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 بسم اهلل الرحمن الرحيم:                                                                 

 تعالى: قال

   

 ."يلا م  ق   لا إ   م  م  ع  ال   ن  م   م  يت  وت  ا أ  م  "و  

 

 صدق اهلل العظيم.                                                          

 

من سورة اإلسراء  85أية                                                               
 . 

 يم.م  ع   م  م  ي ع  ذ   ل  ك   ق  و  ف  و  

 وبعد.......       

 فما نحن إل مبتدئين .......            

 عالم بمغ الكمال ...... وما من مبتدئ أو               

 من فضل اهلل التنا فإن أصبنا فيذوىذه محاو                     

ن أخطأنا                      فمنا محاولتنا.وا 



 

 

 أ

 داءـــاإلى

 

إليي ال يطيب الميل إال بشكرك ...وال يطيب النيار إال بطاعتك ...وال تطيب المحظات إال بذكرك ...وال 
 .إال بعفوك اآلخرةتطيب 

عميو الصالة إلى المعمم األول صاحب العمم الحق, سيدنا محمد_ ،إلى من بمغ الرسالة وأدى األمانة
 .من أىديكول أكان البد عندي  _والسالم

والدي ,  أطال اهلل عمره, افتخاربكل  اسموإلى من أحمل  انتظارإلى من عممني العطاء دون 
 العزيز)لخضر(.

دعائيا سر نجاحي وحنانيا إلى من كان كبر, وعمييا أعتمد, إلى بسمة الحياة وسر الوجود, أإلى من بيا 
 والدتي العزيزة )خديجة(.إلى  بمسم جراحي 

فت كيف أجدىم وعمموني أال أضيعيم, أخي وأخواتي )فتحي, سميمة, إلى من عر بالوفاء,  إلى من تميزوا
 أحالم(.زينب, سعدية, 

لى كتاكيت العائمة  (., تسنيم, عصام)أنفال وا 

خص )بومدين باأل العزيزاتسالم عمى الدنيا إذا لم يكن بيا صديق صادق الوعد منصفا إلى صديقاتي 
لى الصديقفاطمة(   .(محمد أمين بن قوةرافقني ووجيني ) الذي الوفي وا 

 إلى كل أساتذة عمم النفس.ن شجعوني, وأفادوني بنصائحيم, كما أىدي ىذا العمل إلى كل األساتذة الذي

 .نفسي وما كان من توفيق فمن اهلل فما كان من خمل فمنليكم جميعا أىدي جيدي المتواضع, إ

 د اهلل أوال وأخيرا.والحم

 



 

 

 ب

 رــة الشكــكمم
 

هلل تعالى عمى من وىبني من النعم وأعانني ووفقني عمى إتمام ىذا العمل والثناء الشكر والحمد والثناء 

 لجاللو وعظيم سمطانو.

الذي  "قنيش سعيد "أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف عمى ىذه الرسالة, األستاذ الدكتور الفاضل  

 وتابعني باستمرار كان نعم الموجو والناصح, والذي كان خير أستاذ وأخ يقتدى بو. شجعني ووجيني

 أوجو شكري الخاص إلى كل األساتذة الذين أفادوني بتوجيياتيم ونصائحيم.

 إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة عمى تضحيتيم من وقتيم من أجل رسالتي ومناقشتيا.

خوة وأصدقاء, أتقدم بوافر الشكر لوالدي والشكر موصول لألحبة, ولكل من قام ب مؤازرتي من أساتذة وا 

 المذان تضرعا إلى اهلل أن يوفقني في مسعاي.

تشكري إلى أفراد عينة الدراسة وباإلضافة إلى كل من مستشارة التوجيو والطاقم اإلداري  أقدمكما       

 الذين ساعدوني خالل فترة التربص.

