو

ـةمجـالفـيالعـاملیناهتمـام مؤسسـاتنافـيالنتشـارها المفـزعاألخیـرة وهـذااآلونـةفـيخاصـةالتر

ة، الخصوصالترو .المتمدرسینالمراهقینعندو
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:تمهید

ة  طها قطب األهم العنف الممارس داخل المدرسة ومح األحر ة العنف المدرسي أو  ال تحتل إش

ة التي  الت االجتماع قوة في خضم المش ة، وتطرح هذه المسألة نفسها  اة الترو زة في مجال الح المر

لة نقاشات حادة ومستمرة أدت إلى بروز الكثیر تواجه المجتمع المعاصر، لقد أثارت هذه مش الجزائر

اطاتها مع أشمل  من التفسیرات التي تهدف إلى إیجاد حلول لهذه الظاهرة ومعرفة اتجاهاتها في دائرة ارت

ة اة اإلنسان ا الح .قضا
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ةالعنف المدرسي سلوك استفحل داخل المؤسسات ةالترو صرحة تمنع الرغم من وجود نصوص قانون
ة مصطفى هتعتبر حدوثه و مدرستهم ألكث"الزرقاوناد ألحقه أفراد العینة بزمالئهم أو  ر من الضرر الذ

الشتم أو الضرب ،("مرة عن طر أنه السلوك العدواني و تعرفه شیلدر) 55ص ، 2003الزرقاو
قع داخل حدود المدرسة )19،ص 1980.رانھحامد عبد السالم ز(.اللفظي نحو شخص أخر 

ستهدف حقوق المدرسيو العنف ل سلوك  الاآلخرنهنا هو  ا و قد یتخذ ش من اأو معنوامادسلب
ل المسؤولین ة قبل التلمیذ أو من قبل المعلم أو من قبل  م ة التعل .و الساهرن على العمل

على  ه شیلدر سنة 600وفي مسح اجر ،طلبت من المعلمین محاولة 1995معلم ومعلمة قامت 
ات على أنه سلوك عنیف أو سلوك غیر  تصنیف أنواع معینة من السلو تحدید العنف المدرسي عن طر

ناء على اتنتائج هذا المسحعنیف، و ظهر في الجدول فان السلو ما  فة  أنها غیر عن ة وصفت  التال
:التالي 

ةنوع السلوك ة المئو النس
سحب طفال من یده أو ذراعه 65%.راشد 

ضرب تلمیذ أخر 11.65%.تلمیذ 
ه ة الطفل من والد 71.50%.معاق
الضرب ة الطفل  8.15%.معاق

شاهد استعمال السالح ضد شخص أخر 3.85%.طفل 

28%.طفل أهین من طرف شخص أخر
65%.التلمیذ داخل القسمةمعاق

فةیوضح:)1(جدول ات المصنفة غیر عن السلو
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ة التي منعت استعمال االهتمامرغم عض النصوص القانون ناله موضوع العنف مؤخرا و رغم  الذ
ومن هنا یتطرق إلى أذهاننا السؤال . تزال سائدة في المدرسةالعنف ضد األطفال إال أن هذه الممارسات ال

ما هي أهم مؤشرات العنف المدرسي ؟: التالي

علیها لوصف العنف المدرسي و ذلك  س هناك مؤشرات محددة و متف قة ل ات لكون و الحق أغلب سلو
طولها قا ات في العدید من الدولالعنف المدرسي ال  ات تحت ما نون العقو ، وعادة ما تقع هذه السلو

السلوك  ة على، وقدالقانونياالنحرافيسمى  حاث المیدان زت األ ظاهرة العنف المدرسي التي أجرت ر
ة وخاصة في ة في المؤسسات الترو ا، :الدول اآلت لج ا و ا ،ألمان ة، برطان ات المتحدة األمر الوال

، أو السطو على ما بین التالمیذلمشادات، االعنف مثل التخرب داخل المدارسعلى جوانب معینة من
فة من التالمیذ  اتجاهالتالمیذ أو من التالمیذ اتجاهممتلكات الغیر أو السب و الشتم أو التصرفات العن

بیرا إلى العنف الموجه ضد اهتماماو لم تعر )19،ص 1980.رانھحامد عبد السالم ز(المعلمین
.التلمیذ 

ال العنف -1 :المدرسيأش

عة بینت عا لطب اال متعددة ت أخذ أش ة أن العنف الموجه ضد التالمیذ  الموضوع والدراسات المیدان
ه مارسه،الشخص الذ قع عل ال ماو الشخص الذ :یليالعنف، و من بین تلك األش

:العنف الجسد-1-1

هو  ل متعمد اتجاه استخدامالعنف الجسد ش ة  و إلحاق أضرار إیذائهممن أجل اآلخرنالقوة الجسد
ة بهم و هذا ما یدعى -inflicated(جسم injury(.) 284ص2008سوسن شاكر مجید(

أو األدوات ، دفع االستخداممن األمثلة و  األید ، ضرب  الرجل ، خن رفسات  العنف الجسد
الت  ).184ص 2000علي سموك ( الشخص ، لطمات و ر
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:العنف اللفظي-1-2

عضو في  فرد أو  حس بها الفرد على أنها مخالفات ضد اإلنسان  ة  الم ل ممارسات  مثل  و 
هو سلوك عدائي ضد الذات أو و ، المدرسةتحدث داخل )Christina Schultz 2008 P5(المجتمع 
ارات مثل األذإلى إلحاق فیهداآلخرن ع ون العنف اللفظي ضد الذات  ا و  ا أن: أو الضرر معنو

م الفائدة  ، أنا سيء ، خلقني هللا عد ).138ص 2007مصطفى القمش( غبي ، أنا أحم
عدة أششخص أخر أوالمعنوأو الضرر األذإلحاق و یتجسد  : ال منها مجموعة من األشخاص 

ف، تهدید اتعزلة، استغالل، برود عاطفي، صراخ،رفض و عدم قبول للفرد، إهانة، تخو ة، سلو تالعب
متهم االة و عدم و غیر واضحة، تذنیب التلمیذ  ص 2003امل عمر ، ( التلمیذ االكتراث، الالم

ضا نوع من أنواع اآلخرنعلى اآلراءفرض أنما ، )172 ا القوة هو أ ون لفظ العنف النفسي الذ
ممنى (  )172ص 2008قرشي إبراه

عتبر من أخطر أنواع العنف  مارسه األستاذ على تالمیذهاالحتقارو  .و التجاهل إلى حد العزلة الذ

:العنف المعنو-1-3

عتبر من أخطر أنواع العنف  وذلك بتحقیر التالمیذ و االستهزاء بهم والسخرة منهم و اإلهمال و 
الرسوب وٕاشعار الطالب  ضعف التلمیذ واعتماد مقارنة والتهدید  الفشل والتفرقة والتمییز واالستهزاء 

.الدائم

المدرسيأنواع-2 اله داخل الوس :العقاب و أش

عتبرها  و التي  أو الرمز ال عدیدة من العنف الماد یتعرض الطفل حتى قبل دخوله المدرسة إلى أش
قول بوردیو ة لتنشئة األطفال حیث  طه  طرق شرع وسائلوالمدرسة،واألسرة،منالأن"مح

،للعنفهیئاتهيالحدیثةاالتصال ةأنوالرمز ةالعمل ار بوردیو( ".رمزا عنفاهيالترو ،ب
).19ص  ،1970

أخذ العقاب أنواع متعددة  و مختلفة و العقاب ،منها العقاب الجسمي أو البدني،و  العقاب المعنو
ة  :االجتماعي و هدا ما سنعرضه في الفقرات التال
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:العقاب الجسمي-2-1

ال من )البدني (العقاب الجسمي أسلوبعد  الش انت و الزالت تستخدمه أش و األسرةالعقاب التي 
ل عام ش طرقة ،المدرسة و المجتمع  ة من استخدام العقاب الجسمي  و ال تكاد تخلو مؤسسة ترو

عدم استخدامه ة التي تطالب  الرغم من التحذیرات الترو ما قد عارض فقد،لتعدیل السلوك الفرد
رة استخدام العقاب الجسمي حیث قال ما یلي  ان  ف نتل ة و ال انصح أرضىال : " و ة  البدن العقو

ات للعبید و فیها ذلة و مهانة أنهااستخدامها على  م في المدارس فهي عقو وسیلة من وسائل التعل
فان الطفل لألطفال ومن جهة  سا الإذاأخر ع سیئ الخلان خس یخ و ال یردعه ،ط ه التو ال یؤثر ف

ة ال تزد البلید إال تبلدا وجمودا على إنالتأنیب ف ات البدن صره إذالطفل أنالعقو ه  من ی ا وجد بجان
ه حاجة ه دائما للعمل لم تكن  ستمل ة إالواجب و  ات القاس 2003،سعیدة صالحي"  (لى هده العقو

ةاحتقار لشخصیته عتبر العقاب الجسمي و)33ص ة العبید و الحیوان إلىو انحدار اإلنسان مرت
الثمار المرجوة منهفضال عن  ات المتحدة . انه ال یؤتى  ةففي الوال ا النوع من العقاب ذلغي هأاألمر

ان ه ا على الحقائذو  ةا القرار مبن :التال

حون إلىالدین یتعرضون األطفال"- 1 ص ةأكثرالعقاب  .عدوان

ة و المشاكل آثارهالعقاب له - 2 ولوج الندم و التغیرات الس ة السیئة  ةالجانب .العاطف

الطفل - 3 .المدرسةترك إلىالعقاب یؤد

.شیئاالدین یتعرضون للعقاب ال یتعلمون األطفال- 4

سوا أنهملشعورهم األطفالالعقاب له تأثیره اإلنساني على - 5 ة،  العري (. "شرال دهب قور
الو یتخذ هدا النوع عدة ) 34،35ص،2010 :من بینها أش

:الضرب-أ

الرغم مإلىال یزال و ،تستخدم مند القدمأداةهو  إذ،ن التحذیرات على عدم استخدامهحد الیوم  
ون الضرب ،اإلنسانعد الضرب انتهاكا لكرامة  أوعلى الوجه أوالقدمین أوعلى الیدین أماوقد 

ل عام أوالرأس ش .الجسم 
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ة- ب ات الكتاب :العقو

ةاذفي ه ة الدرس عدة مرات،النوع من العقو تا ة تجعل التلمیذ ،یجبر المعلم التلمیذ على  وهي عمل
اإلرهاق و التعب .شعر 

قاف-ج :القسمآخرالتلمیذ مطوال في إ

قافه مطوال في تتمثل ة التلمیذ بإ ،برفع الیدین أمالك ذو ،القسمآخرهده الطرقة في معاق رفع أوفق
.الحائمتوجها نحو الرأساحد الرجلین و الیدین على 

شعر بنوع من  .زمالئهأمامالقسمداخل اإلحراجو هذا التصرف یجعل التلمیذ 

:العقاب المعنو-2-2

ه  قصد  الل "و  ة أش یخالتهدیدات اللفظ ارات الجارحة و استخدام ،والتو ارة تحواستخدام الع ع
رامة  ال ،المتعلممن  أش ارات  الع العقاب لجسدأخرو خاصة حین ترت أومن العقاب 

ستخدم ه.الفاضةتعبیرات الوجه  ةا النوع من العقاب في العدید من المواقف ذو هدف ،الترو إلىو
الظهور تقلیل  ه و أش ات الغیر أضعافالسلوك غیر المرغوب ف العالقة بین المثیرات و االستجا

ة،  . "( مرغوب فیها دهب )،3536ص،2010العري قور

الو یتخذ العقاب المعنو :ثیرة و هي أش

یخالزجر و -أ :التو

ساألوقاتستخدم هدا النوع من العقاب في الكثیر من  ،األخطاءو الحاالت عند وقوع المتعلم في ا
یؤد ة  في معظم الحاالتإلىمتناسین تأثیره الذ س نتائج ع الن الكالم الجارح و السخرة و ،خل

النقص و عدم إشارات م تشعر الفرد  ةالته ه ،األهم ا و إلىمما قد یؤد ات منحرفة اجتماع سلو
ا صل ،خلق صورة دائمة ومستمرة إذاالكذب و السرقة إلىحیث  .استعمل 
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:اإلهمال- ب

اهتمام من  سلوك مرغوب سواء, المعلمفي هدا النوع من العقاب ال یتحصل المتعلم على أ أوقام 
ه ون مما یجعل المتع،غیر مرغوب ف یف  عرف  المعلم داخل أهمیتهیدركأداءه واللم ال  لد

.القسم

:االهانةالشتم و -ج

ةذه المتعلم و تفقده ثقته إلیهایلجا،ه الطرقة غیر ترو اطات متكررة لد عض المعلمین تسبب اح
- المعلم –خاصة الراشدین اآلخرنبنفسه و 

ة و االستهزاء-د :السخر

لمات ة و استعمال  م ارات الته الم جرح و .احتقارةوهي وسیلة تعتمد على الع قول له  ان 
ه  .لم یجب على سؤال معین أنضحك عل

:العقاب االجتماعي-2-3

العقاب االجتماعي  قصد  الل "و  المعززات أوالحرمان و العزل االجتماعي و سحب المثیرات أش
ة المرغوب فیها لمدة معینة  ل دائم حسب نوع و درجة السلوك غیر المرغوبأواالیجاب أخذو،ش

الالعقاب االجتماعي  ة األش :التال

عادالعزل و -أ :اإل

ش فیها  ع ان إلىالمقصود بهذا النوع من العقاب االجتماعي نقل الفرد من البیئة التي  الن ،عیدم
ل خطرا  ش .علیهاوجوده في تلك البیئة 

ل من العقاب یؤدإن ثیرة من إلىمثل هدا الش زد من میله ،هإنسانیتفقدانه لجوانب  العنف إلىو
عادهانتقاما من عزله و  .إ
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:الحرمان- ب

ه  قصد  ه من "و  حصل عل ان  ل ما  اءمنع الطفل من االستمرار على الحصول على  نافعة في أش
مارسه أو،الساب ان  هأوالحرمان من ح و هو ال ،حصل عل ه هدا الح ات لتسل فجاءت العقو

ة،  " "( قل في تأثیره عن العقاب الجسمي  دهب )،37ص2010العري قور

وسیلة عقاب  هي جعل اأسلوبوالهدف من  ه الحرمان  تعلم إلىلمعاقب یتألم و منه قد یؤد
ساعده  على األخطاء قد  قع فیها و یدفعه للعمل المتواصل الذ ة و األهدافتحقیالتي  م التعل
التحصیلي المطلوب إلىالوصول  . المستو

ة أننستخلص مما سب ن رؤ م اشرةآثارهالعقاب الجسمي  آثار في حین یترك العقاب المعنو،م
ة التلمیذ قة في نفس اظم الفوفي هذ،عم من "تالوا الشأن تقول  سهیلة محسن  عد العقاب المعنو

اتأقصى في درجتها مع العقاب الجسمي إذالتي یتعرض لها المتعلم و تتساالعقو حطم أو نه 
و توتر و خوف  ه من قل عان سبب ما  ة المتعلم  ."شخص

:العقابتستدعي العوامل التي-3

عضها ترجع ،استعمال العقابإلىهناك مجموعة من العوامل تؤد عض إلىف تصرفات التلمیذ و ال
ة ألمعلم  وهإلىاآلخر ة ذشخص :ا  ما سنستعرضه في الفقرات التال

:التلمیذ إلىالعوامل التي تعود -3-1

عض  ة  من طرف مسیر الصف و التي تصدر من  ات  غیر المرغو التصرفات و السلو قد تؤد
ما یلي إلىالتالمیذ  :استخدام العقاب معهم و هده التصرفات تتمثل ف

.الزمالءالعراك مع أوالسرقة أوصوت مرتفع في القسم إحداث-أ

على الزمالء-ب ان و التعد االة و العص .الالم

ات األوامرمخالفة- ج الواج ام  ةو السخرة و رفض الق .المنزل
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ش و التغیب المستمر و الكسل-د .التشو

ة التي قامت بها  و في الدراسة االس احثة"تطالع ة،  العري قور( "ال غرض بناء ) 2010دهب
ان حول العقاب عد استجواب حوالي ثمانین  معلم و معلمة یدرسون ،استب عض المدارس و  زارتها ل و

و الثانو م المتوس تهممن خالل أكدوا،في التعل ات غیر الأهمأنأجو ة و التي تظهر السلو مرغو
ما یلي استعمال العقاب إلىوتجر المعلم ،عند التالمیذ :هي 

 - اه .شرح الدرس أثناءعدم االنت
 -الزمالءإزعاج.
 -األدواتاألكل .و اللعب 
 - عض ان  .األدواتنس
 - عدم احترام المعلم.
 - ة على الجدران و الطاوالت .الكتا
 - ة ات المنزل الفروض و الواج ام  .عدم الق
 -الغش في االمتحان.
 -الثرثرةالضجة و إحداث.
 - المادة عدم .اهتمام التالمیذ 

:المعلم إلىالعوامل التي تعود -3-2

أنهم إن"قول دمحم علي عمارة  مارسون العقاب الجسمي هم في الغالب یتمیزون  المعلمون الدین 
قرنائهم مت ).83،ص2008دمحم علي عمارة،  ( . "سلطین و عصبیین مقارنة 

ما یلي أخرو توجد عوامل  :للعقاب تتمثل ف

ة المعلم-أ .شخص

.المدرسيظروف العمل -ب

و الطرقة المعتمدة علیها - ج .النموذج الترو
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.سن و جنس المعلمین -د

.األقساماكتظا- ه

ائهمطلب العقاب من طرف -و .أول

ة ل-4 :المدرسيلعنف العوامل المؤد

ةلدتوجد أساب عدیدة و مختلفة تعمل على تولید العنف  ة التالمیذ منها نفس ة و بیداغوج ، اجتماع
عود إلى التال عود إلى المعلمینمنها ما  ة و میذ و منها ما  ة الترو ، مما قد یؤثر على السیر الجید للعمل

.التالي على التحصیل الدراسي 

ةالعوامل-4-1 :النفس

ة و  الفرد و تشیر إلى الخصائص النفس اب ترت ةو هي أس ه و التي تدفعه إلى العنف أاالنفعال لد
ون راجعا إلى البناء النفسي  التالمیذ قد  ة لدیهم واالنفعاليأن السلوك العنیف لد وخصائص الشخص

ةومن بین هذه الخصائص  ون لدیهم االندفاع للسلوك العدواني و استعداد، والخوف فاألطفال المندفعین 
صلون إلى ال . مراهقة والرشد العنیف عندما 

اء  الذ بین السلوك العنیف ومستو ا احثین أن هناك ارت ال ر عاني من و ة فالتلمیذ الذ واالندفاع
ون نقص  اء وانخفاض في تقدیر الذات  ةمستوفي الذ عانياالندفاع التالي  من الفشل مرتفعا و 

یؤد ص طه حسین مرجع س( .بدوره إلى العنفالدراسي الذ )277اب

قع التلمیذ تحت تأث ة وتفاعالت تؤدفقد  وعدم الرضا عن یر العوامل الداخل ا اإلح ه إلى اإلحساس 
ة تعامله مع  ف في  ه إلى العجز و القل إلى  النقص تؤذ ة والشعور  مظهره أو الصفات الشخص

.ومواجهتهم اآلخرن

الهز ة فإنه یتوقع الفشل عدم تقبل التلمیذ لذاته نتیجة الشعور  مة و عند مواجهته للمواقف الجدیدة الصع
ون  قا ومن هنا  عنمس ا و اإلح الخوف والقل من قدر اآلخرن والحقد علیهم طر إحساسه  الح

ه  ة اإلساءةوتوج .إلیهم و العدوان
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ة  ضا المواقف العدائ وقد" النظر و تعابیر الوجه"أ ع استفزاز رد تولد علها طا بیر  ة و عنف  دوان
ذلك األلفا ة  فة فعل و استجا ة الصرحة عند تفجر ال"، السخرة االنتقام، التهدید، الشتم"العن عدوان

وسیلة لتخفیف من الطرف اآلخر ه إلى السلوك العنیف  ة تؤثر في الفرد وتدفع  لها مواقف نفس ، و
اطاتالضغوطات و یندمج مع هذه المواقف التي ولدها الموقفاإلح .االستفزازة، و المره

ةالعوامل-4-2 :  بیداغوج

اب البیداغو تعتبر  اب التي تساعد على ألس ة من أهم األس س له ج ل ظهور العنف إذ أن األستاذ الذ
ة  ة للدرس فإنه یلجأ إلى استعمال السلطة لتجنب اإلجا م األساس صال المفاه أسلوب وطرقة معینة إل

ة ال تلقن لألستاذ فهي خاصة یتفنن في أسئلةعلى  األستاذ من اكتسابهاالتلمیذ فاألسالیب البیداغوج
.خبراته في المیدان

: دراسيالمنهج ال-4-3

یف ال وما تحدث في  ، ا من مصادر العنف المعنو ة مصدرا خص تعتبر المناهج الدراس
عد  ان هو االكتفاء بترجمتها  ة على الطالب، ونتیجة لذلك استردادهااغلب األح طرقة تعسف ثم فرضها 

اجات المتعلمین بل هي نوع من العنف المعنو ات تلك المناهج ال تلبي احت رغم أنأفان معظم محتو
ةأنها ة  و رغ تولید إلىمما یؤدأستاذهإال انه مجبر على دراستها هوالتلمیذ ال تالئم استعدادات وقابل

.العنف بینهم 

م-4-4 ة في التعل أداة أساس : التلقین 

 ، والمعنو أنواعه الماد یز على العنف ومنه العقاب  ة اإلقناع والتر اب أهم غ التلقین  ا ما یرت غال
.المصرح وغیر المصرح

عتقد إنو ثیرا ما نأان  ، إال أن التلقین  أخر ة فعالة حیث ال تنجح طرائ التلقین طرقة اقتصاد
س من الوارد  سمح بإثارتها ول ة، سلطة المعلم ال تناقش، حتى أخطاؤه ال  مارس من خالل عالقة تسلط

ضمن امتثاله فقد یولد ذلك أوجه متثل، وال شيء  ع و ط عدیدة من االعتراف بها، بینما على الطالب أن 
فصح عنه السیوطي في قوله. السلوك العنیف التسل" :هذا ما  إن التلقین طرقة تدرس قد تعم
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سو عض من المعلمین  ستخدمها  تي  ("وتغرس االستبداد و )،35ص   ،2005،احمد حو
مة ال" ة قد ة، واعتماد مناهج دراس ة غیر مناس تتماشى اإلضافة إلى استعمال أسالیب بیداغوج

ة للمؤسسة  ة والترفیه عة التالمیذ، نقص البرامج الثقاف ة لمتا ات العصر،وعدم وجود لجان بیداغوج ومتطل
ة م ة مصطفى الزرقاو" (.التعل ).95، ص2003،ناد

:تعود إلى المدرسینعوامل-4-5

مدرسین بدیلین تنقصهم نوعا  إلى ضرورة استخالفهم  یؤد المعلمین، أمر الذ اب في أوسا ثرة الغ
التالمیذ إلى الشعور بنوع من الالاستقرار و الخروج . ما الخبرة وحسن التعامل مع التلمیذ  وهذا  یؤد

ة  اد الفوضى والتمرد داخل المؤسسة التر . لعن النظام في الصف، وعلى ازد

ةعوامل-4-6 :قانون

اب قوانین م غ ة واالفتقار إلى أنظمة تعالج مسائل و تنظم ولوائح واضحة تح عمل المؤسسات الترو
ةالخالف بین ). األساتذة، التالمیذ، اإلدارة(األطراف الفاعلة في المؤسسة الترو

ات المفسرة للعنف المدرسي-5 :النظر

ة-5-1 ة السلو :النظر

ن تعدیلهآخرسلوك أالسلوك العنیف هو سلوك متعلم أنهذه النظرة تعتبر .م

ن تعدیله وفقًا لقوانین التعلم ولذلك " م ن اكتشافه و م سلوك  یون أن العدوان شأنه شأن أ السلو یر
قة یؤمنون بها وهي أن السلوك  ة في دراستهم للعدوان على حق حوث والدراسات السلو زت ال برمته و

متعلم من البیئة ومن ثم فإن الخبرات المختلفة التي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد تّم 
لما تعرض للموقف المح ة  ة العدوان الشخص ظهور االستجا عزز لد ما  مها  .تدع

ة  ة على ید رائد السلو یون إلى مجموعة من التجارب التي أجرت بدا السلو » اطسون جون و «وانطل
ستند  ي الذ ن عالجها وفقًا للعالج السلو م ة تعلم ومن ثم  عمل ة  تس أنواعها م ا  حیث أثبت أن الفو

وٕاعاد في،(.»ة بناء نموذج تعلم جدید سوعلى هدم نموذج من التعلم الغیر سو 2006عدنان الك
)21ص
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ة التعلم االجتماعي-5-2 :نظر

استعمال إلىالفرد أتتهي التي و التغیرات التي عرفها المجتمعالظروفأنهذا االتجاه أصحابیر
:هذه النظراتأهمهذه النظرة مننظرةالعنف، وتعتبر

ارتإلىترجع هذه النظرة  یر،)(ALBERT BANDURA"اندوراال العنف سلوك متعلم من أنالذ
دوالمجتمع ه تعلم السلوك العنیف فت،على التفاعل بین الشخص و البیئةیؤ آخرسلوك أفرض عل

ه سواء في  طة  التعلم و التقلید من البیئة المح تسب العنف  أواألسرةفحسب هذه النظرة فان الفرد 
ار(. غیرهماأوالمدرسة )90،ص2005فهد بن عبد العزز الط

ة التحلیل النفسي للعدوان-5-3 :نظر

غرزة العدوان     أنإلى الغرزة أع جالعدوان یر أنهذه النظرة أصحابیر وهو مزود  ل فرد یخل
غرزة المقاتلة " عرفه  هذه النظرة للعدوان على أنه غرزة فطرة و د عد أول مؤ دوجل والذ ینظر م

د أن اعتداءات اإلنسان على نف من وراءها ولقد افترض فرو ون الغضب هو االنفعال الذ سه حیث 
ة  نه الفسیولوجي لتصرف العلقة العدائ ه عوامل في تكو غیر متعلم تدفعه إل أو على غیره سلوك فطر
د من مؤسسي هذه  عتبر فرو اع و التي تنشأ داخل اإلنسان عن غرزة العدوان وتلح في طلب اإلش

د هو خفض  قدمه فرو فعل،التوترالنظرة، فالنموذج الذ سلوك الفرد  ة حیث ینش المهیجات الداخل
ًا من شأنه أن یزد أو یخفض المهیج .وتجهز عندما یتخذ إجراءًا مناس

اع حاجات الجسد واإلنسان مخلوق و سي هو إش ة دافعهم الرئ ائنات بیولوج شر  د أن ال فرو یر
اة الحیواناتموجه نحو اللذة تدفعه نفس الغرائز التي تدفع  د غرائز الح أهمها عنده (ولقد اعتبر فرو

اة) أهمها عنده العدوان(وغرائز الموت ) الجنس .هي التي تسر الح

ة لغرائز الموت نجد أن و د" النس د على أنها وراء مظاهر القوة والعدوان واالنتحار والقتال   " فرو یؤ
اة من حیث تحدید السلو  ة لغرائز الح ة مساو حیث لذا اعتبر غرائز الموت غرائز فطرة لها أهم ك الفرد

ة ال شعورة في الموت د أن لكل شخص رغ .عتقد فرو

أحد الغرائ أنه یبدو  د العدوان  فرو علیها ز والدوافع التي تضمنت نظام الالولقد ألح شعور والتي أطل
عد ذلك أن . الهو بر للخارج ثم أدرك  ون موجه إلى جد  د أن العدوان  ة األمر أدرك فرو وفي بدا
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ون موجهًا على نحو متزاید للداخل منتهالعدوا إلى الموتن  ، نزه الحمد(. ًا عند أقصى مد
)38، ص1999

ة-5-4 ة البیولوج :النظر

ات و الجینات و أساسهالعنف أنهذا االتجاه أصحابیر غ السلوك العنیف اإلنسانأنالص قوم 
ة تأثیروهو تحت  .العوامل البیولوج

العوامل " ةتهتم هذه النظرة  ة البیولوج ات والجینات الجنس غ الص والهرمونات  في الكائن الحي 
ز والالمر ز ة في والجهاز العصبي المر ة واألنشطة الكهرائ ائ م والغدد الصماء والتأثیرات البیو

إلى ) 1977(ومسایر ) 1970(المخ التي تساهم على ظهور السلوك العدواني، فقد أشارت دراسات مارك 
في أنظمة المخ هي الفص الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن ظهور السلوك العدواني  أن هناك مناط
ة في هذه  الت العصب عض التوص ن بناءًا على ذلك إجراء جراحات استئصال  اإلنسان ولقد أم لد

ل اإلنسان من حالة العنف إلى الهدوء )60-59، ص2003عوض دمحم احمد، (.المنطقة من المخ لتحو

ة العدوان االنفعالي-5-5 :نظر

عض األشخاص  ون ممتعًا حیث أن هناك  ن أن  م أن العدوان  ة وتر هي من النظرات المعرف
وضحوا  ات رجولتهم و عون إث ستط ، فهم  اإلضافة إلى منافع أخر یجدون استمتاعًا في إیذاء اآلخرن، 

اء وذو  ون مجزًا أنهم أقو ة، ولذلك فهم یرون أن العدوان  انة االجتماع تسبون الم ة وأنهم  أهم
افأتهم على عدوانهم یجدون في العدوان متعة لهم،فهم یؤذون اآلخرن حتى إذا لم  ًا ومع استمرار م مرض

ن أن یخرجوا في مرح انوا غیر سعداء فمن المم ًا، فإذا أصابهم ضجر و عدواني إن تتم إثارتهم انفعال
اب وأحد هذه الدوافع أن هؤالء العدوانیین یردون أن یبینوا للعالم  عززه عدد من   الدوافع واألس هذا العنف 

اء اه،ورما ألنفسهم أنهم أقو ة واالنت األهم حظوا  فقد أكدت الدراسات التي أجرت على ،والّبد أن 
فة من الجانحین ات العن سبب بل من العصا ًا ال أل ن أن یواجهوا اآلخرن غال م أن هؤالء  المراهقین 

القوة والض اإلحساس  اإلضافة إلى تحقی اآلخرن  حصلون علیها من إنزال األلم  أجل المتعة التي 
قًا لهذا النموذج في تفسیر العدوان االنفعالي فمعظم أعمال العدوان االنفعالي تظهر بدو  طرة وط ن والس

األساس التي  عني هذا خ یر و التف ًا  یز في هذه النظرة على العدوان غیر المتسم نسب یر فالتر تف
بیر على السلوك االنفعالي فاألشخاص  ار لها تأثیر  د أن األف ترتكز علیها هذه النظرة ومن المؤ
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ة تفسیرهم لحالت ف ضًا  عتبرونه سبب إثارتهم وأ ما  ةالثائرن یتأثرون  في.   (هم االنفعال ،عدنان الك
)21ص ،2006

ا-5-6 ة اإلح :نظر

هماز وتفترض هذه النظرة أن السلوك نظرة تفسیرًا للسلوك العدواني من خالل " دوالر ومیلر"قدم 
ا أن العدوان ،العدواني هو دائمًا نتیجة لإلح ال العدوان أ ل من أش إلى ش دائمًا یؤد ا وان اإلح

هو الذنتی ا ون اإلح فترض أن  حدث عمل عدواني  وقت  وفي أ ا ة لإلح ة وحتم ع جة طب
ه داخلي لكن ال یتحرك بواسط.حرض عل د هذه النظرة على أن العدوان دافع غرز ة الغرزة ما تؤ

د ،ما بینت نظرة الغرا ؤ ة و أن السلوك رائد هذه النظرة » دوالرد«بل نتیجة تأثیر عوامل خارج
ولقد بّین  ا ة لإلح ع ثیرة منها » میلر«العدواني نتیجة طب ات  استجا ا ستجیب لإلح أن اإلنسان 

اهیتسبوقد الالعدوان، حدث بدون إح ًا  ما أن العدوان غال ا حسب الظروف التي یتم فیها اإلح
، الضرورة إمسب قد ال یؤد ا عة لذا فإن من الواضح أن اإلح لى العدوان وهذا یتوقف على طب

على أنه عقاب للعدوان ا إلى قمع السلوك العدواني خاصة إذا نظر الطفل لإلح ،فقد یؤد ا نزه .(اإلح
)ص1999،  الحمید

:العنف المدرسي ونتائجهآثار-6

حاثالعدید من أثبتتلقد ة االعتداء على آثاران هناك األ وممارسة العنف علیهم و على األطفاللعمل
ي و االنفعالي و أدائهم ع األطفال.االجتماعيالسلو احد الممیزات أوالمؤدیین یتوفر لدیهم جم
ة سهولة قلیلي الثقة :"التال اناو أنفسهمیجرحون  ل متطرف أح ة غیر مواقعهمش ة و االنفعال النفس

ة الزرقاو"(مستثبتةمستقرة وغیر  .)59ص ،2003ناد

ة-6-1 :االثار النفس
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ةآثاریترتب على سلوك العنف  ه نقص في الثقة نفس ظهر لد ما  الخوف و الفزع ، الشعور  عدیدة 
.األمناإلحساسعدم ذلكو التوتر و االكتئابالنفس و 

ة-6-2 :االثار االجتماع

ته وقد یتصرف األستاذالمعنف من طرف التلمیذفقد االجتماعي، حیثو تتمثل في الخمول  حیو
ة اتجاه  .مهدد و معرض للعنفأنهالخطر و إلحساسهاآلخرنعدوان

ة-6-3 م :االثار التعل

الأساساوتتمثل  حي للتلمیذ و الرسوب الدراسيفي تدني المستو إلىعن الحضور التأخرأو،تصل
اب المتكرر،أوالمدرسة  .االنقطاع عن المدرسةأوالتسرب إلىلتصل األمورثم تتواصل الغ

ات العنف المدرسي -7 ة لسلو ات العالج :اإلستراتیج

ات التي تستخدم في مساعدة المراهقین على خفض درجة العنف في  هناك عدید من البرامج و اإلستراتیج
ر لمنع العنف المدرسة، قللفالتدخل الم م العنیف ومنمن حدة السلوك المدرسي  وتتطلب .هفثم التح

ة للسلوك العنیف  ات العالج ة ،من مدرسین و تالمیذ األطرافجهود تضافرالبرامج واالستراتیج المعن
.وأسرهم

:في الحد من سلوك العنف المدرسياألسرةدور -7-1

ة الماألسرةتعد  ن شاألولىؤسسة االجتماع ةعن تكو من النواحي العقل ة المراه ة،خص ،الوجدان
ة بیر في تفشي السلوك العنیف واألخالق احثین لما لها من دور  ة و لقد اهتم بها العدید من ال االجتماع

.

قلل من ثقة احدهم األهلفقدان التواصل بین إن ح الفرصة للتلمیذ األخرو المدرسة  ت من لإلفالتو
ة و  من دور.الضرورین لتعدیل السلوكاإلشرافالرقا في التخفیف من السلوك العنیفاألسرةو

ما یلي :ف

ة نمو "-  ة،و أسالیبهمو مراعاة  األوالدرعا ةالترو ةاإلرشاد .في  التنشئة االجتماع
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ع نواحیهم و ذلك لإلسهامالمناسب األسرتوفیر المناخ -  من جم ة المراه اعفي نمو شخص إلش
اتهم  ةحاج العالقات األساس ة األسرةمع  تحقی .السو

المدرسة للتعرف على -  ذا مستواهم أبنائهمأوضاعاستمرار االتصال  التهم و و حاجاتهم ومش
.التحصیلي 

ة -  اءمشار المناهج الجدیدةاألمورأول تهم في الندوات و الحفالت التي الدورات الخاصة  ، ومشار
مها المدرسة  .تق

ین في -  د المعلمین و المرشدین الترو قة عن واقع سلوك المعلوماتالمدرسة تزو حة والدق الصح
ساعد على نألالبیت،في األبناء ة و إعدادذلك  ةالبرامج الترو ة اإلرشاد الهادفة لتعدیل السلوك و تنم

.)285ص ،2004سعید عبد العزز "(شخصیتهم 

ات العنف المدرسي-7-2 :دور المدرس في الحد من سلو

ن للمعلم األسالیبمن بین  م :یليو الحد من سلوك العنف ماللتقلیلاتخاذهاالتي 

شجعهم على األنشطةتوفیر-  عن خبراتهم الخاصة وذلك من خالل اإلفصاحالمالئمة للتالمیذ الن ذلك 
.التلمیذالمناقشة التي تمتص الغضب و تعدل في معارف 

مع السلوك العنیف داخل القاألستاذتعامل -  ل الئ المثل لیدرك التلمیذ ش س  ه غیر أنسم  ول سلو
.مقبول 

ة ضد -  ع في بناء معاییر سلو ة الجم .القسمالعنف داخلمشار

ع السلوك التعاوني بین التلمیذ و -  م حسین (.األستاذعقد مناقشات حول العنف و تشج طه عبد العظ
)396ص 2007

ه القانون –في قسمه لألستاذالحرة إعطاء-  سمح ف شها - ما  ع وذلك لتخفیف من الضغوطات التي 
الت ال ونه األتوحل المش داخل القسمي یتعرض لها  بنفسه  ما یجر . در

)isidrifethi ,2009 .P23 (



املدريسالعنفالفصل الثالث

54

ات (تعدیله أوالمؤهلین لتغیر سلوك التلمیذ أهماألفرادو ،فالمعلم هو الموجه الوحید للسلوك" زاد بر
.)848ص 2002

:دور المدرسة في الحد من سلوك العنف-7-3

اختالف النظام المدرسي السائد، مواجهةتتعدد برامج  ات  العنف  " ارس  تتبنى نظام هناك مدإذسلو
الرسمي  رة أن توحید " الهندام الرسمي " أو " الز ة على ف التلمیذ یخفض الزو هي مبن المدرسي لد
امن حوادث  بیئة تعلم مالئمةاالنض ساعد على خل حسن من اتجاهات التالمیذ و .و 

ة عرف ببرامج المراق ة من العنف المدرسي  ومن ، و فیها تشارك المدرسة بدوروهناك ما  فعال في الوقا
، وهو ا البرنامج في العدید من المدارسهذستخدمو المسدودبرنامج الجرم المدرسي " أمثلة هذه البرامج 

قى في المدرسة أثنیتطلب من عض التالمیذ مغادرة اء الیوم الدراسيالتلمیذ أن ی ل سمح فق ، على أن 
توب من ولي األمر  م حسین (المدرسة بناء على طلب م ) .316- 315ص 2007طه عبد العظ

اجات محاولة دراسة النقص الموجود في المؤسسات التر  ة وتوفیر احت تحسین الظروف التلمیذ،و أ
ة  ة التي تنمي القدرات العقل ةالمدرس .)NalanGenç 2008 p 166(للتلمیذ واالنفعال

تور  یتمثل دوره ) 2009"(رشاد علي عبد العزز موسى " في حین تحدث الد حول العالج المعرفي الذ
ح أنظمة معتقداته إلى حدوث في مساعدة العمیل على توض ة و التي تؤذ ة وغیر المنطق السلب

الت مختلفة .مش

:هيقوم العالج المعرفي على أسس و 

اره، انفعاالته وأهدافها ه، أف الالشعورةلتعامل مع العمیل على أساس سلو .،مع إهمال القو
یز یز على جوانب القوة في العمیل أكثر من التر .على جوانب الضعفالتر
 ة أكثر منسوكمعرفة أن قا ألهدافه الشخص ل ط ةالعمیل یتش .دوافع البیولوج
 ه وشعوره بنفسه و التغیرات التي یردها العمیل و التي تتضمن زادة وع العمل على تحقی

ه  طین  ).414ص ،2009،موسىرشاد علي عبد العزز(المح
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ن إضافة وجوب خطة م ة تسمح لألستاذ و التلمیذ للو ل األطراف إلشراكعمل معا وذلك عمل
ة في  .القراراتاتخاذالمعن

العالج  ات الخاصة  ستخدمها األخصائي المعرفي،هناك مجموعة من اإلستراتیج االجتماعيو التي 
:التاليعند ممارسة هذا العالج تسیر على النحو 

ة-7-4 :البناء المعرفيإستراتیج

الت،لتحدید تستخدم ة مع الخبراتوالمش ار غیر العقالن مصادر القوة لداكتشافاألهداف و األف
.العمیل

ة-7-5 :االجتماعيالضإستراتیج

عة  مي ، و طب الق ال ، ومضامین النس تستخدم لمعرفة حدیث النفس ، وتحدید الفجوة بین الواقع والخ
و  إلى عدم تحمل الضغو .االنفعالالخبرات التي تؤذ

ة-7-6 :تغییر السلوكإستراتیج

السلوك اإلیجابي ، وٕاقناعالالتوافقي، وٕایجاد الدافع لتغییرهتستخدم لتحدید السلوك غیر المرغوب و العمیل 
ة التي تسیر أمورالجدید م قدراته على تحمل المسؤول اته ، مع تدع العزز موسى رشاد علي عبد( ح

).420ص ،2009،

ة للعنفنستنتج من خالل استعراضنا ات العالج ات،المدرسيلإلستراتیج تنوع البرامج و اإلستراتیج
این في واالتجاهاتوذلك حسب تنوع النظرات  الرغم من الت إال أنها تلتقي في نقطة االتجاهات، و لكن 

ات العنف داخل المدارس و  ة تهدف إلى التخفیف من سلو ونها خطوات عالج واحدة، و هي في 
ةالمؤسسات ال .ترو

افحة العنف المدرسي-8 : البرنامج الوطني لم
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افحة العنف داخل المدارس منذ        یر بوضع برنامج وطني لم وفي هذا اإلطار بدأت الجزائر في التف
ازة2000_1999الدخول المدرسي  ة تی 2001خالل سنة ونتیجة لألحداث التي شهدتها مدارس بوال

عد         ة مقتل أستاذ  عد خروجه من المدرسة و الثان ة  و التي خلفت ضحیتین احدهما مقتل تلمیذ ثانو
ة  ة من العنف داخل . مشادات مع تلمیذ ثانو افحة و الوقا ة للم ة لجنة وطن ة الوطن لت وزارة التر ش

یر تدور المدارس الجزائرة و في هذا اإلطار اقترح أعضاء  ة للتف س ة الثالث محاور رئ اللجنة الوطن
.  و القوانین واللوائح داخل المدرسة و مجال االتصال و دور المجالس المختلفة..... حول میثاق المدرسة

ذالك القرار/ وت / 778ما وضع القرار رقم  التلمیذ و  على تسعة مواد خاصة  حتو رقم أخ و الذ
یتضمن منع العقاب البدني و العنف تجاه التالمیذ منعا 1992جوان 2المؤرخ في 2/ 171 و الذ

ة  م ع المؤسسات التعل و رغم هذه التدابیر المتخذة في مواجهة انتشار هذه الظاهرة إال أنها . اتا في جم
رهالزالت منتشرة في  ذ ة و مما سب .مؤسستنا الترو

ومات و المنظمات و المدارس لواجهة إن اغلب البرامج و اإلجراءات التي اتخذه عض الح ا أو تتخذها 
عد و وقوعهما و ال تتطلع إلى  ظاهرة العنف و معالجتها و مازلت تتعامل مع الجرمة و السلوك العنیف 
ال مسالمة  تغییر سلوك األطفال و اهتماماتهم و العمل على تنشئة أج منعهما قبل الوقوع عن طر

ة ال ار . قوانین تعرف و تقدر قدس ون قادرا عبئ تغییر أف ه فان البرنامج المثالي یجب إن  و عل
األطفال و اهتماماتهم قبل ارتكاب الجرمة و من ثم یجب االهتمام إلى األسرة و المدرسة و اإلعالم و 

ة خطرا على األطفال و خاصة المراهقین و ال بد من  ارها أكثر الوسائل اإلعالم اعت العمل خاصة التلفزة 
ة جدیدة لتكون مضمون الرسالة التي تقدم إلى التالمیذ  ة و أخالق م ثقافة جدیدة و أهداف ترو على تقد

ة اة اإلنسان ال تحترم القوانین و النظم و تقدر الح .لصنع أج
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الصةـــــخ

اله مع الحدیث عن من خالل العنف المدرسيعلى تعرفاللقد تطرقنا في هذا الفصل إلى  ر أش ذ

اب العنف  اب التي تستدعي العقاب و أس ال العقاب الممارس داخل المدارس و األس أنواع و أش

ة  ات عالج المدرسي و النظرات المفسرة للعنف المدرسي و اآلثار الناتجة عنه و تطرقنا إلى استراتیج