 وأمنيتي وتقديري. إلى كل ىؤالء, أقدم فائق شكري

  

 
 

      



 

 

 ج

 ممخص الدراسة:      

تهدف بحيث  ",العنف المدرسي وعالقتو باإلنجاز األكاديمي  "تناولت الطالبة الباحثة موضوع  

الدزاست إلى التعسف على العالقت بين العىف املدزس ي املمازس من قبل كألستاذ وإلاهجاش كألكادًم  لدي تالمير 

ت مهداوي أحمد ببلدًت سيدي لخضس بىلًت مستغاهمالسىت كألولى ثاهىي ب , حيث شممت عينة الدراسة  ثاهٍى

مستعممة في ذلك المنيج  2019/2020(أنثى لمسنة الدراسية 40ذكر و ) (30تمميذا من بينيم ) (70)

, وتم إستخدام في ذلك مقياس العنف المدرسي, ولمتعامل مع نتائج الدراسة إستعممت التفسيري الوصفي

 كرومباخ .ل موعة من األساليب اإلحصائية منيا معامل بيرسون وكذلك معامل ألفامج

 وبعد جمع المعطيات وتحميميا إحصائيا توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:   

عند تالميذ  بين العنف المدرسي واإلنجاز األكاديميرتباطية دالة إحصائيا اتوجد عالقة  -1

 .المستوى االول ثانوي

رتباطية دالة إحصائيا بين العنف المدرسي بأبعاده الثالث المعنوي, والمفظي, اقة توجد عال -2

 األول ثانوي. مستوىتالميذ ال والجسدي باإلنجاز األكاديمي عند

 المستوىالجنس عند تالميذ  باختالفتوجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف المدرسي  -3

 ثانوي.ألول ا

أدبي(عند -شعب)عمميال باختالفالعنف المدرسي  توجد فروق ذات داللة إحصائية في -4

 األول ثانوي. لمستوىتالميذ ا

 العنف المدرسي, اإلنجاز األكاديمي.  الكممات المفتاحية:

 

 

 



 

 

 د

Summary: 

The student researcher dealt with the topic of “school violence and its relationship to 

academic achievement,” so that the researcher sought to clarify the relationship between 

school violence directed by the teacher to the student and academic achievement and the 

extent of the teacher's impact on the results of first-level students of secondary education at 

Mahdawi Ahmed Secondary School in the municipality of Sidi Lakhdar Mostaganem state, 

where The study sample included (70) pupils, including (30) males and (40) females for the 

academic year 2019/2020, used in that descriptive curriculum, and the school violence 

measure was used in that, and to deal with the results of the study, the researcher student 

used a set of statistical methods, including laboratories Pearson and the Alpha Krumbach 

coefficient. 

After collecting the data and analyzing them statistically, the study reached the 

following results: 

1) There is a statistically significant correlation between school violence and 

academic achievement among students of the first secondary level. 

2) There is a statistically significant correlation between school violence in its three 

dimensions, moral, verbal, and physical, with academic achievement among students of the 

first secondary level. 

3) There are statistically significant differences in school violence by gender among 

first-level secondary students. 

4) There are statistically significant differences in school violence according to 

different people (scientific and literary) among students of the first secondary level. 

Key words : school violence, academic achievement. 
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عات والبيئة التي جتمالم باختالفإذ يختمف قديمة وعامة بين البشر, يعرف العنف أنو ظاىرة 

وىو سموك إيذائي غير متحضر قد يشكل في بعض  واالقتصادية ةاالجتماعيوظروفيم يتواجدون بيا, 

نفسية  سات وبحوث ميدانية, فيو قضية معقدة تحتاج إلى درا حيان جريمة يعاقب عمييا القانون, األ

 .أمنية وقانونية اجتماعيةكانت أو 

تمع خاصة المؤسسات التي تيدد شرائح المج ةاالجتماعيت فالعنف أصبح من أخطر المشكال

 :بعدة محيطات منيا ةاالجتماعيشئة يمر الفرد في سيرورة التعمم ومن خالل التن بحيث ,التربوية منيا

 مكان العمل.فالشارع والمدرسة وأخيرا الجامعة المحيط الجيني واألسري ثم 

كسابو مما يحتاجو من مكتسبات قيمة و  لفرد,لمحيطات التي تقوم بتنشئة افالمدرسة من أىم ا ا 

داخل المجتمع,  ويكون لو دور  االندماجالنشء في ليذا لكي تمكن وتربوية ومعرفية ودينية, و  وأخالقية

إال أنيا ال تخمو  ةاالجتماعيلكن رغم ما تقوم بو ىذه المؤسسات من دور في عممية التنشئة  كعضو فيو, 

ومن بينيا ظاىرة  تعرقل سير العممية التعميمية التعممية في إطارىا التربوي من الظواىر غير السوية التي

بمستويات متفاوتة وبأشكالو  التي تعاني منيا جميع  المؤسسات التربوية  النظامية العنف المدرسي, 

لذلك أصبح من الضروري تسميط الضوء عمى ىذه الظاىرة وتقصي كل العوامل واألسباب التي  ,الثالثة