.  سيللحد منه و أخیرا البرنامج الوطني للحد من العنف المدر 



الفصل الرابع : المراهق المتمدرس
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: مهیدــــــت

ا ة وارت ع ه من خضوع وت ل ما ف اة الفرد من عالم طفولي  ة في ح تمثل المراهقة نقلة نوع

ة فهمه وٕادراكه المح ه الخارجي مع صعو م ف ة إلىو التح مثله من استقالل ل ما  عالم الكهول 

ارات ووضوح في  ارفي المواقف واالخت فه واألف الخارجي وتوظ طرة على المح محاولة الس

.لفائدته

ة  ة(وتساهم العوامل الذات ة والذهن ة ) البیولوج ة(والعوامل الموضوع ة واالجتماع التي تتم ) المؤسس

ة الفرد وتحدید ردود  ولقد تعددت .اآلخرنتجاه ذاته وتجاه أفعالهخاللها فترة المراهقة في بلورة شخص

ة (التي تناولت المراهقةاألطروحات ولوج ول-تطورة - س ةانترو ة–وج وتنوعت ) سوسیولوج

موقف نهائي وموحد من هذه الظاهرة  اتها مما یجعل الخروج  ا أمراتوجهاتها ومرجع لكن رغم و . نسب

19ونة س13/12تمثل المراهقة تلك الفترة التي تتراوح ما بین واألطروحاتهذا التنوع في الدراسات 

ا فهي تستقطب ش18/ ةالمتوسالمرحلة (رحة هامة سنة تقر ).والثانو

ة 1- :المراهخصوص
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ة أن الدماغ یتوقف عن النمو عند انتهاء مرحلة الطفولة فترضون حتى فترة قر ظلان العلماء  ، و
اة الشخص ة ح ق ه  ر . الحال على ما هو عل ا تصو لكن التطورات الحدیثة في مجال تكنولوج

خاصةالدماغ سي، و الرنین المغناط ر  نتأجهزة التصو علماء الدماغ واألعصاب من النظر إلى ، م
و فحصه ان . داخل دماغ المراه ظل ینمو حتى سن العشرن على أقمو ل ما اكتشفوه أن الدماغ 

فسر لنا السبب في تصرفات المراه.تقدیر اته،وهذا  ا أو وسلو حیث أنه ال یوجد شيء أكثر تقل
.                     )54ص 2001,احمد عبد اللطیف وحید(.المراهقینن سلوك غموضا م

األمور قبل  شعرون  ة لتعقید سلوك المراهقین في هذه الفترة تكمن في أن المراهقین  ق لة الحق إن المش
فتقدون القدرة على التعبیر عنه شعرون بإحساس لكنهم  موا فیها أو یتحدثوا عنها ، فهم  ل أن یتح ش

ین العالم من حولهم ا مما یوسع الهوة بین المراهقین و .مناسب اجتماع

ة للمراه-2 : السمات الشخص

:  ة المالمح االنفعال-ا

فا  ون عن انفعاالت (مرحلة المراهقة تشمل العدید من مظاهر النمو ومنها النمو االنفعالي الذ
طة  :في هذه المرحلة ومنها )متهورة غیر منض

 اض:االنفعاالتالتقلب في فهو فرد متقلب المزاج مثال الفرح والحزن واألمل واالنق
مع دخوله وتوغله في تلك المرحلة،:االنفعاليالتناقض المراه إذ یتزاید الصراع الداخلي لد

الي له یر الخ قة األمور والتف سبب االختالف بین حق .وتحدث تلك الصراعات 
 الذات أو الفطام النفسي عن األهل االنفعالياالستقالل .السعي نحو تحقی
 ة حقهم :الرأالتمرد وفرد مانهم  و أغلب المراهقین من عدم فهم األهل لهم، وعدم إ ش حیث 

اة المستقلة ره . في الح ه لتأكید نفسه وآرائه وف ات والد إلى التحرر من مواقف ورغ لذا ، یلجأ المراه
س. للناس ل ما هو فیلجًا إلى  ه حالة من التمرد على  التالي تتكون لد ر تلك القوانین والسلطات و

.أعلى أو أكبر
 َة و حد ه یتوتر،فالمراهالتعاملة العصب مطال حق زداد عناده وعصبیته أمال منه في أن  و

ه مطال مشاعر اآلخرن أو طرقة تحقی ترث  .غیر م
ة للنقد .الحساس
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ز المرا :الخجل حول ذاته جراء التغیرات في النمو الجسمي یتمر .المفاجئه
التردد في القرارات.

ة- ب :المالمح العقل

ة ة و اللغو ان ة و الم العدد ه قدرات متنوعة  .تظهر لد
 یر ر و التخیل و التف اه و التذ االنت ة األخر وتتنوع القدرات المنطقي،تنمو الوظائف العقل

اء وتتفجر طاقات لم تكن موجودة من قبل نمو الذ .)14ص200, احمد دمحم الزغبي(.والمیول و

ةالمالمح-ج :االجتماع

ا یتأثر بدوره  النمو االجتماعي الذ ة مرت الدرجة إن نمو الشخص ما األولى،ألسرة و المدرسة 
التكیف أن :النفسي حیث إن المراهالتكیف االجتماعي یتأثر 
 حتاج ألن األخر،ُظهر تآلفا مع اآلخرن خاصة مع الجنس حب اآلخرن و وهذاحبوه،ما 
القبول والتقبلما النفسمع ظهورشعره  ا مهما من الثقة  .جان
ة اآلخرن .یبُرز النفور الهادف إلى وضع حدود بین شخصیته و شخص

:النضج الجنسي-د

طة بهذا  اد المشاعر المرت ازد قد یتعارض مع العدید من التقالید النمو،یواجه المراه األمر الذ
ة  م الدین ة والق شدیدللمراهاالجتماع ة بتحف احمد دمحم (.والتي في األغلب تنظر إلى األمور الجنس

.  )105- 102ص 1994, السنهور

المواطن -3 :في فترة المراهقةاإلش
ع  اليتتمیز فترة المراهقة بوجود مواطن ذات طا ار مساهمتها في ) اآلخر- الذات - الجسد (إش اعت

عدها النفسي والمعرفي واالجتماعي و  ة الفرد في  ه التأثیرالتالي ابراز شخص عالقته وتحدیدفي سلو
اآلخرنبذاته  سوف تتلون . و شها المراه ع ة التي  انتمائه الجنسي او الثقافي ولعل هذه الوضع
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موقعه ا ذلك  ة هذهو ساهم في خصوص ا یخرجها من تنسیب نتائجها ممالظاهرة والجتماعي مما 
.)120ص1994,السنهوراحمد دمحم (. ةدائرة العالم

:وجسده المراه-3-1

ال جسده انطالقا من موقف ازدواجي من هذا الجسد یتحدد سلوك - القبول(الفرد في هذه الفترة ح
ا لتلك االنفعاالت والمشاعر الغرزة التي تنشطها مرحلة البلوغ وما ) الرفض س مثل موقعا رئ فالجسد 

ة مما یؤمن صطحبها ة بیولوج ا امن تطورات عضو تدرج ةالدخول فيإلىلمراه اة الجنس . الح
شة والصداقات التي ی مع ومن خالل جملة التجارب المع هرطها المراه األخیرسس هذا یؤ أترا

عض إلىوقد تصل واألحالمصورة لجسده التي عادة ما تلونها الطموحات  ة  اتخاذ نماذج خارج
واالنتقا. الممثلینأوالراضیین  المراه ة لد ة ولعل نمو الوظائف الذهن إلىل من المرحلة الحس

ساعده على  ة سوف  سالمرحلة التجرد ارجملة من تأس م والمثل التي یختزل فیها األف والق
ةوالنظم القوانینالتصورات والمواقف تجاه  ذلك ردود األخالق ة و ومن . اآلخرنأفعالوالقواعد السلو

ون الجسد موضع امتحان عسیر  ه إذهذا المنطل ستجیب للصورة المثلى التي یتخیلها أنعل
سبب له  له وان ال  ة نمو الجسد األمرما تعلإذاإحراجاالمراه مظهره الخارجي وال أو ف

ن للمراه ة للجسد أنم التي تجعله األخیران هذا إذاإالیؤسس صورة ایجاب حائزا على الشرو
اهي والتفاخر واالموضع  .)28ص 1994, میخائیل معوضخلیل(.حترامالت

وذاته-3-2 : المراه

ة  ستمثل فترة المراهقة بدا قد غادر مرحلة الطفولة وانفصل حینئذ عن تأس ان مستقل فالمراه
ة التي العالقات  اآلخرنبجسده ترطهالطفول ة جدیدة یرفض من خاللها . و فهو یؤسس لهو

ة لعالم الكهول الذین ال یتعاملون  ع ه شعورا أساسعلى معهالخضوع والت لد انه راشد مما یخل
ن من .وعدم التوازن التأزم قد دخل في مرحلة التعبیر عن ذاته المستقلة من أمرومهما  فالمراه
عتبر تجاوزا لصورة إنتاجخالل  ان طفال ناه التي تماألبصورة مثلى لالنا الذ أنإلىعندما 

قطع مع جسده  ة التي دخلها فجعلته  الشعور بذاته یبدأفهو.الطفو ليیتماشى تماما والمرحلة الجنس
س ة مع جسده في مرحلة البلوغ وقطعه مع صورة والتأس تي لم الاألبلها انطالقا من تجرته الجنس

عتبره نموذجا یت هعد  عا لتجرته . اهى  في تقدیره لذاته ت المراه نطل ة هذه وعالقته و الجنس
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اآلخرنبجسده  ا و مته ایجاب حدد ق ا أمحیث  بجملة العالقات .سلب مرت المراه فتقدیر الذات لد
اآلخرنبجسده األخیرالتي یرطها هذا  قو مجموعة النماذج الحق ن و م بهاىاهیتأنة التي 

ةإلنتاج ته الذات من . هو حمله المراه ة هي حصیلة ما  ة الذات اروالهو ه أف مده  وتصورات وما 
م ا وق الخارجي من قوانین ومثل عل ة التمیز والتفرد والتطور نحو .المح ه قابل ف وهذا ما یخل

ابياألفضل ل ض ش .وتحدید ذاته ولو 

و -3-3 :اآلخرالمراه

ة اآلخرستحضر المراه جسده وذلك من خالل ش اره عنصرا محددا في عالقته بذاته و اعت
ه  ل من والد هالعالقات التي یؤسسها  ك هذه الاوهذ. عهومجتموأترا ستوجب تف ة ما  ة العالئق ش

:على النحو التالي 

ه-3-4 بوالد :عالقة المراه

عة التي سوف تحصل بین المراهإذا د القط قد انفصل عن مرحلة الطفولة فهذا یؤ ان المراه
ا صورة  عد تدرج ست ین النموذج العائلي فهو سوف  ستبدلها بنموذج األبو هآخرو فهذه . یتماهى 

ه شعورا  لد ات الجدیدة سوف تخل ة االتأزمالماه ثیرا ما نظرا لفقدانه لتلك العالقات الطفول لتي 
ه.احتمى بها  ل ما یتطل من تفهم ومساعدة لتجاوز األمروحضور الوالدین في هذه المرحلة دقی

طالب أبدمهما األزمةهذه  مة فهو  من عناد وثورة وتمرد على هذه العالقات القد المراه
ظهر فياستقاللیته  انعض و عة األمرولكن. من الجموح والتحدألوانااألح ال یخلو من المتا

صحب ذلك من واإلرشادوالنصح  في االنحراف والشذوذ وما  قع المراه م حتى ال  وتح دون تسل
ة  ةتحوالت نفس .)90ص 2001, احمد عبد اللطیف وحید(.مرض

هعالقة المراه-3-5 : أترا

ه تمثل هذه العالقات امتداد بوالد ةالعالقة المراه ان سایر جملة التطورات التي وٕام لتجاوزها حتى 
ما . حصلت في تعامله مع جسده وما صاحبها من انفعاالت ومشاعر ونون في نفس األترابأنو

سهل علیهم بناء الصداقات  ة مما  ة والنفس ة النمائ شون نفس الوضع ع التالي فهم  الشرحة العمرة و
ة العالقاوالعالقات فیتجاوز بذلك المراه ة المثل سإلىت الجنس عالقات تشمل الجنسین تأس
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ستفید من جملة .معا ات إلىالتي یخلقها انتماؤه األدواروهو في هذه الفترة  إليالمجموعة والوضع
فیها اینخر حتم تدخل العائلة . والتي تتراوح بین ما هو مقبول وما هو مرفوض اجتماع وهذا ما 

ال یرفض تماما العائلة لما توفره من امن واستقرار األخیرفهذا .رف المراقإلیها من طلما وقع اللجوء 
ل ما أصدقاءهفعلي ولكنه ینتقي  ة جدیدة من االنتماء داخل هذا المجتمع المصغر  حتى یؤسس نوع

ه من قوانین وقواعد من التعبیر عن ذاته ف ن المراه ها فیتم اة المجموعة وسلو ل ح م ته وق
تسب آرائهوالجهر  ةف ان حسن تقدیره لهاإلنتاجاإلم ة لذاته و ومن هنا تساهم .صورة ایجاب

ة وتهیؤه لكي یلعب  اة االجتماع في الح المراه سیر انخرا ستهان أدواراالمجموعة في ت ة ال  مستقبل
ه من خبرات وتجارب  , احمد عبد اللطیف وحید(.المجتمع توجیهها وتعدیلهاأحسنإذابها لما تزخر 

.)102ص 2001

مجتمعه-3-6 : عالقة المراه

قد استعاض عن العالقات الان اإذا عالقات جدیدة طلمراه ة  ع الخضوع والت ة التي تمیزت  فول
في مجموعة  حاول األترابنظرا لتطوره الجنسي والمعرفي من خالل االنخرا أنفانه في نفس الوقت 

انته ضمن  ةالكهول من خالل عالمیجد م سعى من خاللها عمل سإنتاجإلىالتماهي والتي  وتأس
ة  ته االجتماع جملة الفال. هو ملي على المراه ه وتعدله مجتمع  قواعد والقوانین التي توجه سلو

ة التكیف االجتماعي ال تتم أنوقد بین علم النفس . ومواقفهأفعالهفتحدد ردود  طن إالعمل ست عندما 
ح  صدر عنه من األساسالفرد هذه القواعد وتلك القوانین فتص اة .ومواقفوأفعالأقواللما  والح

في جملة من  من االنخرا ن المراه ة تم ة األدواراالجتماع - شرطي - طبیب -تلمیذ (االجتماع
ة شدیدة ) تاجر ه رقا ر للمجتمع وتفرض عل مقتضاها التن ع  ستط اعتبر شاذا وعوقب ولهذا وٕاالال 

طه االجتماعي ة مع مح سوف یتحاشى الدخول في هذه العالقات الصدام التا. فالمراه ي سوف لو
ح له تصعید واألنشطةستغل هذا الفوران العاطفي والوجداني في الدراسة  ة التي تت ة والراض الثقاف

لها الدوافعهذه  ع الجنسي وتحو ون بذلك المبدع أنشطةإلىالغرزة ذات الطا ا ف مقبولة اجتماع
.یز في شتى العلوم والمعارفوالمتم

والوس-4 :المدرسيالمراه
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اة تطور الوسائلإن صرة وطرق التواصل وجملة االكتشافات في علوم الح ة وال قد واإلنسانالسمع
ولعل ظاهرة العولمة والتخصص . والمجتمعاتاألفرادوللعالقات الموجودة بین لإلنسانغیرت نظرتنا 

م  ة والتعل ماتالنظر في مضمون إعادةقد استوجب من المشرفین على قطاع التر وطرق التعل
ر ات والتالؤم التدرس وتطو ون التلمیذ قادرا على االنفتاح على العلوم والتقن ة حتى  العالقة الترو

ر مع  ة لتكون قادرة على تطو قارنة مع المواكتساب موقع متمیزأدائهاعصره وحث المؤسسة الترو
.)04ص 2000, احمد اوز(.األخرقطاعات المجتمع 

ة -4-1 ق وعالقته ب :  األخراألنظمةمفهوم النظام الترو

م في  م القانون التوجیهي لالیوم انطالقا منالجزائریتحدد نظام التعل ة والتعل قا للمنشور لتر تطب
مة رقم 1994جانفي15المؤرخ في 94 / 26رقم منع العقاب البدني، والتعل المؤرخة 96، المتعل

المدرسي2009مارس 10في  محارة العنف في الوس د ، المتعلقة  یؤ على ضرورةو الذ
انة حرمة المدّرس و اكتو توفیر حظوظه في النجاح و دعم ضمان حقوق التلمیذ  مال شخصیته و ص

ة ممتلكات المؤسسة و اعتماد السلوك  ة و حما ز النظام الترو.الحضارافة األسرة الترو ر و
ة  العمل اره منطل اعت ةعلى التلمیذ  ما حددنا النظام على انه وٕاذا.الوقتوغایتها في نفس الترو

یتكون من عدة  ح ذلك الكل الذ ص ما بینها فان النظام الترو أجزاءجملة من العناصر المتفاعلة ف
ما بینهاأنظمةتمثل بدورها  ة متفاعلة ف على . فرع د التناول المنظومي على انفتاح النظام الترو ؤ و

ة  ة واالجتماألنظمةق رة واالقتصاد فیدها في نفس الف ستفید منها و ة التي  نو.الوقت اع م
ات النظام التروتناول الغا ة وفي واألهداففي مستو اسة الترو التي تتبلور من خاللها الس
ذلك في مستومستو و للنظام الترو اته اإلطاراالتجاهات الكبر ل مراحله ومستو المؤسسي 

ونات النظام الترو  ة وم ة للعمل ق ة التطب ة من الناح .)57ص 2000, احمد اوز(.الترو

-2- : موقع التلمیذ في النظام الترو4

ار  اعت ة في صلب النظام الترو س انة رئ حرزه ماةتطور المجتمع وتقدمه رهینأنحتل التلمیذ م
ة  ون والتلمیذ یجب .من نجاح في مسیرته الترو :أن 

ة متوازنة قوامه االعتدال والتسامح في -ا  .الذاتيالترشیدإطارمالكا لشخص
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ة-ب  حس مدني متطور قائم على التالزم بین الحرة والمسؤول .یتمتع 
ة ومتفتحا على الحداثة والحضارة - ج  ته الوطن ا بهو ةواع .اإلنسان
العمل -د  .واإلبداعمحققا لمناعة الوطن ومساهما في ازدهاره 

في المجتمع المدني  ن التلمیذ من االنخرا تم التها مما یتضمنه النظام الترو ات ومث فهذه الغا
ما  قادرا على التفتح على العالم الخارجي  ته وانتمائه الثقافي والحضار عتز بهو اره مواطنا  اعت

ما  ة و ه المؤسسة الترو م غرستها ف ا ملكه من استعدادات وق تلقاه من علوم ومعارف جعلته مواك
ار(.للتطور العلمي والتكنولوجي .)114ص , عبد الكرم 

اتعض -3-4 المدرسياآلل :الفاعلة في الوس

ات التي رسمها النظام التالمتأملإن طمئن في جملة الغا الحالي  ه وذلك من میذموقع التلإلىرو ف
م الحمیدة نه وغرس جملة من الخصال والق ة تكو اه .خالل شمول ستوجب االنت مة إلىولكن ذلك  ق

ة األطراف ة والمعنو م الماد م وترسیخ الق رامج التعل ة وتنفیذ مقررات و المساهمة في السهر على مراق
الناشئة مثل  و والتسییراإلشرافإطارلد ات منظمات ووالاألساتذةالترو ....الجمع

- ةاإلشرافإطار5 و :والتسییر داخل المؤسسة التر

ع  ة األطرافعد تش ة الترو اته ومهامهالمتدخلة في العمل وغا النظام الترو اد صدر م ل ما 
ولة لكل  ة وتوضح المهمة المو ة الترو رات تحدد سیر العمل المتدخلة األطرافمن مناشیر ومذ

ة وٕاطالعهم ة واالجتماع ة والنفس ة التي إلىاإلضافةعلى احدث النظرات الترو الطرق البیداغوج
ة التواصل والتعامل الیومي بین مختلف  اة أمرااألطرافتحدد عمل ون تدخلهم في الح ضرورا ل

ة ا وناجعاالمدرس . مؤسستهم ایجاب

ة قادرة على ة قدرات التلمیذ وهذا ما یجعل المؤسسة الترو ناء شخصیته في تنم ة و وفتح آفاقه المعرف
ادل .جو تسوده العالقات القائمة على التفاهم واالحترام المت

: التأدیبي لنظام ا6-
ة في حد ذاته وال أنیجب  ة فال نجعل من العقاب غا ة ورو حن نلجأنتعامل مع مخالفات التالمیذ 

ه ةإالإل قع استنفاذ الوسائل الترو ستوجب تفعیل دور ) واإلقناعواإلرشادالنصح (عندما  وهو ما 
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ار في أستاذ اعت ات أنالقسم  عة تالمیذ فصله والتعرف على الصعو قد حثه على متا النظام الترو
عضهم  هم نحو وٕایجادوالمشاكل التي تواجه  ه سلو نة لها وتوج ما تجدر . األفضلالحلول المم

ة في إلىاإلشارة ة المدرس ة والراض الثقاف داخل المؤسسة إرساءمساهمة النواد السلوك الحضار
ة فال یجد التلمیذ مجاال للتسیب  استنهاض همم إلىما توصلنا إذاالوقت خصوصا وٕاضاعة الترو

اء عة أنالعائلة في وٕاقناعاألول ما یجب في متا ة أبنائهاتقوم بدورها  والتعرف على نتائجهم الدراس
ة  الخارجي. صورة جد ما یوفره المح اب والثقافة ولعل االستعانة  ه فدور الش واالنفتاح عل

الجهة ة والمنظمات الموجودة  ة والراض ات الثقاف واحتضانه والجمع قادرة علة ترشید سلوك المراه
حسن المشرفون علیها مرافقة هذ ة واهتمام خالل عندما  ل درا ة المراس ومرافقتهم  ه الشرحة الصع

ة  جنبهم السلوك المنحرف وأوقاتالعطل المدرس ة و ر نتائجهم الدراس ساعدهم على تطو ل  ش الفراغ 
عدهم عن الوقوع في المخالفات  .)113ص 2000, احمد اوز(.و

اتب-7 :للتلمیذ اإلرشادم
اتب  ةواإلرشاداإلصغاءتمثل م ان مناخ دراسي قائم على إم م ثقة التلمیذ بنفسه ومجاال لخل لتدع

ادل  ة .االحترام المت ن هذا اإلصغاءفعمل ة األخیرللتلمیذ تم ات الدراس من التعبیر عن الصعو
ة اندماجه في ا التالي تعوق عمل ون تحت رحمتها و ة التي  ة والعالئق ة والنفس اة المدرس لح

ه اإلعالمالمرشد في ( صغي فالم مرفقة ) عون االجتماعي ال- الطبیب المدرسي - والتوج مطالب 
ة دون  م ل حم ة إلىاللجوءالتلمیذ  ل الوضع امتجاهلها واالبتعاد عن أوتهو قة األح أوالمس

ساعد التلمیذ علىال ل  ش ة  م شها ق ع ة وخفض التوترات التي  ٕایجادو إن.تثمین صورته الذات
ة ة والنفس ات الدراس الصعو ة الحلول المالئمة لذو ة وٕارساءالتالمیذمن والعالئق عالقات مبن

فهم ضمن تك ة  المدرسي والعائلي على التواصل والحوار داخل المؤسسة الترو مع المح
عیدا عن العواالجتماعي و  هم حضارا  ة وجعل سلو ینافي قواعد نف والالتالي تحسین نتائجهم الدراس

ش الجماعي .)54ص 2001, احمد عبد اللطیف وحید(.الع
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:الصةـــــــــــــــــخ

ة التي  مهارات المراهقة تفرض على مختلف المتفتكتسبهاإن األهم التسلح  ات اعلین مع المراه وآل

سر هذه  ةت ش الذ.العمل الت التي تقع بین األفراد تعود إلى سوء الفهم والتشو فالكثیر من المش

ة  عمل .التواصلیلح
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ة الملقاة على عات ه قدرة األستاذوفي هذا الصدد یبرز ثقل المسؤول فترض ف ، ذلك أن أداء مهمته 

مرحلة المراهقة   ومعرفة أنجع الطرق  مر  .للتواصل معه على فهم تصرفات التلمیذ الذ
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:مهیدــــــت

ة  ة، المعرف ة، الصناع اإلنتاج م تناوال في األوسا ة، والدائرة عتبر التحصیل من أكثر المفاه م والتعل

احثون اهتماما  ون والمدرسون وال ة، إذ أولى الترو األكثر استخداما لهذا المفهوم هي الدائرة الترو

اس المستو ه یتم ق موج متزایدا بدراسة ظاهرة التحصیل عموما والتحصیل الدراسي خصوصا، الذ

ه  اكتسا ه التلمیذ ومد آل إل وصــات بخصللمعلومات والمهار الذ

.المنهاجالمواد المقررة في

ه سیتضمن هذا الفصلو ه و : عل شروطه أنواع التحصیل الدراسي و أهمیته و العوامل المؤثرة ف

ادئه  اس التحصیل الدراسي و و وم ة ق .التحصیل الدراسي في الجرائرأخیرا ف
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- ف التحصیل الدراسي1 :تعر

أنهعرف "في األداء في مهارة ما أو مجموعة من المهاراتبراعة" التحصیل الدراسي 

).123ص1982عبد العزز القوصي،(

محدد من االنجاز أو الكفاءة أو األداء في "فقد عرفه على أنه "الحامد دمحم بن معجب " أما مستو
ارات المقننة من قبل المعلمین أو بواسطة االخت الحامد دمحم بن (. "العمل المدرسي یجر

)66ص1996معجب،

شیر ات النجاح " فرج عبد القادر طه " و ستخدم لإلشارة إلى القدرة على أداء متطل إلى أن المصطلح 
ة معینة معناه العام أو النوعي لمادة دراس .المدرسي، سواءا في التحصیل 

) .183ص،2003فرج عبد القادر طه، (

نتیجة نستخلص من هذه التعارف أن التحصیل الدراسي یدل عل حققه الطالب من معرفة  ى ما 
عة الحال فإن التعرف على هذا االنجاز ال یتم  طب ة مقننة ذات أهداف محددة، و لدراسة مقررات دراس

اس هذه األهداف المحددة، وقد أرجع العدید من احثون إال من خالل ق ة تحدید درجة ال ان إم
ار في مادة ما، أو .عام دراسيالدرجات في فصل أومجموع التحصیل بدرجة االخت

:الدراسيالتحصیلأنواع-2
:وتحصیل ضعیفجیدتحصیلنوعان،الدراسيالتحصیل

:الجیدالدراسيالتحصیل-2-1
األداءعن تجاوزعبرسلوكّأنهعلىالجیدالدراسيالتحصیل"اللطیفعبدالحمیدعبد"عرف

نهدراسًاالمتفوق فالفرد.والزمنيالعقلينفسهالعمرأقرانهألداءللفردالتحصیلي اتتحقیم مستو
ة ارةالجیدالدراسيالتحصیلالمتوقع وعنمرتفعةتحصیل الفردأداءعن تجاوزعبرسلوكعنع

188) .ص،1990اللطیف،عبدالحمیدعبد(.المتوقعللمستو
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:الضعیفالدراسيالتحصیل-2-2
لینعلىالدراسيالتّخلفأوالدراسيالتحصیلضعفون  سین،ش العامفالتّخلفالعام والخاص،رئ

ة،الموادلفيالتلمیذعندظهرالذهو منقلیلعددفيملحوتقصیرفهوأما الخاصالدراس
ة،الموضوعات اتمثلالدراس م(الفیزاء مادة الراض 436).ص،1979الرفاعي،نع

ارةأونقص،أوحالة ضعفهوالضعیفالدراسيالتحصیلأنإلى"زهرانالسالمعبد"شیرما ع
ة،عواملنتیجةالتحصیليالنمواكتمالعدمأخر ةعدیدة، عقل ةأوجسم تنخفضحیثاجتماع
ةأودرجة اءنس العادعنالذ 502).ص،1972زهران،السالمعبدحامد(المستو
اتأنهالدراسيالتأخر" (Philippe Chempée) ":شومبيوفیلیب"عرف یتلقاهاالتيالصعو

ةفيالتالمیذ الدراسيمشوارهممن مواصلةتحدهمالعراقیلوهذهالدراسي،التحصیلعمل
. (Philppe, C. 1998,p 108)

ة،الدرجاتتدنيخاللمنظهرالضعیفالدراسيفالتحصیلإًذا ظهرالدراس التأخرخاللمنالذ
.الدراسي

ة التحصیل الدراسي-3 :أهم

م " أشار ر " مصطفي فه ین إلى أن التحصیل الدراسي من الظواهر التي شغلت ف الكثیر من الترو
اة الطالب وما  ة في ح صفة خاصة، لما له من أهم مي  علم النفس التعل عامة والمتخصصین 

االهتمام المتزاید من قبل ذو حظي  ضیف أن التحصیل الدراسي  اء ومعلمین، و طون بهم من آ ح
مي ألنه أحد المعاییر  النظام التعل م التالصلة  م تعل ات المهمة في تقو لمیذ والطالب في المستو

ة المختلفة  م م (التعل 20).ص1976مصطفي،فه

سعى إلى  بدراسة موضوع التحصیل الدراسي من جوانب متعددة فمنهم من  یهتم علماء النفس الترو
حث عن  ة، ومنهم من ی ة والعوامل المعرف ونات الشخص ح العالقة بین التحصیل الدراسي وم توض

ة ة المؤثرة على التحصیل الدراسي للتالمیذ، ومنهم من یدرس العوامل البیئ ة وغیر المدرس المدرس
ظهره الفرد من تحصیل دراسي ة لتحدید ما  ة والعوامل الوراث أما التفاعل والتداخل بین العوامل البیئ

اره مؤثر للتطور والرقي الدراسي والمعرفي اعت التحصیل الدراسي  اء فیهتمون  م أثناء تقدمهم ألبنائهاآل
.في صف دراسي ألخر
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خاصة في مستقبلنا، فالواقع أن  ة و اتنا االجتماع أوجه شتى في ح تتجلي فائدة التحصیل الدراسي 
ة النعدام األمن مثل افحة طائفة من العوامل المسب م م تسمح  ة التعل اد والنزاعات : تنم طالة واالستع ال

ح النش ذا أص ة المتطرفة، وه التدربي الدین ة ا ة للتنم س ات الرئ وناته أحد المحر ل م والدراسي 
في التقدم العلمي والتكنولوجي وفي  ة أخر ساهم من ناح والعشرن وهو  في فجر القرن الحاد

.االزدهار العام للمعارف

سعى للنمو والتطور البد ألبنائه من مواصلة التحصیل الدراسي  مجتمع  ن القول أن أ م ونوا و لكي 
انه  ون س غي أن  ة ین بلد تنم أ حق عاب عناصر هذا النمو والتطور، فلكي  قادرن على است
القدرة على اإلبداع  ات المعقدة وأن یتمتعوا  المتمدرسون أو العاملون قادرن على استخدام التكنولوج

یت اإلعداد النفسي الذ مستو بیر  إلى حد  لقاه األفراد، ومن ثم فإن االستثمار واالكتشاف، وهذا یرت
عید ال ة على المد ة واالجتماع ة االقتصاد البد منه للتنم م شر .في مجال التعل

ة الطالب، فالتحصیل الدراسي یجعل  بیر في شخص ه أن التحصیل الدراسي له أثر  ومماال شك ف
ما أن وصول  اته،  ان قة قدراته وٕام تحصیلي مناسب في الطالب یتعرف على حق الطالب إلى مستو
رته عن دعم ف قودراسته للمواد المختلفة، یبث الثقة في نفسه و والتوتر مما  عد عنه القل ذاته، و

ه إلى فقدان  ة، أما فشل الطالب في التحصیل الدراسي المناسب لمواد دراسته، فإنه یؤد صحته النفس
والن ا اإلح ة للفرد الثقة بنفسه واإلحساس  ، وهذا من دعائم سوء الصحة النفس عبد (قص والتوتر والقل

مقدم  173).، ص2003الحف

م نظرا  ة والتعل اله من أهداف التر مختلف أش ه فإن التحصیل الدراسي  اة وعل ة في ح ألهمیته الترو
یتم ار الوحید الذ عتبر التحصیل الدراسي المع ة المتعلم، ففي المجال الترو اس تقدم الطل ه ق موج

م المختلفة أو قبولهم في  ذلك توزعهم في تخصصات التعل مي ألخر و في الدراسة ونقلهم من صف تعل
بیرة في تكیف  ة  ة للتحصیل الدراسي أهم اة الیوم م العالي، وفي مجال الح ات وجامعات التعل ل

قد یتمثل في  التها الذ اة ومواجهة مش یر الطالب في الح استخدام الطالب حصیلة معارفه في التف
الت التي تواجهه أو اتخاذ القرارات .وحل المش
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:العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي-4

أتي هذا یتزاید االهتمام بین المختصین للتعرف على العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي  ة، و للطل
الكشف عن الطرق التي  مها وتعززها، االهتمام من منطل تساعد على زادة التفوق الدراسي لتدع

إلى اإلخفاق الدراسي لتجنبها .إضافة إلى التعرف على العوامل التي قد تؤد

العدید من العواملو احثین في مجال التحصیل الدراسي إلى تأثره  المختلفة التي شیر العدید من ال
ة واألسرة  الطالب، وظروفه االجتماع ما في ذلك المعلم وطرق التدرس والمنهج ترت ة،  والمدرس

ة وغیرها  م احمد(الدراسي والبیئة المدرس ) 10ص ،2000،احمد إبراه

ما یلي اب ف ن إیجاز أهم تلك األس م :و

الطالب-4-1 ة المتعلقة  اب الذات :األس

ة- 4-1-1 ة والصح اب الجسم شیر : األس ما  احثون  " 1996الحامد دمحم بن معجب " قام ال
ة، على استمرارة ونجاح الطالب في المدرسة، بدراسة  أثر المعانات من األمراض أو العاهات الصح

ا عنها بین األفراد العادیین  ة ترتفع بین المتأخرن دراس صرة والسمع ة اإلعاقة ال وقد تبین أن نس
التحصیلي والمتفوقین، وأن هناك ع ین المستو ة و القة بین القصور في النمو وفي الوظائف الجسم

إلى تعثرهم الدراسي ة تؤد الت صح عانون من مش .للطالب، وفي المقابل فإن المتفوقین ال 

ة- 4-1-2 اب العقل عي أن یختلف الطالب في " الحامد دمحم بن معجب " یر: األس أنه من الطب
ازها  عانون في اجت ة  ة دراس عض الطالب عق ل لد عض المواد التي تش ة، فهناك  قدراتهم التحصیل

).161ص1996الحامد دمحم بن معجب،(

اب عدیدة  رجع ذلك ألس ة أو المهارة في م:أهمهاو ة الطالب اللغو ادة من المواد، وعدم اقتناع خلف
ما یدرسه .الطالب 

ضیف  ة تسبب في انخفاض التحصیل" عبد العزز القوصي " و الدراسي أن قدرات الطالب العقل
سبب عدم إتقانها، أو ضعف وتأخر في القدرة على  اء أو في القدرة على القراءة  التأخر في الذ
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القدرات الخاصة التي یلزم ر، أو إحد القدرة التذ ة معینة  بیرة للتقدم في مادة دراس ة  وجودها نس
ة  ة أو القدرة الهندس ).428ص1982عبد العزز القوصي،  (اللغو

قة- 4-1-3 ة، :خبرات الفشل السا الكفا ن أن تقلل الشعور  م ال شك في أن خبرة الرسوب 
ن أن تولد الشعور  م ما  ة عن الذات،  إلى معتقدات سال التالي العجزوتؤد للتعلم، وقد العجز و

ا في التعلم الجامعي هم من الذین " الحامد دمحم بن معجب " تبین من دراسة  إلى أن المتأخرن دراس
ل أكبر من غیرهم  ش م الجامعي، وذلك  وأن تعرضوا للرسوب قبل التعل ،الحامد دمحم بن معجب(سب

.ص،1996 (163

ة- 4-1-4 ة االنفعال اب النفس ة :األس شمل هذا الجانب على العدید من المتغیرات النفس و
ما یلي ر أهمها ف ن ذ م :والتي 

:المیول واالستعدادات-أ

ة،  لما زاد میل الطالب نحو المادة الدراس حیث تمثل واحدة من أهم العوامل المؤثرة على التحصیل ف
لما قل  .میله إلیها نقص تحصیله فیهاازداد تحصیله فیها، و

ة- ب :عوامل الدافع

أنها ة  ه: "تعرف الدافع ام  شجع الق ة تحرك الفرد نحو سلوك ما  ، " (حالة داخل جودت عبد الهاد
إلى )187ص2004 ة یؤد الدافع التحصیل الدراسي، إذ أن ارتفاع مستو ة عالقة وطیدة  ، وللدافع

ان مستو شیر إلى نجاح أكبر مما لو  م  االنجاز والتعل ما یتعل ة أقل، وثمة افتراض واضح ف الدافع
م الجامعي  ة، فالرجال والنساء ذو التعل الدافع م ومستو التعل مرتفع بین ارتفاع مستو ا وجود ارت

ما ل دال في توجیههم نحو االنجاز عن الراشدین األقل تعل ش .یرتفعون 

ة عامل الدافع ة ونظرا ألهم ة في التحصیل، أجرت العدید من الدراسات للكشف عن العالقة بین الدافع
ه  ة من العوامل التي تعمل على توج ار الدافع اعت الفرد نحو أعمال دون والتحصیل،  ، أخرنشا

ة شة الطی المع انوا أكثر اهتماما  بیرا أما المتأخرن ف طموحهم الثقافي  ان مستو فنجد أن المتفوقین 
شیر  ما  ن الثروات،  في دراسته على عینة من طالب الجامعة إلى أنهم " الحامد دمحم بن معجب "وتكو
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ة و میلون إلى الدراسة إال قبیل أكثر تذمرا في الدراسة الجامع ا عن محاضراتهم، وأنهم ال  أكثر تغی
ة لالنجاز  ة الكاف .1996دمحم بن معجب،الحامد(االمتحانات، وهذه مؤشرات على فقدانهم للدافع

)82ص

ة-ج احث :عوامل انفعال بدراسة العالقة بین التحصیل الدراسي" امل مصطفى دمحم " قام ال
ما  ة،  م ة، المختلفة تؤثر في التحصیل الدراسي للطالب في مختلف مراحلهم التعل وسمات الشخص

ة مرتفعة بین التحصیل الدراسي  ضا إلى وجود عالقة موج تقبل الطالب ألدوارهم توصل أ ومد
ة و ة، حیث أن تلك السمات تجعل الطالب ینتظمون في االجتماع ة االجتماع المسؤول إحساسهم 

تحصیلي یتناسب  صلوا إلى مستو ما وجد أن الطالب الذین لم  هتمون بإعداد دروسهم،  دراستهم و
اإلمع قدراتهم  هم  ة ویتصف سلو میلون إلى الهروب من المواعتماد على اآلخرن،اإلتكال قف و
ة  ).نفس المرجع ص(االجتماع 83

ة-4-2 ة وأسر :عوامل اجتماع

ما في ذلك  ة وٕاعداد الطفل،  ة األولى المسؤولة عن تر ال شك في أن األسرة تمثل الوحدة األساس
ة إلى وجود عالقة  وتحصیله الدراسي، وتشیر الدراسات العلم ة بین إاإلعداد الترو ة موج اط رت

ز  ضا مر له أثر واضح على تحصیل الطالب، وأ التحصیل الدراسي ووضع األسرة، فاالستقرار األسر
ز االجتماعي  یؤثر على التحصیل الدراسي، فاألسرة ذات المر األسرة االجتماعي واالقتصاد

ة قائمة على التفاه تسود بین أفراده عالقات اجتماع المتوس م والتعاون، فهي تشرك أبناءها واالقتصاد
د  اق یؤ إلى أن تماسك األسرة " حامد دمحم بن معجب " في اتخاذ القرارات األسرة، وفي هذا الس

لألسرة وعدد أفراد األسرة، لها دور االجتماعي واالقتصاد هام في التأثیر ومعاملة الوالدین، والمستو
ه العام، وأثبتت لما قلت المشاكل األسرة زاد تحصیل على تحصیل الطالب وعلى سلو الدراسات أنه 

عة البیئة األسرة للطالب طب ا  اطا قو ارت ضا ،الطالب، وأن ظاهرة التأخر الدراسي ترت شیر أ ما 
مي لألسرة، حیث تبین من دراسته على عینة من الطالب الجامعین أن  التعل ة المستو إلى أهم

ا ینحدرون إ عةالمتأخرن دراس طب ة، وهذا  اء وأمهات ال یجیدون القراءة والكتا الحال قد یرتلى آ
م أو  ة التعل اء ألهم بإدراك اآل ما یرت ة،  ة واالقتصاد ة االجتماع ات هذه األسرة من الناح مستو

ة دفع الطالب للتعلم وتوفیر التالي أهم ة، و ).89نفس المرجع(الجو المناسب لذلك أسالیب التر
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ة-4-3 ة مدرس اب بیئ :أس

ار أنها حدأتمثل المدرسة  أهم العوامل المؤثرة على التحصیل إن لم تكن العامل األهم، على اعت
تشمل  نظام اجتماعي ترو ة، وال شك في أن المدرسة  ة الترو ا عن العمل المؤسسة المسؤولة رسم

م هذه المتغیرات ما ــعلى العدید من المتغیرات المؤثرة على التحصیل الدراسي للطالب، ولعل من أه
:يیل
سه- 4-3-1 قة تدر ة وتحصیله: المعلم وطر الطل اشرا في مستو ا وم إما مللمعلم دورا أساس

مراعاته ع في أسالیب التدرس، ومد ا، وذلك من خالل قدرته على التنو ا أو إیجا ة سل للفروق الفرد
طرقة جیدة  ة  ارات التحصیل م االخت قدرته على تعم ة العامة، ومد ة، وحالته المزاج بین الطل

ما ال یتناسب و ة، وعدم التساهل في توزع العالمات  ة وموضوع ستحقه الطل حمدان (ما 
).57ص 2003هشام،

ة إلى نتائج نظام ؤد قوم المعلم بدوره المنشود و ون وحتى  ه أن  ة یتوجب عل الطل ومقصودة لد
موضوع المنهج المدرسي، قادرا على  نا من اختصاصه، ملما  ا، ألن المعلم متم ق التدرس نظرا وتطب

ة  مهارات تدرب فأتالمزود  ا وحنونا في تعامله مع و ة نحو مهنته، مح میول ایجاب ة، والمتمیز  ترو
ا في تحصیله،  ا في التحصیل، طلبته أثر ایجاب ، فإن له دورا سلب ه هذه الشرو أما إذا لم تتوفر لد

قدمه لهم من مثل أعلى وقدوة  ما  شخصیته وتعامله مع طلبته، ومد وٕانما  مادته فق عمل  فالمعلم ال 
عید  القرب أو ال طلبته سواء على المد بیر لد احمد محمود السید،(حسنة، ولجهوده أثر 

).145ص2002

ة المعلم، : المنهج الدراسي- 4-3-2 ة عن أهم قل أهم ا آخر ال  ن أساس مثل المنهج الدراسي ر
ع الخبرات أو  ه المنهج الدراسي، والمنهج المدرسي هو جم حتو ما  ه المعلم یرت قوم  بل إن ما 

الن ة على تحقی ة النشاطات أو الممارسات المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة الطل م تائج التعل
ة  ع قدرات الطل أفضل ما تستط .المنشودة 

ات التعلم ة إلنتاج عمل م (ومهاراتهم هذا المنهج أو المقرر المدرسي یتفاعل مع إدراك المعلم والطل فه
).119ص 2001،مصطفي 
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شمله من عالقات بین الطالب وغیره من : المدرسيمناخال- 4-3-3 ما  مثل الجو المدرسي 
ة، وما ینتج عن ذلك من  ة واجتماع م م أكاد شمله من ق ما  ضا  الزمالء والمعلمین واإلدارین، وأ
ه، والجو الفاعل  ات تعززة للطالب، أحد الجوانب المؤثرة على تحصیل الطالب وشخصیته وسلو سلو

س ذلك في جوانب مختلفة نع ن أن توفره اإلدارة الجیدة و شیر م م مصط" حیث  عض " في فه إلى 
ة وفتح شعب جدیدة، وتفهم المعلمین لقدرات الطالب  تحدید عدد الطالب في الشعب الدراس منها، 
ة  م عها من خالل توفیر البیئة الدافعة إلى ذلك، إضافة إلى توفیر الوسائل التعل المختلفة وتشج