  النتائج منيا. واستخالصمن البحوث والدراسات  واالستفادة وانتشارىاي إلى تطورىا تؤد

الباحثين والدارسين والتربويين في مختمف الدول بشكل كبير  اىتمامفظاىرة العنف المدرسي أثارت 

محاولة  ذه المؤسسات التربوية وكذلكبحيث حاولت الكشف عن أسباب التي مكنت ليا من التفشي في ى

أو  ,ذتالمي -العنف بين تالميذ  سواء أن كان ىذا اتجاىاتوعالجة العنف بداخل ىذه المؤسسات بمختمف م

 .إدارة -أو مدرسين  ,إدارة  - أو تالميذ,تالميذ  -أو مدرسين  ,مدرسين – تالميذ
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فسية بيذا الموضوع الدراسة التي توصمت إلييا الجمعية  الن اىتمتومن بين الدراسات العالمية التي 

إلى أن المدرسين محاطين بالعنف والقسوة وأن ما يقابل  2001األمريكية من خالل إحصائية ليا عام 

 ألف حالة عنف في اليوم  16يعادل ثالثة ماليين حالة عنف تحدث في المدارس في السنة الواحدة أي ما 

ن تفشي ىذه لكبح مفالمدرس ىو العنصر األساسي بداخل القسم والمسؤول عنو لو  دور فعال في ا

فاظ  لمحبالتكوين النفسي لممدرسين,  االىتماملذلك يؤكد العديد من الباحثين عمى الظاىرة والعكس صحيح, 

بالتالي تفادي تدىور ىذه ,و في, صمة ذات طابع عاطفي وجداني معر تمميذ,  -عمى الصمة بين مدرس 

قد تطرقنا إلى ظاىرة العنف المدرسي وحتى ال تتأرجح إلى عنف مدرسي وعمى ىذا األساس فالعالقة, 

رحمة انتقالية تكيفية من م,لدى تالمذة المستوى األول من الطور الثانوي وعالقتو باإلنجاز األكاديمي 

تتطمب العناية و المرافقة النفسية ليؤالء التالميذ حتى تمر  )الميسي(, الطور المتوسط إال الطور الثانوي

 تفادي انخفاض المستوى الدراسي و الضياع.ىذه المرحمة بسالم و بالتالي 

ت الطالبة الباحثة بتصميم مشروع بحث لدراسة واقع العنف المدرسي من المدرس نحو موعميو قا

 .فصول مسةخلباإلنجاز األكاديمي, والمتضمنة  التالميذ وعالقتو

ثم البحث,  نقاط أوليا تحديد إشكاليةمتضمنا عدة عبارة عن مدخل لمدراسة,  : ىوالفصل األول

ثم حددت وتبيان أىداف وأىمية البحث, الموضوع,  اختياردواعي  االنتقال إلىثم رضيات, صياغة الف

 .لباحثة المفاىيم اإلجرائية لمبحثالطالبة ا

وكذلك بداية بتعاريف العنف ,مدرسي, خصصتو الطالبة الباحثة إلى ظاىرة العنف ال :الفصل الثاني

الطالبة الباحثة المؤدية إليو وأشكالو ثم تطرقت  والنظريات المفسرة لو والعواملبعض المفاىيم المتعمقة بو, 

إلى تعريف العنف المدرسي وأسبابو ومظاىره واألثار المترتبة عنو وأخيرا مقترحات تقويمية لعالج ظاىرة 

 العنف المدرسي.
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افو وأىميتو وأىم شروط وفيو تم التعرض إلى مفيوم اإلنجاز األكاديمي وأنواعو وأىد الفصل الثالث:

 ومبادئ اإلنجاز األكاديمي الجيد وأخيرا تطرقت الطالبة الباحثة إلى عوامل اإلنجاز األكاديمي.

محور الدراسة الطالبة الباحثة الجانب الميداني, وقسمتو إلى محورين, تناولت فيو  الفصل الرابع:

فعينة ىذا المحور تمثل مختمفة ومتعددة, تويات ثالثة وشعب حيث بالثانوية ىناك فعال مس االستطالعية

لمتمثمة والتي  ستطبق عمييا أداة البحث ا و عموم وتكنولوجيا, اآلدابشعبتي  تالميذ المستوى األول من

 فييا الطالبة الباحثة عمى حساب الخصائص السيكومترية  ي والتي تركزالعنف المدرس استبيانفي 

اني فقد خصصتو الث المحورأما ظة والمقابمة كدراسة نوعية, لمالحناىيك عن اوصدق المقياس المطبق, 

كما  م ومواصفات عينة الدراسة ونوعيا, وحجلمدراسة األساسية, حيث تبين فيو مكان ومدة الدراسة , 

عامل مع معطيات يوصف فيو أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية التي تستعين بيا لتحميل النتائج والت

 .الدراسة األساسية

تفسيرات الخاصة بنتائج كل والالطالبة الباحثة نتائج الدراسة,  تعرضت فيو الفصل الخامس:

ثم و نحو التالميذ ومواصفات العينة, حيث ترتبط بين نتائج الدراسة وواقع العنف المدرسي الموجفرضية, 

راسة في الموضوع, من إسيامات الد وتختتم الطالبة الباحثة رسالتيا بمجموعةسة, تقدم ممخصا عاما لمدرا

 عمييا لكتابة الرسالة وتنيييا بالمالحق. اعتمدتوتتبعيا بالمصادر التي 
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 شكالية:اإل_1

وقد تحدث بعض السموكيات المنافية لقواعد الحياة شاممة لمتمميذ, ة مؤسسة لمتنمية التعتبر المدرس

,مما يؤثر عمى البيئة بداخميا الذي يفترض أن تكون آمنة يمارس فييا التالميذ نشاطاتيم في  المدرسية

 .عمى حقوقيم وحرياتيم اعتداءجو آمن من دون 

وبقيت لوقت , رجاىيا لم يتغيالخاص والموقف ت ليا طابعياي الجزائر ظاىرة العنف المدرسي, فف

حيث أعمنت وزارة التربية , 2013\2012ى حمول السنة الدراسية طويل ال تعطى ليا األىمية الالزمة حت

ستفحاليا في الوسط المدرسي بجميع ا طورة ىذه الظاىرة ونية عبر مختمف وسائل اإلعالم عن خالوط

ل الشباب والعنف في المدارس الذي نظمتو وزارة مراحمو بعد النتائج التي قدميا الممتقى المغاربي حو 

 4555فقد جاء في التقرير أن تربية الوطنية مؤخرا في الجزائر, فجاءت اإلحصائيات مخيفة ومرعبة, ال

تعرض إلى العنف من قبل األساتذة,  تمميذ 17645مقابل ميذ, أستاذ تعرض إلى العنف من قبل التال

 .تالميذ في ظرف أقل من أربعة أشيرين النتحار بألف حالة ا16باإلضافة إلى 

حيث ىدفت ىذه الدراسة الكشف عن  (2012" )قوعيش مغنية"وعمى حسب ما جاءت بو دراسة 

العالقة بين أساليب التسيير الصفي والسموك العدواني بحيث يتعرض التالميذ لمواقف التوبيخ والعقاب من 

ات, إلييا التالميذ كثيرا ىي العدوان الموجو نحو الذحيث تبين أن السموكات التي يميل , أساتذتيم طرف

 ., العدوان الموجو نحو المحيطلعدوان المفظي الموجو لألستاذا

ميذ حيث أصبحت تؤثر عمى التمأصبحت منتشرة إلى حد يثير القمق, فظاىرة العنف المدرسي 

 .ودرجة الحافزية إذن عمى اإلنجاز األكاديميبصفة خاصة من حيث المعنويات, 

فالتركيز يكون عمى التمميذ وليس  ,التفاعمية بيداغوجية الحديثة لطرق التدريسوفي ظل التوجيات ال

ويرافقو , د آتوامبويفيم التمميذ ويتقبل , أن يتخمى عن مركزيتو وسمطتو فعمى ىذا األخير  ,األستاذعمى 
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 ,داغوجيا الضعيف غير موجودميما كان مستواه الدراسي ففي البي تحقيق اليدف البيداغوجي ويحترمو في

العنف بمفاىيم توحي  ,رية الممنيجةلقساوة وكثرة التعميمات والنقد, وكذا السخال ممارسة العقاب والقير وا

 .وفي بيئة مدرسيةالمدرسي الموجو نحو التالميذ 

رفي في نسق تمميذ ىي صمة ذات مضمون عاطفي وجداني مع -ة بين أستاذ مومن المسمم أن الص

الوجدانية في ضوء والعالقات تحميل النفسي السموك داخل القسم, وحسب تفسير نظرية الوجي, بيداغ