یل لجان من المتخ ة، وتش م المناس ات التعل ة، واستخدام استراتیج الت المناس صصین لمناقشة المش
اء في أمور التي  ضا التفاعل الجید والمستمر مع األول ة لها، وأ ة وٕایجاد الحلول المناس تواجه الطل

اب تدني تحصیل أبنائهم، وال شك في أن عدم  ا، ومناقشتهم في أس الطالب وخاصة المتأخرن دراس
ن أن یثمر عن م م ة توفیر الجو المدرسي المستقر والجذاب  الت دراس ).120صنفس المرجع(ش

شیر  ، " عبد العزز القوصي " و إلى أن تغیر الجو المدرسي من خالل التنقل من مدرسة إلى أخر
حث  الجو المدرسي غیر الجذاب إلى  ما یؤد إلى اضطراب تحصیل الطالب،  ن أن یؤد م

اب  ثرة غ إلى  ة، ولذلك فقد یؤد ه عنها الطالبالطالب عن أجواء أكثر جاذب عن المدرسة، أو هرو
اب منها خارج المدرسة: وذلك لعدة أس ة الدراسة فیها لوجود مغرات أخر شیر إلى ...قلة جاذب ما   ،

اشر اشر أو غیر م ل م ش ة عالقة الطالب بزمالئه ومدرسته على تحصیل الطالب وذلك  عبد (أهم
).428ص 1982،العزز القوصي،

التفوق ما أن الجو المد اع حاجاتهم وٕاشعارهم  ح الفرص للتالمیذ إلش ت التقبل و یتسم  رسي الذ
فیهم الحماس واألمل، أما إذا اضطرت  وق أنفسهم و اآلخرن من والنجاح، یزدهم ثقة  عالقة الطالب 

معنى آخر فإن عجز الطالب عن التكیف مع  ا في تحصیله، و مدرسین وتالمیذ، فإن ذلك یؤثر سل
.صر المجال المدرسي یؤثر في تحصیله الدراسيعنا

ل  عض، و عضها ال طة مع  عها مترا ة وغیرها، جم ة أو أسرة أو مدرس عها سواء ذات هذه العوامل جم
ائز  ة على تفاعل الر ة في المدرس م ة والتعل ة الترو توقف نجاح العمل ، و واحدة تؤثر على األخر

ة والمعلمین : التي تقوم علیها المدرسة والمتمثلة في مع إعداد المناهج والكتب إعداد اإلدارة المدرس
لما استطاعت  ة التفاعل هذه  لما تعمقت حر اإلضافة إلى تعاون البیت والمدرسة وغیرها، و ة،  المدرس
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ما األخالق والمثل المدرسة تحقی سالح العلم والمعرفة، ملتزم  جیل واع، متسلح  ه من خل تصبو إل
ا ة العل .اإلنسان

ادئ التحصیل 5- وم :سيالدراشرو
ه، ومن هذه  م إفادة لصاح ة تجعل من التعل م قوانین وأصوله توصل إلیها علماء النفس والتر للتعل

ر منها ما یلي م نذ ة التعل التي تساعد على عمل اد والم :الشرو
- :التكرارقانون 1-5

قوم بتكراره حتى ه أن  ح راسخا وثابتا في معناه أن التلمیذ لكي یتعلم شیئا ما أو خبرة معینة، عل ص
إلى التعلم الجید  ون موجها یؤد س له معنى، وٕانما  ا ل ون التكرار أل س معناه أن  ذهنه، وهذا ل
عمله  ن له أن یؤد م التالي  عي التلمیذ ما یدرسه، و اه، وأن  یز واالنت والقائم على الفهم والتر

قة .طرقة سرعة ودق
– ن2-5 ع التمر :توز

ة یتخللها فترات من الراحة فالقصیدة التي یلزم و ة التعلم على فترات زمن قصد بذلك أن تتم عمل
اتا ورسوخا إذا قسمنا هذه الساعات العشر  ون تعلمها أسهل وأكثر ث لحفظها تكرارها عشر ساعات 

ام مثال بدال من حفظها في جلسة واحدة ).180ص.2004.سعید عبد العزز (.على خمسة أ
قة 3-5– ةالطر :الكل

عد ذلك یبدأ في تحلیله إلى  ل، ثم  رة عامة عن الموضوع المراد دراسته  أخذ المتعلم ف أن  أ
ة وناته التفصیل اته وم . جزئ

ع 4-5– :الذاتيالتسم
قوم بها الطالب أو التلمیذ محاوال استرجاع  ة  غ في تسهیل التحصیل، وهو عمل ع الذاتي أثر بل للتسم

ه من خبرات ومهارات دون النظر إلى النص، وذلك أثناء الحفما حصله من معلومات أو ما اكتس
ع هذه فائدة إذ تبین للمتعلم ما أحرزه من نجاح وعالج ما یبدو من  ة التسم مدة قصیرة، ولعمل عده  أو 

والفهم .مواطن الضعف في التحصیل وللتأكد من الحف



رايسالتحصیلالفصل اخلامس ا

81

هاإلرشاد 5-5- :والتوج
ة التعلم و إرشاد المتعلم إلى االقتصاد في الجهد الالزم لعمل عن طرقه یتعلم الفرد الحقائیؤد

ضطر لبذل الجهد لمحو المعلومات الخاطئة،  ة بدال من تعلم أسالیب خاطئة ثم  حة منذ البدا الصح
ون جهده مضاعفا عد ذلك، ف حة  181).ص،2004,سعید عبد العزز (ثم تعلم المعلومات الصح

ة  ة والنفس ة الجسم الظروف الصح هذا وتتدخل عدة عوامل لتؤثر على التحصیل الدراسي 
طا بهذه  ون التحصیل الدراسي مرت ة وغیرها، و ة، العقل ة، االنفعال ة، الترو ة، االقتصاد االجتماع

.العوامل

اس-6 :الدراسيالتحصیلق
اراتمنصوروهي ةواقعمنبإعدادهاالمدرسبهاقومّالتياالخت التلمیذدرسهاّالتيالمواد التحصیل

اراتوتهدف ةاالخت ةالمدرس اس مدإلىالتحصیل ة،األهدافتحقیق م اراتإمايوهالتعل اخت
ة اراتالمعلمینبواسطةتعدعاد ةفيالوزارةتعدهاعامةأو اخت ة،مرحلةلنها ةخاصةدراس الثانو
:یليماالصورتلكأشهرومنالعامة

ارات-6-1 ةاالخت :التقلید
اساستخدمتّالتيالوسائلأقدممنوهي طلالتحصیل،لق اًنا–علیهاو ارات-أح المقال،اخت

قصد ة،غیرأسئلةبهاو تو طلبللتالمیذتعطىم ة عنهامنهمو ة،دون اإلجا منهاالغرضتا
ة،للمادةالتلمیذفهممدمعرفة ،2005،عالمأبورجاء(نفسهعنالتعبیرقدرته علىومدالدراس

373)ص
یبها،تحلیلها والالفقالمعلوماتسردعلىالتلمیذتعودبینها،منعیوبالنوعولهذا نهتمفالتر

التمنتّعلمهماتطبیعلىالتلمیذقدرةواالبتكارمظاهر التلمیذصادقفقدالجدیدة،حل المش
مااألسئلةفتأتيالح سوقدیتقنهف .ون الع
ارات-6-2 ةاالخت :الموضوع
اتتجنببهاقصدو ةعلىإجابتهطرقةفيالتلمیذوتقیدالحرة،اإلجا حةإعطاء إجا واحدةصح

اراتوهناكسؤال،لكل عدثیرةاخت ةالعواملت ةالذات مفتاحعلىالعتمادهاوذلكالتنقأثناء عمل
ح 180).ص2000جامل،السالمعبدالرحمانعبد(التصح

ارات ةواالخت رأنواعالموضوع :نذ
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ارأسئلة- غة:متعددمناالخت ةالص ارألسئلةالتقلید بإعطاءوذلكمتعدد،مناالخت
ات،منمجموعةثمسؤال ةاإلجا 2000،ملحمسامي(الصوابتكون فقواحدةإجا
212).ص
اراتمناّلنوعهذافيو:والصوابالخطأأسئلة- ارات علىعضعرضیتماالخت التالمیذ،الع
ةخطأه،أوصحتهاتأكیدمنهمطلبثم راجة،القادرعبد(في الخانة"خطأأوصح"لمةتا

) .ص1998،145

تینالغالب غیرفيولكنهمامتوازتینقائمتینمنتتكون العادةفيهيو:المزاوجةأسئلة- متساو
ات،المثیراتعددفي یناألسئلة،بین المثیراتالتوصیلالتالمیذمنطلبوواالستجا یناسبهاماو
ات من 164) .ص،1998راجة،القادرعبد(إجا
اراتإًذا ةفاالخت سالتحصیل عابمدتق عضالتالمیذاست مل المتعلقةوالمهاراتالمعارف والمفاه

ةالمادة .الدراس
:التحصیل الدراسي في الجزائر7-

وان و أنما سب رنا  اره عامال ذ اعت احثین اهتموا بدراسة موضوع التحصیل الدراسي  الكثیر من ال
شرة في المجتمع ه الموارد ال تسب التلمیذ المعارف والمهارات التي تساعده ،مهما في توج فمن خالله 

ح عنصرا فعاال في مجتمعه ص .على التكیف االجتماعي حتى 
ه إلى مالحظتین هامتین وهماو ن أن نن م :حول التحصیل الدراسي في الجزائر 

عني  أو أسبوعي هذا ال  م شهر یتحصل على درجات مرتفعة في تقو أن هذا التلمیذ أن التلمیذ الذ
م الموالي فة في التقو ضع حصل على نقا التالي ،متفوق فقد  ة السنة من المتوسطین  ون في نها و

م على ال النجاحات حتى نح االبد من تارخ دراسي حافل  أنه متفوق تحصیل إلى أن افةاإلضـ .تلمیذ 
التلمیذ في ،صقسمین التفوق العام والتفوق الخاإلىالتفوق الدراسي ینقسم  فالعام هو التفوق الظاهر لد

ة معینة ة، أما الخاص فهو تفوق التلمیذ في موضوع معین أو مادة دراس ع المواد الدراس .جم
ة  عاب المواد الدراس ارة عن قدرة الطالب على است ننا القول أن التحصیل الدراسي هو ع م مما سب

ة   والمقررة في البرنامج المدرسي من خبرات  قدرته ،مهارةمعرف ومد طه منها من حقائ ستن وما 
ة المختلفة  االمتحانات التحصیل اس تجرها المدرسة عن طر قها من خالل وسائل ق ة (على تطب الشفو
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ة المجموع الكلي للدرجات) والكتاب ة أ ع المواد الدراس ة ،في جم عد من المؤشرات الهامة لنجاح العمل و
م ةالتعل .ة الترو

ة ة الوطن حیث ،و قد تم النص على التحصیل العلمي في الجزائر من خالل القانون التوجیهي للتر
ل من المادة  :منه على69نصت 

م"  ة و التعل ة تندرج ضمن العمل المدرسي الیومي لمؤسسة التر ة ترو م عمل .التقی

ل من التلمیذ  س دورا مردود  ق م و  اتهاحدد التقی مختلف مر ة  .و المؤسسة المدرس

ة  ة الوطن التر لف  صدره الوزر الم موجب قرار  م  ات التقی ف ."تحدد 

:من نفس القانون على70ما تنص المادة 

منحها المدرسون " ة و التقدیرات التي  العالمات العدد م العمل المدرسي للتالمیذ عن طر یتم تقی

ة م ات التعل ةالمستو .)52ص،2014،ونجن سمي(. "و المواد الدراس
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:الصةــــخ

ة،  ة الترو تسبها التلمیذ في العمل عنى مقدار المعرفة التي  أن التحصیل الدراسي  نستخلص مما سب

ة من طرف التلمیذ خالل تعلمه في  على محصلة النتائج المستوع طل فالتحصیل إذن مصطلح ترو

التلمی ة لد ذ، فمنها العوامل المدرسة، إال أن هناك عدة عوامل تتدخل وتؤثر على القدرة التحصیل

التلمیذ نفسه، ومنها  ة المتعلقة  ة وغیرها، ولكي تنمى قدرة الشخص العوامل األسرة والعوامل المدرس

العالقة بین المدرسة وطیدالتلمیذ على تحصیله الدراسي فإن على الوالدین والمعلمین المحاولة في ت

ع التلمیذ ع ین التلمیذ ومعلمه إضافة إلى تشج یز أكثر والبیت و م العمل والتر ة وتنظ والعمل لى المواظ

.المثابرةاالجتهاد واستمرار و



القسم الثاني:الجانب التطبيقي
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مهیدـــت

ة إنتقال من الجانب المجرد إلى الجانب الملموس، مثا ننا من عتبر الجانب المیداني  م ألنه 

ات ثم ولهذا الغرض خصصنا هذا الفصل اإلطالع على النتائج المتحصل علیها، الفرض یر  التذ بدأ 

ة ثم وصف األدوات المستعملة عرض ة للدراسة والمتمثلة في الدراسة اإلستطالع اإلجراءات المنهج

ات ومترة من صدق و ث انات والتأكد من خصائصها الس ع، عینة في جمع الب ذا المنهج المت و 

ة المستخدمة  ارالدراسة، واألسالیب اإلحصائ .فروض الدراسةالخت
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ات1- الفرض یر  ماتتمثل:التذ ات هذه الدراسة ف :یليفرض

ة-1-1 ةالفرض :األساس

ةتوجد عالقة اط .الدراسيبین العنف الممارس من قبل األستاذ على التلمیذ و تحصیله ارت

ة-1-2 ات الفرع :الفرض

ة -1-2-1 ة الفرع :األولىالفرض

.اختالف متغیر الجنسمن طرف أساتذتهم یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین

ةا-1-2-2 ة الثان ة الفرع :لفرض

الدراسيیختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین اختالف متغیر المستو .من طرف أساتذتهم 

ةالدراسة-2 :االستطالع
ة حول  الحصول على معلومات أول احث  ة تسمح لل ة هي دراسة إستكشاف الدراسة اإلستطالع

حثه  ات المتوفرة في المیدان ومدموضوع  ان التعرف على الظروف واإلم ذلك  ما تسمح لنا 
حث متغیرات ال ة المستعملة قصد ض ة الوسائل المنهج .صالح

قصد " خیر هللا السید " وحسب  ة هي مرحلة تجرب الدراسة  ات استطالعالدراسة اإلستطالع ان إم
سالمة األد ار مد قصد إخت ار التنفیذ، و ن إعت م حث ومبلغ صالحیتها، و وات المستخدمة في ال

احث قبل  واستطالع معالمه أمام ال حث، وهي تستهدف إكتشاف الطر هذه الدراسة صورة مصغرة لل
ة  الكامل للخطوات التنفیذ ).73، ص1995، خیر هللا السید (أن یبدأ التطبی

ة أول خطوة قمنا بها  انت الدراسة اإلستطالع ص من مدیر متوسطة و 5عد حصولنا على ترخ
ة  ل .قالمة 1965جو

ان  ة دور هام حیث ساعدتنا في جمع المعلومات الخام و التعرف على الواقع للدراسةفقد  االستطالع
الت مع هیئة إجراءمن خالل  اتذلك اإلدارةمقا ار ث اس و التعرف على الظروف التي أداةاخت الق

ن إدراكناستتم فها الدراسة مع  م ات التي  الدراسة لتفادیها من أدواتتواجهنا في تطبیأنالصعو
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ة و التعرف على مد ومرة األدواتمالئمةخالل الدراسة االستطالع قها مع الخصائص الس لتطب
.لها وتحدید العینة المعتمدة في الدراسة

ة-2-1 :أدوات الدراسة اإلستطالع

:المقابلة-2-1-2

رتیرة المدیر بتوجیهنا موافقةعد حصولنا على السید مدیر المتوسطة من أجل تسهیل المهمة قامت س
مقابلة إحد ل المعلومات الالزمة، أین قمنا  شرة من أجل الحصول على  إلى قسم الموارد ال

التاليالعامالت بهذا القسم والتي ساعدتنا في إحصاء عدد التالمیذ انوا مقسمین  :و

ة وتلمیذ و 145واألولىفي السنة تلمیذ و تلمیذه 203 في تلمیذة تلمیذ و 141تلمیذه في السنة الثان
.تلمیذةتلمیذ و 626عة حیث بلغ المجموع في السنة الراتلمیذةتلمیذ و 137السنة الثالثة و

.المفتوحةاألسئلةالتالمیذ ضمت مجموعة من ذلك استعملنا المقابلة مع فئة من المعلمین وو

:المقابلةدلیل -2-1-3

احث أو من ینوب عنه " أنها " معــن خلیــل عمــر"عرفهــا  طرح مجموعة الذولقاء یتم بین ال قوم 
نها علىى األشخاص المستجیبین وجهًا لوجهمن األسئلة عل ات وتدو احث بتسجیل اإلجا قوم ال ، و

عیدة" االستمارات طرقة واضحة  عدها ، ومن هنا ال بد من طرح األسئلة  عن الغموض والحیرة ، و
اشرة خالل المقابلة فضل أن یتم التسجیل م ما وردت على لسان المستجیب و ات بدقة  . تسجل اإلجا

)208،ص 1983. خلیل عمرمعـن (

اناألساتذةإلىأسئلة موجهة 09یتكون من األولاستخدمنا دلیلي مقابلة  أساتذة08عددهم و
الرغم من امتنوعو  الفي عض األساتذةترددالتخصص و  المقابلة إال أننا أسئلةعلى الرد على اإلق

ة التي تساعدنا  ة بناءفي أصرنا علیهم من أجل أخد المعلومات الكاف امتینابناء دراستنا األساس
ة معامتناولتحیث  ف اله و  لتهم للتالمیذ األسئلة موضوع العنف الممارس منهم عل التلمیذ و أش

.داخل القسم
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ات إليأسئلة موجهة 09الدلیل الثاني فقد شمل على ماأ ان األرعةالتالمیذ مختارن من المستو و
أجرنا معهم مقابلة ضمة مجموعة من األسئلة 05تلمیذ أ20عددهم ل مستو تالمیذ من 

ة معاملة األستاذ لهم داخل القسم و هل یتعرضون لضرب و االستهزاء تناولتالمفتوحة التي  ف
.والشتم

ة-3 :الدراسة األساس

ة و اس وتحدید بدقة عینة الدراسة عد اإلنتهاء من الدراسة اإلستطالع ة أدوات الق التأكد من صالح
ة عملیا في الواقع المیدانّي نموذج للبحث االجتماعّي یُطبّق التي تعتبرشرعنا في الدراسة األساس

.الكتشاف الحقائق المرتبطة بحاالت عناصر العیِّنة الذین یتعامل معھم األخصائّي االجتماعيّ 

:مجاالت وحدود الدراسة-3-1

اني-3-1-1 :المجال الم

ة 5تمت الدراسة في متوسطة  ل ات علىقالمة1962جو السنة داخل المتوسطة األرعةالمستو
عةاألولى و  ة والثالثة و الرا الثان

1997:اإلنشاءتارخ
01.09.1997:تارخ الفتح

حضر:المؤسسةتصنیف
14:تعدد الحجرا

27:اإلدارون و العمال
39:عدد األساتذة

ة 398200:المساحة الكل
ور و297منهم626:عدد التالمیذ إناث309ذ

099824015030039:رقم التعرف الوطني
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:الزمانيالمجال -3-1-2

احث إلى  عند نزول ال ة أ احث دراسته المیدان فیها ال شیر هذا المجال إلى الفترة التي یجر
حدد  حثه لكن هناك من  انات مع مفردات العینة التي إختارها في  المیدان لجمع المعلومات والب

.المجال الزمني 

امل دراسته  احث في  ستغرقها ال ة التي  ار الموضوع إلى مرحلة في الفترة الزمن إبتداءا من إخت
ة و ة وصوال إلى الدراسة المیدان حث في المادة العلم ، دمحم السید فھمي (اإلنتهاء بتقرر النهائي ال

).21، ص1998

ة لدراستنا فقد بدأت منذ  النس سمبر15و ة 2015د ، وقسمت هذه المرحلة 2016ما27إلى غا
اآلتي :إلى مرحلتین 

سمبر15التي تمتد من : المرحلة األولى-  انات 2016مارس14إلي2015د قمنا فیها بجمع الب
الجانب النظر ة المتعلقة  .األول

ة وتفرغ و قمنا 2016ما27إلي2016مارس14التي تمتد من:المرحلة الثالثة-  الدراسة المیدان
.تحلیل ومناقشة النتائج

:مجتمع الدراسة-3-2

علیها خصائص معینة تحدد وفقا لموضوع الدراسة مجتمعمثل  الدراسة مجموع الحاالت التي تنطب
ع تالمیذ متوسطة لاألصليمجتمعالو ).405، ص1998جابر نصر الذین،( حثنا یتكون من جم
ة 5 ل ضم قالمة 1965جو .تلمیذ و تلمیذة606و الذ

:اآلتيما یوضح الجدول 
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ع المجتمع األصلي للدراسة:)2(جدول مي- الجنس(حسب متغیرات الدراسة توز التعل )المستو

:عینة الدراسة-3-3

ضم  : حسب الجدول األتيتلمیذ و تلمیذة موزعین 606عد تحدید المجتمع األصلي للدراسة و الذ

تلمیذ و تلمیذه 198یوضح الجدول المدرج أعاله أن تالمیذ السنة األولى  یمثلون اكبر فئة بعدد 
ز 23,11تلمیذ و تلمیذة140في المركز الثاني نجد تالمیذ السنة الثانیة بعددأما32,67 أما المر

عدد ز ال22,43تلمیذ و تلمیذة136الثالث نجد تالمیذ السنة الثالثة  ع و األخیر تالمیذ و في المر را
عة و قدر عددهم ب و ما یليم21,77تلمیذ و تلمیذة132السنة الرا :قسمین حسب الجنس 

:السنة األولى-

ة97 بنس 16%تلمیذ أ

ة101 بنس 16%,67تلمیذة أ

الجنس
التدرج
المتوسطةداخل 

ةعدد المجتمع األصلي ة المئو النس
ور ورإناثذ إناثذ

16,67%16%97101السنة األولى
ة 10,90%12,21%7466السنة الثان
12,70%9,73%5977السنة الثالثة
عة 10,72%11,05%6765السنة الرا

51%49%1297309:المجموع
100%2606:المجموع
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ة- :السنة الثان
ة74- بنس 12%,21تلمیذ أ
ة66- بنس 10%,90تلمیذة أ
:السنة الثالثة-