كتشاف الشخص لمسمات المشتركة بينو وبين وىو مفيوم يتجمى في ا، "التوحد"أو "لتماىي "امفيوم 

مكن وكمما تاألستاذ, الشخص األخر فالتمميذ يتوحد مع األستاذ كمما أحس بسمات مشتركة بينو وبين 

فرد والجياز وبذلك يحدث تماثل بين الجياز النفسي لمتعزيز طموح التمميذ ورفع مستواه, األستاذ بذلك من 

 .ل القسم الدراسييمارس العنف عمى التالميذ وبداخ  األستاذ فكيف أنالنفسي لدى الجماعة, 

ي لمحصول وفي ضوء تنظيم مثيرات الوسط التعميملصمة تفسر كذلك من منظور سموكي, فيذه ا

 إنما وحدة مؤلفة من المثيريجابي من التفاعالت داخل القسم, فالسموك عند السموكيين, عمى نمط إ

فالحالة النفسية لمفرد ليا دور جازم لحدوث فكل أفعال الفرد ىي استجابات لمثيرات معينة,  واالستجابة

 .االستجابة

قد نالحظ سموكات غير متكيفة ة تكيفية, يلور الثانوي مرحمة انتقالمستوى األول من الطاعمما أن 

عمى األستاذ وكذا الطاقم البيداغوجي أن يتفيموا  ىذا سواء العنف أو التشرد المدرسي, من طرف التالميذ 

 .يئة تختمف عن بيئة الطور المتوسطالوضع ويرافقون ىؤالء التالميذ الجدد في ب

 نطرح التساؤالت التالية:وما تصبو إلينا دراستنا الحالية  ,وبناءا عمى ىذا  

بين العنف المدرسي واإلنجاز األكاديمي عند تالميذ  رتباطية  دالة إحصائيااىل توجد عالقة  _1_

 ؟.المستوى األول ثانوي 
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ه الثالث بين العنف المدرسي بأبعاد ارتباطية دالة إحصائياتوجد عالقة  ىل _2_

 ؟.تالميذ المستوى األول ثانوي المعنوي,والمفظي,والجسدي باإلنجاز األكاديمي عند 

الجنس عند تالميذ  باختالفىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف المدرسي  _3_

 ؟.المستوى األول ثانوي 

أدبي(عند , الشعب )عمم باختالفعنف المدرسي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال _4_

 ؟.تالميذ المستوى األول ثانوي 

  :_ فرضيات البحث2

 بعد طرح مجموعة من التساؤالت ,تمت صياغة وطرح الفرضيات التالية:

بين العنف المدرسي واإلنجاز األكاديمي عند تالميذ رتباطية دالة إحصائيا اتوجد عالقة  _1_

 المستوى األول ثانوي.

بين العنف المدرسي بأبعاده الثالث إحصائيا  رتباطية دالةاتوجد عالقة  _2_

 ,والجسدي باإلنجاز األكاديمي عند تالميذ المستوى األول ثانوي.المعنوي,والمفظي

الجنس عند تالميذ المستوى  تالفباختوجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف المدرسي  _3_

 األول ثانوي.

أدبي(عند , الشعب )عممي باختالفتوجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف المدرسي  _4_

 انوي.تالميذ المستوى األول ث

 الموضوع: اختيار_دواعي 3

ىذا  الختياراألسباب التي دفعت الطالبة الباحثة  باختالفإن كل بحث عممي يختمف عن غيره 

الباحث العممي وىي المصدر األول  النطالقالموضوع ,وذلك ألن األسباب ىي المحرك األساسي 

بد كمما رح اإلشكال في حقل البحث العممي, فكمما كانت األسباب قوية ومثيرة لطاعاتو العممية, إلييامو وا 
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ىذا الموضوع ما  الختياركان موضوع البحث وتساؤالتو متميزا ومن األسباب التي دفعت الطالبة الباحثة 

 يمي :

 شخصي لظاىرة العنف عامة والمدرسي خاصة. اىتماموجود  _أ_

حديث من موضوع, عدة دراسات تناولت ىذا القديم لكونو قديم وحديث, موضوع ىام جدا  _ب_

ى عنو ضعنف تتغانحو التمميذ,  األستاذ الذي أعطتو الطالبة الباحثة ليذا الموضوع من االتجاهحيث 