ة%9,73 بنس تلمیذ أ 59-
ة%12,70 بنس تلمیذة أ 77 -

عة- :السنة الرا

ة%11,05 بنس تلمیذ أ 67–

ة%10,72 بنس تلمیذة أ 65 -

ة حیث تسمح هذه الطرقة  قة العشوائ طرقة الط ار عینة الدراسة  ان اخت وعلى هذا األساس فقد 
فرد من األفراد و  ة للظهور أل قات بإعطاء فرص متساو م مجتمع الدراسة إلى ط التالي قد تم تقس

ة  طة بنس س ة ال الطرقة العشوائ ار العینة  اخت و الجدول %20حسب التدرج داخل المتوسطة ثم 
ة السحب عد عمل التالي یوضح توزع أفراد العینة 

ع :)3(جدول ة التدرج داخل المتوسطة و عناصرتوز الجنسالعینة حسب خاص

الجنس
التدرج

داخل المتوسطة

ةعدد عینة الدراسة ة المئو النس
ور ورإناثذ إناثذ

17,35%15,70%1921السنة األولى
ة 10,74%12,39%1513السنة الثان
12,39%9,91%1215السنة الثالثة
عة 9,91%11,58%1412السنة الرا

50,40%49,60%16061:المجموع
100%2121:المجموع
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عادل21تلمیذ و19تضم األولىتظهر النتائج المبینة في الجدول في السنة  المئة 33,1تلمیذة ما 
ة  عادل13تلمیذ و 15أما السنة الثان 15تلمیذ و 12المئة أما في السنة الثالثة 23,1تلمیذة ما 
عادل  عة 22,3تلمیذة ما  عادل 12تلمیذ و 14المئة أما السنة الرا .المئة21,5تلمیذة ما 

أن في السنة  ة ناثاإلاألولى عددذلك من خالل الجدول نالح النس ذلك  ور و أكثر من عدد الذ
ور قد فاق عدد  عة فان عدد الذ ة والسنة الرا ل من السنة الثان .اإلناثللسنة الثالثة أما في 

إناث61ذكور60علىفرد موزعة 121وعلى ھذا األساس حدد حجم عینتنا ب 

:منهج الدراسة-3-4

س من السهل إیجاد  ما أنه ل قة  ة موحدة تقودنا للوصول إلى الحق في الواقع ال توجد طرقة علم
ع  تختلف المناهج بإختالف  الط ة و قة الظواهر اإلجتماع حدد بدقة حق ع ولكل المنهج الذ المواض

ان نوعه هو  فما  احث في میدان إختصاصه والمنهج  ل  ستخدمها  فته وخصائصه التي  منهج وظ
احث للوصول إلى نتیجة معینة سلكها ال .الطرقة التي 

ة  عة الموضوع المدروس ومن ثم عمل حث ترتكز على تحدید طب ار المناهج وطرق ال ما أن إخت
ح ات الصح ار الفرض لة " ة ومنه إخت حث في خطة معقولة لمعالجة المش حث أو طرقة ال منهج ال

م، ال البداهة  ة واإلدراك السل ة على الموضوع ة المبن العلم اد إستخدام الم وحلها عن طر
)23، ص1985، حوش عمار بو.(والتخمین أو التجرة العابرة أو مجرد منط

عة الموضوع المختار للدراسة عرف عل أنهونظرا لطب :فلمنهج المناسب هو الوصفي الذ

شف  صها و قصد تشخ ما هي قائمة في الحاضر  ل إستقصاء ینصب على ظاهرة من الظواهر، 
ة ة أو إجتماع ة أو نفس م ین ظواهر تعل ي(.جوانبها، وتحدید العالقات بین عناصرها أو بینها و تر

).130، ص 1984، رابح

حث الوصفي  حث ومنهج ال ة ال یتوقف عند حدود وصف الظاهرة موضوع ال ما یبدو من التسم
حث الوصفي تتمثل في  فة ال أن وظ الح فسر و  قارن و حلل و عد من ذلك ف ولكنه یذهب إلى أ
ائن وتفسیره وهو یهتم بتحدید الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على المعتقدات  وصف ما هو 

.راد والجماعات وطرقتها في النمو و التطور اإلتجاهات عند األفو
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ننا من الوصول إلى الهدف المرغوب، إعتمدنا على  ة التي تم ومن أجل الوقوف على الخطوات العلم
عد أكثر مالئمة لدراسة العنف الممارس من قبل األستاذ  اطي الذ المنهج الوصفي التحلیلي اإلرت

حث أسلوب الوصف حیث و  لة ال التحصیل الدراسي، فقد فرضت مش ه على التلمیذ و عالقته  جدنا ف
لة وتحلیل أجزاءها ساعدنا على الكشف عن جوانب المش .ما 

:أدوات الدراسة-3-5

ةظالمالح-3-5-1 :ة العلم

غرض  ة معینة  قة لسلوك ما أو ظاهرة معینة في ظل ظروف وعوامل بیئ ة الدق هي المشاهدة والمراق
ص هذا السلوك أو هذه  قة لتشخ حسین عبد الحمید ( .الظاهرةالحصول على معلومات دق

)136، ص 2006رشوان،

ل تصرفات وعناصر العینة و إلىالتقرب والتوجه حیث اعتمدنا علیها في ترقب ومالحظة 
ات  التال .العینةأفرادالتعرف على تساعدنا فيأنمن شأنها التياألساتذةومیذ سلو

:اإلستمارة-3-5-2

حث العلمي  المستعملة على نطاق واسع وذلك من أجل الحصول على تعتبر اإلستمارة أحد وسائل ال
بإتجاهات انات أو معلومات تتعل .میوالت األفرادوب

احث دمحم على دمحم  :وحسب ال

ضم مجموعة من األسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على المعلومات  اإلستمارة هي نموذج 
تم تنفیذ اإلست لة أو موقف، و ة أو ترسل إلى حول موضوع أو مش المقابلة الشخص مارة عن طر

البرد  حوثین عن طر ).476، ص1998، دمحم السید فھمي (الم

التحصیل الدراسي، ولقد  لقد قمنا بدراسة حول العنف الممارس من قبل األستاذ على التلمیذ و عالقته 
طة وواضحة وذات عالقة م س ل جمل  اغة بنود اإلستمارة في ش ص الموضوع تسمح قمنا  اشرة 

ل  ه  عبر عن رأ حوث إال أن  الحرج، وما على الم ل حرة وراحة دون الشعور  ة  حوث اإلجا للم
.صراحة
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اس  حیث قمنا أثناء إعداد هذه عنف الممارس علي التلمیذالوهدفت اإلستمارة التي قمنا بإعدادها إلى ق
ات النظرة الخاصة بدراستن .ااإلستمارة على المعط

ة على  ارة 26تضمنت اإلستمارة في صورتها النهائ ارة  لكل ع انا، ( بدائلخمسع ا، أح دائما،غال
ه وذلك بوضع عالمة ) نادرا، أبدا عل ارة حسب ما ینطب ل ع ) ×(وعلى المفحوص أن یجیب على 

ارة على درجات من  ل ع :الجدولوضح ما ی) 1، 2، 3، 5،4(أمام البدیل المناسب حیث تحصل 

12345الرقم

ة انا نادراأبدااإلجا ا أح دائماغال

استمارة العنف المدرسي الموجه الى التلمیذ:)4(الجدول رت الخاص  یوضح سلم ل

ة ت حیث بنی المدرسي على أساس ثالث محاور أساس موضوع العنف داخل الوس االستمارة الخاصة 
و لف و معنو ارة موزع26ت  ضم.يظجسد على جسدالعنف المحور:تياآلةع 08احتو

ارات ما یلي مرقمةع فقدلفظي العنف محور الأما.1.4.7.10.13.18.21.24:  في االستمارة 
ارات09ضم  ما ع مها  في حین المحور . 2.5.8.11.14.16.19.22.25:یليان ترق

ارات09فقد شملت علىمعنوالعنف الالمخصص  ما یليع :مرقمة 

3.6.12.15.16.20.23.26.

ة لالستمارة العنف-3-5-3 ومتر الس :الشرو

:الصدق-3-5-3-1

ار الصادق  ح(اإلخت فة التي أعد ) الصح س الوظ ق اسه فعال، أ س ما أعد من أجل ق ق هو الذ
درجة  أو إلى أ مد عني إلى أ س شيء مختلف، و الصدق في هذا اإلطار  ق اسها، وال  لق

ه  قاس  اس ما قصد أن  ار ق ع هذا اإلخت .)158، ص1995، خیر هللا السید (ستط

ة على تم عرض اإلس ة في قسم العلوم 06تمارة في صورتها األول من أعضاء الهیئة التدرس
ة حیث قاموا بإبداء آرائهم و مالحظاتهم حول فقرات  ة و اإلجتماع ة العلوم اإلنسان ل ة  اإلجتماع
ة، وعلى ضوء تلك اآلراء تم  اغتها اللغو وضوح ص ذلك مد ة الفقرات، و مناس اإلستمارة ومد
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عا مون، حیث تم حذف إست ه المح ما أوصى  عضها اآلخر وف ارات وتعدیل  عض الع ارة 3د  ع
عد تعدیلها إلى  ارات  ة26من اإلستمارة حیث بلغ عدد الع اغتها النهائ ارة في ص .ع

:اآلتيما هو موضح في الجدول 

العنف الجسد: المحور األول
بعد التعدیلقبل التعدیل

العصا –1 من طرف األستاذ تعرضت للضرب 
.سبب حصولي على درجات منخفضة

العصا -1 من طرف األستاذ تعرضت للضرب 
.سبب حصولي على درجات منخفضة

على وجهي أكثر من أ–2 صفعني أستاذ
ان آخر .م

على وجهي أكثر من أ-2 صفعني أستاذ
ان آخر .م

رفضت تعرضت للقرص من أذني عندما –3
.أوامر األستاذ 

تعرضت للقرص من أذني عندما رفضت -3
.أوامر األستاذ 

ل عنیف  أمام زمالئي–4 ش ل عنیف  أمام زمالئي-4.دفعني أستاذ ش .دفعني أستاذ
من شعر–5 شد من شعر-5.عاقبني  األستاذ  شد .عاقبني  األستاذ 
لة في –6 وان تعرضت للوقوف لمدة طو سب

.أخر القسم
لة في -6 وان تعرضت للوقوف لمدة طو سب

.أخر القسم
عقاب -7 ل القسم للضرب على األید تعرض 

.جماعي من طرف األستاذ
عقاب -7 ل القسم للضرب على األید تعرض 

.جماعي من طرف األستاذ
ألنني عبرت عن رأی-8 ا أستاذ عل ي ص

.حرة
ألنني عبرت عن رأیي -8 ا أستاذ عل ص

.حرة

العنف اللفظي: المحور الثاني 
بعد التعدیلقبل التعدیل

.صرخ األستاذ في وجهي-1.یوجه إلي األستاذ الصراخ والتبرم في وجهي–1
م -2 توقف عن تقد غضب األستاذ مني و

.الدرس
سخر-2 م الدرس ل عن تقد مني یتوقف أستاذ

.أمام المأل
دون سبب–3 ثرة و ثرة بدون سبب-3.شتمني  األستاذ  .شتمني  األستاذ 
ألقاب مشینة-4 ألقاب مشینة-4.األستاذ یلقبني  صفني  .األستاذ 
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.استخدام السب عادة عند أستاذ-5.استخدام السب عادة عند أستاذ–5

أطرحها یجیب األستاذ على األسئلة التي –6
.الصراخ

یجیب األستاذ على األسئلة التي أطرحها -6
.الصراخ

رامتي–7 من  ارات تح ستعمل ع رامتي-7.أستاذ من  ارات تح ستعمل ع .أستاذ
ة خوفا من شتم األستاذ–8 ة خوفا من شتم األستاذ-8.ليأتردد في اإلجا .ليأتردد في اإلجا
.أتعرض إلى التهدید اللفظي من األستاذ-9.اللفظي من األستاذأتعرض إلى التهدید –9

العنف المعنو: المحور الثالث
بعد التعدیلقبل التعدیل

مشاعر-1 مشاعر-1.األستاذ عادة ما یؤذ .األستاذ عادة ما یؤذ

سخر األستاذ مني أمام اآلخرن عندما ال -2
ة .أحسن اإلجا

.بنظراته الحادةستفزني أستاذ-2

م -3 أني شخص عد شعرني  األستاذ 
ة .األهم

ة-3 م األهم أني شخص عد .شعرني  األستاذ 

منعني -4 اللعب في وقت األستاذ منعادة ما 
عاقبني .الراحة ل

منعني -4 اللعب في وقت األستاذ منعادة ما 
.سلوك عقابي

ة–5 الي  األستاذ عندما أجیب إجا ال ی
.خاطئة

ة خاطئة-5 الي  األستاذ عندما أجیب إجا .ال ی

.أخاف من أستاذ-6.أخاف من أستاذ-6

ة   -7 تعییني من اجل اإلجا أستاذ .یتفاد

أعاني من التمییز في المعاملة من طرف -8
.األستاذ

ة-7 من اجل اإلجا ار اخت أستاذ .یتفاد
أعاني من التمییز في المعاملة من طرف -8

.األستاذ مقارنة بزمالئي

التوتر عندما یتحدث معي  األستاذ-9 التوتر عندما یتحدث معي  األستاذ-9اشعر  .اشعر 

ارات استمارة :)5(جدول عد یوضح ع التعدیلالعنف المدرسي الموجه للتلمیذ قبل و 
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ارات المحذوفة الع

المؤلمة عانیت من -  أستاذ .ألفا

.تعرضت للضرب من طرف األستاذ مما استدعى ذهابي للمشفى- 

أغراضي و یرمي بها على األرض-  .قطع أستاذ

ارات المحذوفة: )6(جدول میوضح الع ة التح عد عمل من استمارة العنف المدرسي 

ات3-5-3-2 :الث

ا إذا ما  قدرته على إعطاء نفس النتائج تقر مد اس، أ ات هو صحة ودقة أداة المق الث المقصود 
اس من  الخلو النسبي للمق ات مرت تكرر إستخدامه على األفرد أنفسهم في أوقات متقارة فالث

اس  .)160، ص1995، خیر هللا السید (أخطاء الق

ار ن عطي اإلخت ذلك هو أن  ات  فیها على نفس المجموعة الث طب ل مرة  ا في  فس النتائج تقر
اإلتساق جب أن یتسم  ار البد أن ال یتناقض مع نفسه و التالي فاإلخت .وفي نفس الظروف و

ات استمارة دراستنا اعتمدنا في ذلك على طرق ة األولىتین ولحساب ث حساب  ثم التجزئة النصف
بیرسون  ا امعامل االرت ة ثم حساب  معامل االرت التجزئة النصف ةسبرمانعن طر أما الثان

اخ رون :ینما هو موضح في الجدولمعامل ألفا 

مل سبرمانامع معامل برسون  عدد البنود االستمارة 

R=0.93 r =0 .88 26 العنف 

ات االستمارة:)7(جدول "برسون و سبرمان"یوضح حساب ث
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بیرسون یتضح من خالل الجدول أن  ا rمعامل اإلرت =0 ة88. المعادلة التال تطبی =R:و

ات اتR=0.93سبرمان قدر ب معامل الث .الستمارة اوهذا یدل على ث

اتعدد الفقراتالمحاور معامل الث
اخ" رون "ألفا 

معامل 
الصدق

260.9090.953العنف

استخدام : )8(جدول  ار صدق األداة  اخ"یوضح اخت ألفاكرون
من خالل ال مة أنجدول الح ة ألفاق اخ عال ن حساب معامل الصدق عن طر, رون م ما 

ات  اخ ألفحساب جذر معامل الث حیث , رون مة معامل أنهذا  اخ تعني زادة ألفازادة ق رون
انات  ة الب یدل على صدق األمر, أعالهمن خالل الجدول یتوضحوهذا ما , مصداق أداةالذ

.الدراسة 

ة المستخدمة في الدراسة-3-6 :األسالیب اإلحصائ

3 -6 -1-(SPSS):
قوم  ان نوع الدراسة التي  ة مهما  ستغني عن الطرق و األسالیب اإلحصائ احث أن  ن أل م ال 

انات تفرغا  ا ثم تفسیرهابها، لكونها قادرة على تفرغ الب احث على اإلحصاء و.إحصائ إن اعتماد ال
مة  ح والنتائج السل احث إلى األسلوب الصح ارات من قود ال في یومنا هذا یتم إجراء أغلب االخت

ة على سبیل المثالخالل برامج  اس ة ق (SPSS):إحصائ

(sciences social for package Statistical)ة "أ ةالحزمة االحصائ لذا ،"للعلوم االجتماع
ة استعمال البرنامج الحسابي للحزمة اإلحصائ ة التحلیل اإلحصائي  وهذا للوصول (SPSS)تمت عمل

ة .إلى هدف الدراسة الحال

ة، فقد و ة التي تطلبتها الدراسة المیدان ات اإلحصائ حث الحالي العدید من التقن قد استخدمنا في ال
ة التحلیل  ةتطلبت عمل ات التال ة للدراسة على التقن :اإلحصائي لنتائج النهائ

الحسابي-3-6-2 :المتوس
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مرتفعا دل  ان المتوس ات أفراد العینة، فإذا  ساعدنا على معرفة تماثل أو إعتدال صفات أو سلو
م صغیرة  صغیرا دل ذلك على أنه توجد ق ان المتوس ثیرة مرتفعة، وٕاذا  ما  على ذلك على أن ق
نفس  مقارنة متوسطي حسابهما عندما تجر في مقارنة مجموعتین  فید المتوس ما  متطرفة، 

ار على مجموعتین .اإلخت

ار-3-6-3 :االنحراف المع

عي لمجتمع الدراسة اعد درجات المجتمع عن التوزع الطب ت .وهذا لمعرفة درجات التشتت ومد

ة-3-6-4 ة المئو :النس

قا للسلم الثالثي المستعمل ة أفراد العینة ط .یتم حساب النسب المئو

بیرسون -3-6-5 ا :معامل االرت

ات ةلحساب معامل الث اط .و العالقة االرت

:نمعامل سبیرما-3-6-6

عد حساب معامل بیرسون  ح  .وهذا للتصح

اخ-3-6-7 رون اس درجة االتساق لفقرات األداة :معامل ألفا  ار صدق أداة الدراسة، وق الخت
ات المستخدم .والتأكد من درجة ث

:التكرار-3-6-8

ا لعدد أفراد العینة ون المجموع مساو حیث  ة  ار أو اإلجا .وهو عدد المرات التي تكرر فیها الخ

اینمعامل -3-6-9 :anovaتحلیل الت

این هو  ه الكشف عن الفروق أو االختالفات في الظاهرة بین عدد من إحصائيأسلوبتحلیل الت
:فوائدهالمجموعات أو في متغیر واحد و من أهم 
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این  االختالف في الت اس مد اس داللة الفروق بین ثالث متوسطات أو أكثر ق )الأمتجانس (ق

این في اتجاه واحد نرمز له إذا ع واحد نستخدم تحلیل الت F: بـان المتغیر التا

ارا-3-6-10 مثل :)t-test(ت لعینتین مستقلتین اخت إجماليلكل فرق المتوسطین و 
ان ه في .فقرات االستب .مستقلتینالفرق واالختالفات بین عینتین إیجادنعتمد عل

:الصةــــــخ

ة عدیدة، بدإلىتم التطرق في هذا الفصل  ة ا من ءعدة خطوات إجرائ الدراسة إلىالدراسة االستطالع

ات األرعة داخل  ار عینة الدراسة من المستو ة في اخت عنا أسلوب العینة العشوائ ة حیث ات األساس
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استخدام المنهج الوصفي لدراسة ظاه ة  المتوسطة التي تمت بها الدراسة  وتم ذلك  ة اجتماع رة نفس

ة، واعتمدنا على أداتین في جمع المعلومات أال وهي ارات :وترو دلیل المقابلة التي من خاللها بنینا ع

انات التي تم جمعها في االستمارة ة لمعالجة الب ، وأخیرا اعتمدنا على مجموعة من األسالیب اإلحصائ

ة .الدراسة الحال



 عرض و مناقشة نتائج الدراسة:الفصل السابع

:تمهيد

- عرض نتائج الدراسة الميدانية1

 عرض النتائج العامة للستجابات الكلية لرفراد العينة1-1

 خصائص العينة حسب متغيري الجنس و المعدل الثلثي الول1-1-1

الثاني خصائص العينة حسب الجنس و المعدل الثلثي 1-1-2

 تحليل رفقرات الستبيان1-1-3

عرض النتائج على ضوء الفرضيات 1-2

 اختبار الفرضية الفرعية الول1-2-1

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية1-2-2

 اختبار الفرضية الرئيسية1-2-3

- تفسير النتائج على ضوء الدراسات السابقة2

- الستنتاج العام للدراسة3

الخلصة
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:مهیدــــت

عد جمع عرض هذا الفصلتم في سی ة، وهذا  النتائج المتوصل إلیها من خالل الدراسة المیدان

اإلطار المنهجي حیث تم ة وف ات اإلحصائ م المعط ب وتنظ اناتتفرغ تبو ضمن جداول مع الب

ان تحلیل  ة ثم عرض مناقشة النتائج على فقرات االستب ل فرض ة حسب  ومناقشة النتائج اإلحصائ

قة .النظرات المعتمدة في الدراسة ضوء الدراسات السا
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ة-1 :عرض نتائج الدراسة المیدان

ة ألفراد العینة-1-1 ات الكل :عرض النتائج العامة لالستجا
تأثیرتهدف الدراسة إلى معرفة التحصیل مد العنف الممارس من قبل األساتذة على التلمیذ وعالقته 

ر  ار العینة الدراسي، و ة5تالمیذ متوسطة(جع اخت ل و أغراض الدراسةتتالءم وألنها ) 1962جو
ة فرد121على  استمارة121، حیث تم توزع تناسب خصائص  المجتمع المستهدف بنس 20أ

.تلمیذ و تلمیذة626بـقدر الذالمئة من مجتمع أصلي 

ةالتكرارالفئات والسماتالمتغیر %النس

رالجنس 6049.6ذ

6150.4أنثى

4033.1سنة أولىالمستو

ة  2823.1سنة ثان

2722.3سنة ثالثة

عة 2621.5سنة را

109074.4أكبر من معدل الثالثي األول

103125.6أقل من 

107763.6أكبر من الثالثي الثانيمعدل

104433.1أقل من 

121100المجموع

الدراسةفراد عینةأالخصائص : )9(لجدول رقم
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ة انوا إناثا بنس حوثین  عادل 50.4 %یتضح من الجدول أن معظم األفراد الم تلمیذة، في 61ما 
عدل %49.6مقابل  ورا ما  مثلون ذ تلمیذ، إال أن ذلك ال یؤثر على صدق 60من أفراد العینة 

ات الدراسة .وث

الدارسي لتالمیذ المتوسطة الموزع على أرعة أقسام في مختلف األطوار في ما  في ما یخص المستو
حوثین) السنة األولى متوس(یخص الطور األول  ة األفراد الم عاد33.1%قدرت نس تلمیذ 44ل ما 

.وتلمیذة
ة متوس(الطور الثاني  حوثین ) السنة الثان ة األفراد الم عادل %23.1قدرت نس تلمیذ 28ما 

.وتلمیذة

حوثین ) السنة الثالثة متوس(الطور الثالث  ة األفراد الم عادل %22.3قدرت نس تلمیذ 27ما 
.وتلمیذة

ع  عة متوس(الطور الرا حوثین قدرت نس) السنة الرا عادل %21.5ة األفراد الم تلمیذ 26ما 
.وتلمیذة

ع األطوار معدل الثالثي األول  من الجدول أن معدل التحصیل الدراسي لجم ) 10أكبر من (نالح
ة  عادل %74.4قدر بنس ة ) 10أقل من (تلمیذة، وتلمیذ و90ما  عادل 25.6قدر بنس 31ما 

د على تلمیذ وتلمیذة، یتبین من خالل ه التحصیل الدراسي مقبول ومشرف مما یؤ ذه النتائج أن مستو
البرنامج الدراسي المقرر عاب للدروس المقدمة وف حرص التالمیذ على است .مد

ذلك من الجدول أن معدل  ع األطوار معدل الثالثي الثاني یتبین  أكبر (التحصیل الدراسي لجم
ة ) 10من  عادل %63.6قدر بنس ة ) 10أقل من (تلمیذة و میذ وتل77ما  ما %33.1قدر بنس

التحصیل الدراسي منخفض مقارنة 44عادل  تلمیذ وتلمیذة ، یتبین من خالل هذه النتائج أن مستو
عتبر مقبول مما  دبنتائج معدل الثالثي األول إال أنه  عاب یؤ است للدروس المقدمة التالمیذعلى مد

البرنامج الدراسي .وف
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الجنس و المعدل الثالثي -1-1-1 :األولخصائص العینة حسب متغیر

المجموع 1المعدل الجنس 

10اقل من 10اكبر من 

ر ذ

انثى

39

51

21

10

60

61

9031121المجموع

ة ة المئو 74.425.6100النس

.االول یوضح خصائص العینة حسب الجنس و المعدل الثالثي : )10(جدول 

من الجدول أن معدل الثالثي األول  ة ) 10أكبر من (نالح عادل %74.4قدر بنس تلمیذ     90ما 
ة) 10أقل من (تلمیذة، وو عادل 25.6قدر بنس ، یتبین من خالل هذه النتائج تلمیذ وتلمیذة31ما 

حرص التالمیذ على است د على مد التحصیل الدراسي مقبول ومشرف مما یؤ عاب أن مستو
البرنامج الدراسي المقرر  أن معدل الثالثي األول للدروس المقدمة وف و من خالل الجدول نالح

ور .لإلناث أحسن من معدل الذ
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:الثانيخصائص العینة حسب الجنس و المعدل الثالثي -1-1-2

الجنس

2المعدل 

المجموع  
10اقل من 10اكبر من 

ر ذ

أنثى 

29

48

28

12

57

60

7740117المجموع 

ة  ة المئو 63.633.196.7النس

.الثانيیوضح خصائص العینة حسب الجنس و المعدل الثالثي :  )11(جدول

ع األطوار معدل الثالثي الثاني  ذلك من الجدول أن معدل التحصیل الدراسي لجم أكبر من (یتبین 
ة ) 10 عادل %63.6قدر بنس ة ) 10أقل من (تلمیذ و تلمیذة و 77ما  عادل %33.1قدر بنس ما 
أن معدل الثالثي الثانيتلمیذ وتلمیذة،44 ورو نالح .إلناث أحسن من معدل الذ

التحصیل الدراسي منخفض مقارنة بنتائج معدل الثالثي األول  یتبین من خالل هذه النتائج أن مستو
البرنامج الدراسي عاب التالمیذ للدروس المقدمة وف است د على مد عتبر مقبول مما یؤ .إال أنه 
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ان-1-1-3 :تحلیل فقرات االستب

ة تحلیل فقرات االستمارة أسفرت ة إلىعمل :النتائج التال

ة الفقراتالرقم الوس%التكرارات والنسب المئو
الحسابي

االنحراف 
ار المع

معامالالخ
%تالف

اس 12345المق

282017744.019العدد1
0.728

0.181

ة 1.76.616.51461.2النس

1310313036العدد2
4.2641.062

0.249

ة 10.78.325.624.829.8النس

9122425483.55العدد3
1.295

0.364

ة 7.49.919.820.739.7النس

75811904.421العدد4
1.152

0.260

ة 5.84.16.69.174.4النس

33191185العدد5
4.4211.00

0.226

ة 2.52.515.79.170.2النس

1413211954العدد6
3.711

1.4220.383

ة 11.610.717.415.744.6النس

617121075العدد7

4.092

1.3220.323

ة 5149.98.362النس
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68131479العدد8
4.267

1.1930.279

ة 56.610.711.665.3النس

78171473العدد9
4.160

1.2410.298

ة 5.86.61411.660.3النس

91251084العدد10
4.233

1.3330.314

ة 7.49.94.18.369.4النس

512191570العدد11
4.099

1.2270.299

ة 4.19.915.712.457.9النس

2364105العدد12
4.725

0.8090.171

ة 1.72.553.386.8النس

7715983العدد13
4.273

1.2240.286

ة 5.85.812.47.468.6النس

6312693العدد14
4.475

1.0990.245

ة 52.59.9576.9النس

129251361العدد15
3.85

1.380.358

ة 9.97.420.710.750.4النس

111119869العدد16

3.958

1.4040.354

ة 9.19.115.76.657النس
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3311161150العدد17
3.281

1.6940.516

ة 27.39.113.29.141.3النس

78141079العدد18
4.237

1.2450.379

ة 5.86.611.68.365.3النس

1512111865العدد19
3.876

1.4630.345

ة 12.49.99.114.953.7النس

158152258العدد20
3.847

1.4240.370

ة 12.46.612.418.247.9النس

2315293714العدد21
3.034

1.3070.339

ة 1912.42430.611.6النس

238231650العدد22
3.517

1.5440.439

ة 196.61913.241.3النس

1210111571العدد23
4.034

1.3950.345

ة 9.98.39.112.458.7النس

78121674العدد24
4.815

0.7120.147

ة 61.213.29.96.65.8النس

78121674العدد25

4.214

1.230.291

ة 5.86.69.913.261.2النس
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2310192048العدد26
3.5

1.5440.441

ة 198.315.716.539.7النس

4.0190.7280.181اإلجمالي

ة، والوس): 12(الجدول رقم  ومعامل الحسابيالتكرارات والنسب المئو ار ، االنحراف المع
ان االختالف لفقرات االستب

الرجوع أعالهمن خالل الجدول  اس لإلىو  أنالعینة یرون أفرادأنیتضح ،رت الخماسيمق
ة والضغوطات  أسلوب تعامل األساتذة معهم یتمیز بنوع من االنفعال والعنف وهذا راجع للحالة النفس

ة لألساتذة ة حیث جاءت,المهن عة والعشرون  في المرت حسابي األولىالفقرة الرا ،4.815متوس
قدره  ار عني،%0.147معامل اختالف و،0.712و انحراف مع ا دائما البدیلأنو هذا  غال

ار ة الفقرة اأما،على هذا االخت ة الثان حسابي في المرت متوس ة عشر  و انحراف ،4.725لثان
قدره  ار عني ،%0.17و معامل اختالف ،0.809مع اللعب ) سلوك عقابي(دائما البدیل وهذا 

حسابي أمافي وقت الراحة،  متوس عة عشر  ة الثالثة جاءت الفقرة الرا انحراف و،4.475في المرت
ار عني %0.24و معامل اختالف 1.099مع دون على أن طرقة تعامل أفرادأنوهذا  العینة یؤ

ذلك  ة لألساتذة و أسلوب العنف اللفظي وهذا راجع للحالة النفس األساتذة معهم سیئة وتتمیز دائما 
ة حسابي ،الظروف المهن متوس عة  ار،4.421تلیها في الترتیب الفقرة الرا و انحراف مع

دون من على أن أسلوب أنو هذا یدل على %0.26و معامل اختالف ،1.152 التالمیذ یؤ
حسابي ،تعامل األساتذة معهم سیئ متوس ة الخامسة  و جاءت الفقرة التاسعة عشر  في المرت

ار،4.421 مما یدل على أن أسلوب تعامل ،%0.22و معامل اختالف ،1.00وانحراف مع
ة للفقرات  النس أفرادأنحیث ) 25، 18، 13، 10، 8، 2(األساتذة دائما سیئ، ونفس المالحظة 

الحسابي للفقرات  ون الوس دون على أن أسلوب تعامل األساتذة معهم سیئ دائما وهذا  العینة یؤ
اس لكارت الخماسي،حسب 5و 4.2محصور بین  ة للفقرات مق النس ذلك المالحظة  ، 6، 3، 1(و

دون على أن أسلوب أفرادأنحیث ) 26، 23، 22، 20، 19، 17، 16، 15، 11، 9، 7 العینة یؤ
الحسابي للفقرات محصور بین  ون الوس ا وهذا  4.2و 3.4تعامل األساتذة معهم سیئ بدرجة غال

اس لكارت الخماسي حسب  حسابي أمامق متوس ة األخیرة  الفقرة الواحد والعشرون وهي في المرت
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ار3.034 صرحون أن عقاب رادأفإنف%0.33و معامل اختالف 1.3و انحراف مع العینة 
س دائما و ا والضرب الجماعي من طرف أساتذتهم ل اناال غال .إنما أح

ات-1-2 :عرض النتائج على ضوء الفرض

ة س ة الرئ ة أوال ثم الفرض ات الفرع ار الفرض .سیتم اخت

ة األول1-2-1 ة الفرع ار الفرض ة على:اخت أنه یختلف التحصیل الدراسي تنص هذه الفرض
اختالف متغیر الجنس ة سنحاول . للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم  ار هذه الفرض والخت

انفقرات إجماليلكل ) t)Independent t-testاالعتماد على فرق المتوسطین  .االستب

ة العدم من طرف أساتذتهم ال یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین):H0(وذلك بوضع فرض
.متغیر الجنساختالف

)H1( : متغیر الجنساختالفیختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم.

ص  :النتائج في الجدول التاليتم تلخ

ار :)13(جدول حساب الفروق بین الجنسینtیوضح نتائج اخت

مة  ق الداللةt=- 2,5من خالل الجدول نالح وهذا ما 0.05هو أقل من وsig=0,01عند مستو
ة إلىیدفعنا  أنه)1H(قبول الفرض یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف :أ

.متغیر الجنساختالفأساتذتهم 

المتوسالعددالجنس
الحسابي

االنحراف 
ار المع

مة ت الداللةق مستو

ور 0,01- 603,850,722,5ذ

614,180,69إناث
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ة-1-2-2 ة الثان ة الفرع ار الفرض ة على أنه یختلف التحصیل : اخت تنص هذه الفرض
الدراسياختالفالدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم  ار هذه . متغیر المستو والخت

ة سنحاول االعتماد على ANOVAالفرض

ة العدم الیختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم ):H0(وذلك بوضع فرض
الدراسي .اختالف متغیر المستو

)H1( :اختالف یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین متغیر المستومن طرف أساتذتهم 
.الدراسي

ص النتائج في الجدول التالي :تم تلخ

مجموع 
المرعات

متوسدرجة الحرة
المرعات

مة الداللةFق مستو

بین 
المجموعات

9,22033,0736,600,0000

داخل 
المجموعات

54,486117

,4660
63,707120المجموع

این ) : 14(جدول  مة معامل تحلیل الت ANOVAیوضح ق

أن  ةو F=6.6من خالل الجدول نالح المعنو وهذا ما یدفعنا 0.05أقل من Sig= 0.000مستو
ة إلى یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم :أنهأ)H1(قبول الفرض

الدراسي .اختالف متغیر المستو
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ار-1-2-3 ةاخت س ة الرئ :الفرض

ة التي تنص على  س ة الرئ ار الفرض توجد عالقة بین العنف الممارس من قبل األستاذ :أنهالخت
ة سنحاول االعتماد على استخدام معامل و.على التلمیذ وتحصیله الدراسي ار هذه الفرض الخت

بین المتغیر  ا ان درجة االرت بیرسون لب ا عة في الدراسةات المستقلة االرت ة ، والتا وذلك بوضع فرض

.ال توجد عالقة بین العنف الممارس من قبل األستاذ على التلمیذ وتحصیله الدراسي):H0(العدم

)H1(:توجد عالقة بین العنف الممارس من قبل األستاذ على التلمیذ وتحصیله الدراسي.

ص النتائج في الجدول التالي :تم تلخ

حجم العینةالمتغیرات
برسون  ا معامل االرت

Corrélation de Pearson

الداللة
Sig. (unilatérale)

0.000**1210.711العنف

التحصیل الدراسي

ة بین العنف و التحصیل الدراسي): 15(جدول اط یوضح نتائج العالقة االرت

برسون  ا أن معامل االرت ة 0.711قدر بمن خالل الجدول نالح المعنو أ0.000و مستو
أنه توجد عالقة  0,05أقل من  ةوهذا ما یجعلنا نقول  و التلمیذبین العنف الممارس على ایجاب
ل من العنف الممارس على التلمیذ من الدراسي من نوعتحصیله ة بین  ة عال ة طرد ط عالقة ترا
ة إلىنا وهذا ما یدفعالدراسي تحصیلهو األستاذطرف  توجد عالقة بین العنف : )H1(قبول الفرض

ة س ة الرئ التالي تحققت الفرض .الممارس من قبل األستاذ على التلمیذ وتحصیله الدراسي، و
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قةتفسیر-2 :النتائج على ضوء الدراسات السا

انات الخاصة أدواتعن طرإلیهامن خالل ما تم عرضه من النتائج التي توصلنا  جمع الب
ة حیث تبین إلىتم التوصل الدراسة  حث و الدراسة الحال ات ال و فرض سلوك أنعدة نتائج تتف

ة و أثراالعنیف والموجه نحو التلمیذ له األستاذ اة  النفس ذلك على الح بیر على تحصیله الدراسي و 
ة ار ،االجتماع شالتلمیذ في هذه الفترة أناعت عتبرها إالفترة حرجة ع وهي المراهقة و التي 

ة الفرد وقدرة  التلمیذ على التكیف النفسي  م شخص عض منعطفا حاسما في مسار نضج وتنظ ال
ل نظرات علم النفس التي اهتمت بهذا الموضو وهذا ما.االجتماعي و الترو ده  ان تؤ ع  سواء 
ة ة النفس ة ،من الناح مأواالجتماع ة التعلم مع حیث تبرز.ةالتعل لة صعو في هذه المرحلة مش

الحصول على تحصیل دراسي جید مرحلة المراهقة مع ضغو ات المناهج والتقاء ضغو متطل
ة أنالعنیف من شانها األستاذالسوك إلىإضافة ة  و اجتماع الت انفعال مش تساهم في خل

أجملهامتعددة  تأث اة التلمیذ  ا على ح ه . ر سل حیث جاءت نتائج هذه الدراسة لتدعم ما توصلت إل
هالعنف الموجه نحو التلمیذ نجد ما أشارت و التي تناولت - ورغم قلتها-عض الدراسات  الدراسة إل
ة الخاصة  افة العوامل إلىقامت بدراسة هدفت و التي)  1989(مرم حنا العر الوقوف على 

ة للعنف  شفت التلمیذ والتلدالسبب ابأهمأني  التلمیذ وهي خصائص مرحلة إلىالعنف ترجع أس
االمراهقة و شعوره  ثافة الفصول و مع التالمیذفي تعامل المدرسین الخاطئواألسلوب، اإلح ، و

اب  ةاألنشطةغ ضة بن دمحم ما. المدرس حول عوامل ) 2005(جاءت نتائج  دراسة الجزائرة حف
ةات العنف في المؤسس ة في المرحلة الثانو ح الترو احثة فیها توض مدأإلى، والتي حاولت ال

تالمیذ مرحلة الثاني  ات العنف لد ا في ظهور سلو سب الترو ع التسلطي للنس ار الطا ن اعت م
د نتائج دراستنا  حیث توصلت  همإلى،لتؤ البیداغوجي على التلمیذ تؤثر على سلو انه حقا قوة التسل

فة  ممارسات  عن قومون  ة و إمما تجعلهم  ه حسب .  العاملین فیهااألعضاءیزاء الثانو مما الشك ف
و فقدان أنهذه الدراسات  اته وتسبب له  التوتر و القل ل نقطة خطیرة في ح معاناة التلمیذ تش

لها  ة و االهتمام ،و ة النجاز المهام أمورالدافع ة متطل ةحیو م یرة زمالئهم في الفصل ومسااألكاد
اقي  ه دراستنا عن  اختلفت ف الدراسي مما یتسبب لهم بتدني تحصیلهم الدراسي وهذا هو الجانب الذ

د ما تطرقنا األخرل الدراسات أنالدراسات حیث  هجاءت لتؤ حثنا إل تختلف عنها أنهاإالفي 
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العنف و أنون  ةمن  األخیرللتلمیذ لما لهذا على التحصیل الدراسيأثرهدراستنا اهتمت  الغة أهم
اته  ع إذفي ح ستط اته  ومستقبلهغیرأنانه  الكلي لح .المجر

:االستنتاج العام للدراسة-3
ات  ةعامةواحدة : لقد انطلقنا في دراستنا هذه من ثالثة فرض اط بین مفادها أنه توجد عالقة ارت

األولى مفادها العنف الممارس من قبل األستاذ على التلمیذ و تحصیله الدراسي  تتفرع عنها فرضیتین
اختالف الجنس أما متغیرانه یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم 

ة  ة الثان ة الفرع قول نصهاالفرض فین من طرف أنه یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنف
اختالف مستواهم الدراسي انات التي تحصلنا علیها في الدراسة .أساتذتهم  عد عرض ومناقشة الب و

ات المطروحة وهي  ة على الفرض اإلجا ة، توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي سمحت لنا  المیدان
ة  ةأن الفرض ة توجد عالقة وجدنا أنهانت محققةاألولىاألساس اط ة  ارت بین العنف الممارس طرد

أنه و.من قبل األستاذ على التلمیذ وتحصیله الدراسي انت محققة ووجدنا  ة األولى  ة الفرع الفرض
اختالف ة الجنس أما متغیریختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم  الفرض

ة فقد تحقق ة الثان لدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف أساتذتهم یختلف التحصیل اعلى أساس تالفرع
الدراسي قةفي األخیر تطرقنا اختالف متغیر المستو .مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السا
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:ةــخالص

الفصل اآلتي تقمنا على مس اعتمادنا على بو انات المتحصل علیها من المیدان و  تحلیل الب

ةاألسالیب ات الدراسة على ضوء المختلفةاإلحصائ ار فرض ناقشنا وفسرنا النتائج  بهدف اخت

قة والنظرات .االستنتاج العام للدراسةإلىوصوال الدراسات السا



ج

اتمةـــــــخ

ة الدراسة التي تسألنا فیها حول العالقة بین ال اتجاه األستاذالعنف الممارس من قبل عد طرح إش
المراهقین التلمیذ ة المتمدرسین في المتوسطةوالتحصیل الدراسي لد إجا ات  اغة الفرض عد ص ، و

ة في مؤسسات  ات الدراسة قمنا بدراسة میدان مؤقتة للتساؤالت التي طرحت، ولفحص ومعالجة فرض
ة  ة بوال انات المتمثلة في وذلك بتطبی" قالمة" ترو دلیل المقابلة مع التالمیذ أدوات جمع الب

اس العنف الموجه نحو إعدادإلىاإلضافةاألساتذةو  حیث اعتمدنا ثالث التلمیذاستمارة من أجل ق
و لفظي و معنو اغة البنود عنف جسد ة في ص التالمیذ معدل مع االعتماد على "، محور أساس

ا2016-2015للعام الدراسي الثانياألولللفصل معامل االرت ة  عد المعالجة اإلحصائ " ،و
ار"بیرسون  ،توصلنا إلى نتائج ، حیث إتضح لنا من خالل النتائج (spss)روق وهذا بنظامللف، واخت

هتوجد عالقة : "علیها أنهالمتحصل  اط ةوذات داللة ارت األستاذالعنف الممارس من قبل بین إحصائ
عینة  ما أنهالدراسةوالتحصیل الدراسي لد یختلف التحصیل الدراسي للتالمیذ المعنفین من طرف ، 

ذلك توصلنا في دراستنا متغیر الجنس اختالفأساتذتهم  یختلف التحصیل الدراسي أنه إلىو 
الدراسيللتالمیذ المعنفین اختالف متغیر المستو .من طرف أساتذتهم 

طرة على المتغیرات الكثیرة، ة في ورغم محاولتنا في دراستنا هذه الس إال أن النتائج المتوصل إلیها نسب
انات والوقت لالعتماد حدود عینة الدراسة نظرا لحجم العینة واألدوات المستعملة، حیث لم توفقنا اإلم

، أكثر تعمقا واتساعا .على عینة أوسع وفي مؤسسات أخر

ان هذا العنف في سواء اتجاه التلمیذاألستاذالعنف الممارس من قبل ومع ذلك علینا أن نعي أن 
ؤثر في مصلحة التلمیذ أم ال فانه  یره ومشاعره نحو اآلخرن، و اته وطرقة تف یؤثر في أسلوب ح

اته  اة، فمع احترام الشخص وتقدیره تزداد إنتاجیته وفاعلیته في ح إنجازه ألهدافه في الح نجاحه ومد
ة ة واالجتماع .العمل
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الملحــــق



)1  المـلـحـق رقـم (



قائمة الساتذة المحكمين

الرتبة العلميةقائمة الساتذة المحكمين
دوكتوراهاغمين نذيرة

دوكتوراهحرقاس وسيلة
دوكتوراهالعافري مليكة
ماجيستيرجفال مريم

ماجيستيربوتفنوشات حميدة
ماجيستيرحميدي مجيد



 

 

 :(2ملحق رقم )ال
  



 spssالحسابات مع حسابات 

 حساب معامل ثبات اإلستمارة

ثم حساب  معامل االرتباط بيرسون:عن طريق التجزئة النصفية   

 
  
r= 

𝑁∑𝑥.𝑦−∑𝑥.∑𝑦

√[(𝑁∑𝑥²)−∑(𝑥2)]×[(𝑁∑𝑦2)−∑(𝑦2)]
 

 ثم القيام ب: 

 : باستخدام معامل سبيرمانالتصحيح

R=
2𝑟

1+𝑟
 

االستمارة ثابتة و قابلة للتطبيق  أيإذا كان المعامل درجته مرتفعة فان األداة   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N X Y 𝑿𝟐 𝒀𝟐 X.Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

16 

19 

18 

13 

24 

21 

24 

35 

22 

32 

20 

19 

16 

17 

25 

16 

21 

39 

25 

29 

256 

361 

324 

169 

576 

441 

576 

1225 

484 

1024 

400 

361 

256 

289 

625 

256 

441 

1521 

625 

841 

320 

361 

288 

221 

600 

336 

504 

1365 

550 

928 

 5473 5615 5436 227 224 المجموع:



 معامل الفا كرومباخ spssحسابات 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,909 26 

 خصائص العينة حسب متغيري الجنس و المعدل الثالثي االول

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  10أكبر من  90 74,4 74,4 74,4 

     

10اقل من   31 25,6 25,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

 

 خصائص العينة حسب متغيري الجنس و المعدل الثالثي الثاني

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  10أكبر من  77 63,6 65,8 65,8 

10اقل من   40 33,1 34,2 100,0 

Total 117 96,7 100,0  

Manquant Système 4 3,3   

      

Total 121 100,0   



 اختبار الفرضية الفرعية االولى

 

Test des échantillons indépendants 

 

 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

x Hypothèse de variances 

égales 
,916 ,340 -2,583 119 

Hypothèse de variances 

inégales 

  -2,582 118,595 

 

 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية

 

 

ANOVA 

x 

 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 9,220 3 3,073 6,600 ,000 

Intragroupes 54,486 117 ,466   

Total 63,707 120    

ANOVA 

x 



 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 9,220 3 3,073 6,600 ,000 

Intragroupes 54,486 117 ,466   

Total 63,707 120    

 

 

 اختبار الفرضية الرئيسية

 
 

 

 

 

 

1استجابة افراد العينة للعبارة رقم   

 Fréquence Pourcentage 

Valide 1,7 2 أبدا 

 6,6 8 نادرا

 16,5 20 احيانا

 14,0 17 غالبا

 61,2 74 دائما

Total 121 100,0 

Corrélations 

  

 Corrélation de Pearson العنف
 ,711** 

Sig. (unilatérale)  ,000 

N   

 
2معدل 1معدل Corrélation de 

Pearson   



2استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 

 Fréquence Pourcentage 

Valide 10,7 13 أبدا 

 8,3 10 نادرا

 25,6 31 احيانا

 24,8 30 غالبا

 29,8 36 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

 

3استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 7,4 9 أبدا 

 9,9 12 نادرا

 19,8 24 احيانا

 20,7 25 غالبا

 39,7 48 دائما

Total 118 97,5 

Manquant Système 3 2,5 

Total 121 100,0 

 

 



4استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,8 7 أبدا 

 4,1 5 نادرا

 6,6 8 احيانا

 9,1 11 غالبا

 74,4 90 دائما

Total 121 100,0 

5استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 2,5 3 أبدا 

 2,5 3 نادرا

 15,7 19 احيانا

 9,1 11 غالبا

 70,2 85 دائما

Total 121 100,0 

6استجابة افراد العينة للعبارة رقم  
 Fréquence Pourcentage 

Valide 11,6 14 أبدا 

 10,7 13 نادرا

 17,4 21 احيانا

 15,7 19 غالبا

 44,6 54 دائما



Total 121 100,0 

 

7استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 

 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,0 6 أبدا 

 14,0 17 نادرا

 9,9 12 احيانا

 8,3 10 غالبا

 62,0 75 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

8استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 

 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,0 6 أبدا 

 6,6 8 نادرا

 10,7 13 احيانا

 11,6 14 غالبا

 65,3 79 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 



9استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,8 7 أبدا 

 6,6 8 نادرا

 14,0 17 احيانا

 11,6 14 غالبا

 60,3 73 دائما

Total 119 98,3 

Manquant Système 2 1,7 

Total 121 100,0 

 

10استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 7,4 9 أبدا 

 9,9 12 نادرا

 4,1 5 احيانا

 8,3 10 غالبا

 69,4 84 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

 

 



 11استجابة افراد العينة للعبارة رقم
 Fréquence Pourcentage 

Valide 4,1 5 أبدا 

 9,9 12 نادرا

 15,7 19 احيانا

 12,4 15 غالبا

 57,9 70 دائما

Total 121 100,0 

12استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 

 Fréquence Pourcentage 

Valide 1,7 2 أبدا 

 2,5 3 نادرا

 5,0 6 احيانا

 3,3 4 غالبا

 86,8 105 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

 

 

 

 



 13استجابة افراد العينة للعبارة رقم
 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,8 7 أبدا 

 5,8 7 نادرا

 12,4 15 احيانا

 7,4 9 غالبا

 68,6 83 دائما

Total 121 100,0 

 

14العينة للعبارة رقم استجابة افراد  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,0 6 أبدا 

 2,5 3 نادرا

 9,9 12 احيانا

 5,0 6 غالبا

 76,9 93 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

 

 

 

 



15استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 9,9 12 أبدا 

 7,4 9 نادرا

 20,7 25 احيانا

 10,7 13 غالبا

 50,4 61 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

16استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 

 Fréquence Pourcentage 

Valide 9,1 11 أبدا 

 9,1 11 نادرا

 15,7 19 احيانا

 6,6 8 غالبا

 57,0 69 دائما

Total 118 97,5 

Manquant Système 3 2,5 

Total 121 100,0 

 

 

 



17استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 27,3 33 أبدا 

 9,1 11 نادرا

 13,2 16 احيانا

 9,1 11 غالبا

 41,3 50 دائما

Total 121 100,0 

 

18العينة للعبارة رقم استجابة افراد  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,8 7 أبدا 

 6,6 8 نادرا

 11,6 14 احيانا

 8,3 10 غالبا

 65,3 79 دائما

Total 118 97,5 

Manquant Système 3 2,5 

Total 121 100,0 

 

 

 

 

 



19استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 12,4 15 أبدا 

 9,9 12 نادرا

 9,1 11 احيانا

 14,9 18 غالبا

 53,7 65 دائما

Total 121 100,0 

 

20استجابة افراد العينة للعبارة رقم  
 Fréquence Pourcentage 

   

Valide 12,4 15 أبدا 

 6,6 8 نادرا

 12,4 15 احيانا

 18,2 22 غالبا

 47,9 58 دائما

Total 118 97,5 

Manquant Système 3 2,5 

Total 121 100,0 

 

 

 

 



21استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 19,0 23 أبدا 

 12,4 15 نادرا

 24,0 29 احيانا

 30,6 37 غالبا

 11,6 14 دائما

Total 118 97,5 

Manquant Système 3 2,5 

Total 121 100,0 

 

22استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 19,0 23 أبدا 

 6,6 8 نادرا

 19,0 23 احيانا

 13,2 16 غالبا

 41,3 50 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

 

 

 



23استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 9,9 12 أبدا 

 8,3 10 نادرا

 9,1 11 احيانا

 12,4 15 غالبا

 58,7 71 دائما

Total 119 98,3 

Manquant Système 2 1,7 

Total 121 100,0 

 

24استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 2,5 3 أبدا 

 8, 1 نادرا

 5,8 7 غالبا

 89,3 108 دائما

Total 119 98,3 

Manquant Système 2 1,7 

Total 121 100,0 

 

 

 

 



25استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 5,8 7 أبدا 

 6,6 8 نادرا

 9,9 12 احيانا

 13,2 16 غالبا

 61,2 74 دائما

Total 117 96,7 

Manquant Système 4 3,3 

Total 121 100,0 

 

26استجابة افراد العينة للعبارة رقم  

 Fréquence Pourcentage 

Valide 19,0 23 أبدا 

 8,3 10 نادرا

 15,7 19 احيانا

 16,5 20 غالبا

 39,7 48 دائما

Total 120 99,2 

Manquant Système 1 ,8 

Total 121 100,0 

 



 

 
 

 :(3مـلـحـق رقـم )ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استمارة التحكيم
 

 

 1945ماي  8جامعة 

و االجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم   

السنة الثانية ماستر علم النفس االجتماعي                                                         قسم علم النفس  

 

 

 تحكيم استمارة

 :موضوع حول 

 العنف الممارس من قبل األستاذ على المراهق المتمدرس في المتوسطة 

 التعليمة:

 

 

 

 

 

 

 

:األستاذةتحت إشراف                                                                                         إعداد من  :  

 هامل أميرة  -                                                                          بركاني سليم             

 مةمخانشة رحي 

 السنة الجامعية

2016/2015 

 

 

)تي( الفاضل)ة( تحية طيبة..... و بعد أستاذ  

 ءباء جرانقوم , LMD  في إطار تحضيرنا لنيل شهادة ماستر في علم النفس االجتماعي نظام

وقد , "بالتحصيل الدراسيوعالقته  مراهقعلى ال األستاذالعنف الممارس من قبل  " دراسة بعنوان

على األستاذ يفترض أن تقيس العنف الممارس من قبل  التي قائمة من العبارات دباء عداقمنا 

 .مراهق المتمدرس في المتوسطةال

را لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال و للمساعدة في انجاز هذه الدراسة نأمل منكم ظون

 شكرا مسبقا على تعاونكم معنا                                                .التكرم بتحكيم هذه القائمة

 

 



 "العنف الممارس من قبل األستاذ على التلميذ وعالقته بالتحصيل الدراسي"

 التساؤل الرئيسي :

 ؟األخيرعلى التلميذ و التحصيل الدراسي لهذا  األستاذهل توجد عالقة بين العنف الممارس من قبل -

 التساؤالت الفرعية:

 التساؤل الفرعي االول:

 -؟الجنس متغير باختالف أساتذتهمميذ المعنفين من طرف للتال هل يختلف التحصيل الدراسي 

 التساؤل الفرعي الثاني:

 ؟الدراسي ىمستومتغير الباختالف  أساتذتهمهل يختلف التحصيل الدراسي للتالميذ المعنفين من طرف -

 :الفرضية االساسية

 على التلميذ و تحصيله الدراسي . األستاذتوجد عالقة بين العنف الممارس من قبل -

 الفرضيات الفرعية:

 الفرضية الفرعية االولى:

 الجنس. متغير باختالف أساتذتهميختلف التحصيل الدراسي للتالميذ المعنفين من طرف -

 الفرعية الثانية:الفرضية 

 الدراسي. ىمستوال متغير باختالف أساتذتهميختلف التحصيل الدراسي للتالميذ المعنفين من طرف -

  



 المحور األول: العنف الجسدي

 العبارة

 

مدى مالئمة العبارة للمحور المراد  مدى وضوح العبارة

 قياسه

واضحة  واضحة

حد  إلى

 ما

غير 

 واضحة

 إلىمناسبة  مناسبة

 حد ما 

 غير مناسبة

 من طرف األستاذتعرضت للضرب بالعصا  – 1

 .حصولي على درجات منخفضة بسبب

      

يصفعني أستاذي على وجهي أكثر من أي مكان – 2

 .آخر

      

 تعرضت للقرص من أذني عندما رفضت أوامر– 3

 . األستاذ

      

       .أمام زمالئي  فيعنبشكل  أستاذي دفعني– 4

       .يعاقبني  األستاذ بشدي من شعري–5

مما  األستاذتعرضت للضرب من طرف – 6

 .استدعى ذهابي للمشفى

      

 أخرسبق وان تعرضت للوقوف لمدة طويلة في – 7

 .القسم

      

و يرمي بها على  أغراضي أستاذييقطع – 8

 .األرض

      

كعقاب  األيديض كل القسم للضرب على رتع-9

 .األستاذجماعي من طرف 

      

 يعن رأي تأستاذي ألنني عبر بصق عليا -10

 .بحرية

      

 



 المحور الثاني : العنف اللفظي

 العبارة

 

 مدى مالئمة العبارة للمحور المراد قياسه مدى وضوح العبارة

واضحة  واضحة
حد  إلى

 ما

غير 
 واضحة

 إلىمناسبة  مناسبة
 حد ما 

 غير مناسبة

       األستاذ الصراخ والتبرم في وجهي. ييوجه إل – 1

ويتوقف عن تقديم  منياألستاذ  يغضب-2
 .الدرس

      

       يشتمني  األستاذ بكثرة وبدون سبب.  –3

       .األستاذ يلقبني بألقاب مشينة - 4

       .أستاذيعادة عند  لسباستخدام ا  –5

 التي أطرحها يجيب األستاذ على األسئلة–6
 .بالصراخ

      

       .أستاذي يستعمل عبارات تحط من كرامتي –7

       المؤلمة . أستاذي ظافألعانيت من  –8

       .يل األستاذخوفا من شتم  اإلجابةفي  أتردد–9

       .من األستاذ التهديد اللفظيأتعرض إلى   –10



 المحور الثالث: العنف المعنوي

 العبارة

 

مدى مالئمة العبارة للمحور المراد  مدى وضوح العبارة

 قياسه

واضحة  واضحة

إلى حد 

 ما

غير 

 واضحة

مناسبة إلى  مناسبة

 حد ما 

 غير مناسبة

.ؤذي مشاعريي ما األستاذ عادة -1        

يسخر األستاذ مني أمام اآلخرين عندما ال  -2

 أحسن اإلجابة.

      

يشعرني  األستاذ بأني شخص عديم األهمية.  - 3        

عادة ما يمنعني األستاذ  من اللعب في وقت  -4

 الراحة ليعاقبني.

      

. األستاذ عندما أجيب إجابة خاطئة  ال يبالي  –5        

.يأستاذمن  فأخا -6        

.  يتفادى أستاذي تعييني من اجل اإلجابة  -7        

من التمييز في المعاملة من طرف  أعاني -8

 األستاذ.

      

اشعر بالتوتر عندما يتحدث معي  األستاذ. -9  

 

      

 شكرا لتعاونكم.

 



رقم  :)4(الملح



استمارة العنف
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

- قالمة-1945ماي 8جامعة 

و االجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 

علم النفس االجتماعي:التخصصقسم علم النفس

:بحث تحت عنواناستمارة

على التلمیذ وعالقتھ بالتحصیل الدراسي " من قبل االستاذ "العنف الممارس

-قالمة- 1962جویلیة5دراسة میدانیة بمتوسطة 

:التعلیمة

.ال تستعمل إال لغرض البحث العلميسریةكل اإلجابات التي تقدمونھا:مةامالحظة ھ

:األستاذةتحت إشراف  : إعداد من 

ھامل أمیرة-بركاني سلیم

مخانشة رحیمة

السنة الجامعیة

2016/2015

عزیزتي التلمیذة .......... التلمیذ يعزیز

نرجو منكم اإلجابة على العبارات ھذه استمارة تدخل في إطار تحضیر رسالة ماستر
نحیطكم ,أمام العبارة التي تنطبق علیك) × ( صدق وأمانة وذلك بوضع إشارة بكل

.علما بأنھ ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة وإنما اختیار اإلجابة یكون  حسب رأیك

شكرا مسبقا على تعاونكم معنا



الـبـیـانـات األولـیـة: 

:نســـالج-

ذكر-

أنثى-

:المستوى الدراسي-

سنة أولى-

سنة ثانیة-

سنة ثالثة-

سنة رابعة-

:  الثالثي األولعدل ــــم-

10كبر منأ-

10قل منأ-

:  الثانيالثالثيعدل ــــم-

10كبر منأ-

10قل منأ-



أبدانادراأحیاناغالبادائماالعــــبــــــارتالرقم
العصا –1 سبب األستاذ من طرفتعرضت للضرب 

.حصولي على درجات منخفضة

.صرخ األستاذ في وجهي–2

مشاعر- 3 .األستاذ عادة ما یؤذ
ان –4 م على وجهي أكثر من أ صفعني أستاذ

.آخر

سخر مني أمام - 5 م الدرس ل عن تقد یتوقف أستاذ
.المأل

بنظراته الحادة- 6 .ستفزني أستاذ

تعرضت للقرص من أذني عندما رفضت أوامر –7

.األستاذ 

ثرة بدون سببشتمني–8 .األستاذ 
ة- 9 م األهم أني شخص عد . شعرني  األستاذ 

ل عنیف  أمام زمالئي–10 ش .دفعني أستاذ

ألقاب مشینة- 11 صفني  .األستاذ 
منعني األستاذ  من اللعب في وقت –12 الراحة عادة ما 

.سلوك عقابي
من شعرعاقبني  - 13 شد .األستاذ 

.استخدام السب عادة عند أستاذ–14
ة خاطئة–15 الي  األستاذ عندما أجیب إجا . ال ی
الصراخ–16 .یجیب األستاذ على األسئلة التي أطرحها 
.أخاف من أستاذ- 17



لة في أخر –18 وان تعرضت للوقوف لمدة طو سب

.القسم

رامتي–19 من  ارات تح ستعمل ع .أستاذ

ة- 20 من اجل اإلجا ار اخت أستاذ .یتفاد
عقاب - 21 ل القسم للضرب على األید تعرض 

.جماعي من طرف األستاذ
ة خوفا من شتم األستاذ–22 .ليأتردد في اإلجا
طرف األستاذ أعاني من التمییز في المعاملة من - 23

.مقارنة بزمالئي
حرة- 24 ألنني عبرت عن رأیي  ا أستاذ عل .ص
.أتعرض إلى التهدید اللفظي من األستاذ–25
التوتر عندما یتحدث معي  األستاذ- 26 .اشعر 



رقم  ):5(الملح



دلیل مقابلة مع األستاذ

1945ماي 8جامعة 

و االجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 

السنة الثانیة ماستر علم النفس االجتماعيقسم علم النفس

دلیل مقابلة مع األستاذ 

:موضوع حول 

على المراھق المتمدرس في المتوسطة  العنف الممارس من قبل األستاذ

:التعلیمة

:األستاذةتحت إشراف :إعداد من 

ھامل أمیرة-بركاني سلیم

مةمخانشة رحی

السنة الجامعیة

2016/2015

و بعد..... تحیة طیبة) ة(الفاضل) تي(أستاذ

ءباء جرانقوم ,LMDفي إطار تحضیرنا لنیل شھادة ماستر في علم النفس االجتماعي نظام
وقد ,"وعالقتھ بالتحصیل الدراسيمراھقعلى الاألستاذالعنف الممارس من قبل "دراسة بعنوان

.سئلة التي ستساعدنا في دراستنا لذلك نرجو منكم اإلجابة عنھااألقائمة من دباء عداقمنا 

.مع العلم أنھ كل اإلجابات التي تقدمونھا سریة ال تستعمل إال لغرض البحث العلمي

شكرا مسبقا على تعاونكم معنا



أسئلة الدلیل

.احك لي عن یوم عمل عاد-1

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

....................................................................................................

عض المشاكل مع التالمیذ داخل  القسم  ؟-2 یف تتصرف عندما تصادف 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

یف تعامله ؟-3 عندما تكون في حالة غضب من تلمیذ 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

استعمالك  الضرب  مع التالمیذ ؟إلىهل استدعت الضرورة -4

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................



ذلك ؟األمراستدع  إذاتشتم تالمیذك   هل -5

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

لك وان -6 احد  التلمیذ ؟أهنتهل سب

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

ة تؤثر على معاملتك لتالمیذك داخل القسم ؟-7 هل ظروفك االجتماع

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

ضد التلمیذ ؟-8 والمعنو ة التي تمنع استعمال العنف الجسد ك في التشرعات المدرس ما را

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................



ك معلومات ترد -9 فها   ؟أنهل لد تض

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

را على تعاونك ش



رقم  ):6(الملح



دلیل مقابلة مع التلمیذ

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
- قالمة-1945ماي 8جامعة 

و االجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 

علم النفس االجتماعي:التخصصقسم علم النفس

:تحت عنوانمقابلة مع التلمیذ دراسةدلیل

على التلمیذ وعالقتھ بالتحصیل الدراسي " من قبل االستاذ "العنف الممارس

-قالمة- 1962جویلیة5دراسة میدانیة بمتوسطة 

:التعلیمة

:األستاذةتحت إشراف  : إعداد من 

أمیرةھامل-بركاني سلیم

مخانشة رحیمة

السنة الجامعیة

2016/2015

عزیزتي التلمیذة .......... التلمیذ يعزیز

األستاذ على من قبل س حول موضوع العنف الممارفي إطار تحضیر رسالة ماستر
بكل المقدمة سئلةاألنرجو منكم اإلجابة على التلمیذ وعالقتھ بالتحصیل الدراسي

كون  تنحیطكم علما بأنھ ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة وإنما اإلجابة ,صدق وأمانة
.حسب رأیك

.ال تستعمل إال لغرض البحث العلميسریةكل اإلجابات التي تقدمونھامع العلم أنھ 

ا مسبقا على تعاونكم معناشكر



:األولیةالبیانات 

:الجنس 

:السن 

الدراسي :المستو

اكبر من     10اصغر من10المعدل السنو

:االسئلة

یف تقضي یومك في المدرسة؟-1

.................................................................................................
.................................................................................................

............................................................................................

ل الحصص ؟_2 ال    نعمهل ترغب في حضور 

لماذا ؟

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................

غضب منك  ؟-3 عاملك أستاذك عندما  ال    نعمیف 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..............................................................................................



ال    نعمهل تعرضت للضرب من طرف أستاذك ؟-4

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..............................................................................................

شتمك أستاذك ؟-5 ال    نعمهل 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..............................................................................................

وان استهزأ منك أستاذك ؟-6 ال    نعمسب

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..............................................................................................

ال    نعمهل أهانك أستاذك ؟-7

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..............................................................................................

میز أستاذك بین التالمیذ في -8 ال    نعم؟ةمعاملالهل 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..............................................................................................



؟-9 ال    نعمهل ترد إضافة معلومات أخر

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..............................................................................................

را على تعاونك ش