 .وكأنو عادي, وفي بعض األحيان غير موجود

 .وعي أثار العنف في المدرسة  _ج_

 عواقب التقميل من شأنو والتغاضي عنو في المدرسة. _د_

 في المدرسة. إبراز أشكال العنف وأنواعو_ه_

 _أىداف الدراسة:4

حصائية وتحميمية, تيدف أي دراسة كانت إلى معرفة سبب المشكمة ونتيجتيا عبر  وسائل منيجية وا 

 ى تحقيق جممة من األىداف األساسية ىي:إلن خالل دراستنا المتواضعة سنسعى فم

بعاده الثالث المعنوي, المدرسي بأرتباطية  دالة إحصائية بين العنف اعالقة التحقق من وجود  _أ_

ومعرفة ميذ المستوى األول ثانوي من جية, ومستويات اإلنجاز األكاديمي عند تالالمفظي, الجسدي 

 .ث داللتيا اإلحصائية من جية أخرىالفروق الموجودة بين التالميذ عمى حسب الشعب من حي

 لجنس.محاولة الكشف عن الفروق في مستويات العنف المدرسي وفقا لمتغير ا _ب_

 محاولة معرفة أكثر أنواع العنف الصادرة من األستاذ نحو التمميذ. _ج_

وتفادي التخمي عن تعمل عمى التخفيف من حدة العنف,  اإلسيامات الممكنة التي اقتراح _د_

 المدرسة وتشجيع ىؤالء التالميذ عمى حب الدراسة. 
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 أىمية الدراسة:_5

كونو من وقوف عمى األسباب الرئيسية لمعنف, في ال دراسة ظاىرة العنف المدرسي,تكمن اىمية 

رسة وبالضبط بداخل ظاىرة أصبحت تتفاقم بالمجتمع وداخل المددات األساسية لإلنجاز األكاديمي, المحد

حتى أصبح الياجس الوحيد لكل الفاعمين داخل القسم الدراسي, وخاصة في مرحمة التعميم الثانوي, 

ارع أي في غياب التنسيق ما بين األسرة والشلتقميص من ىذه الظاىرة, تخمص أو االمدرسة ىو كيفية ال

ومازاد من تعقيد ىذه الظاىرة ىو  رة الخمية التي يحدث فييا كل شيكون األسالمجتمع المدني والمدرسة, 

ناىيك في تطوير أساليب العنف المدرسي,  تزامن إنتشارىا مع التطورات التكنولوجية الحديثة التي أبدعت

النقص الكبير لمتكوين النفسي لألساتذة وكيفية التعامل مع التالميذ ذوي المزاج الصعب غير  عن

 المتكيف.

 التعاريف اإلجرائية لممفاىيم:_6

ىو ظاىرة تعاني منيا المؤسسات التعميمية فيو مجموع السموكيات _العنف المدرسي: 1_

ا العام وبالتالي فالعنف داخل المؤسسة سموك والتصرفات الصادرة من األفراد داخل المدرسة ويخل بنظامي

 .باآلخرينو يمحق الضرر ألن اجتماعياغير مقبول 

ذاللو   :_ العنف المعنويأ _1_ ىانتو وا   .وابتزازهيتمثل في المس بكرامة الغير ومعتقداتو وا 

يعد من أشكال العنف خطرا عمى الصحة النفسية لمطالب ويكون عمى  _ب_العنف المفظي:1_

حراجو أمام األخرين ومناداتو بألفاظ بذيئة وعدم شكل ا وتقديره والصراخ عميو ولكن أحيانا  احترامولطالب وا 

تكون اإلساءة المفظية غير مفيومة فتكون الكممات بحاجة إلى ميارة والتمميذ ال يممك القدرة عمى فيم ذلك 

 يدرك أنو تعرض لمعنف. وبالتالي ال
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األيدي واألرجل أو أي أداة من شأنيا ترك أثار واضحة عمى  استخداميتم  _ج_العنف الجسدي:1_

جسد المعتدي عميو من أشكال العنف الجسدي الصفع والركل وشد الشعر والرمي أيضا,كما يتمثل العنف 

 الجسدي في تخريب الممتمكات العامة .

خالل عممية كل الميارات والقدرات والمعارف التي يكتسبيا التمميذ من  _اإلنجاز األكاديمي:2_

دوري وىو نوعان,  ويكون ذلك في نياية كل فصل دراسي.مقننة,  باختباراتداء الذي يقاس األو التعمم ,

ىو مجموع  معدل الفصول الثالثة, فعبارة ودوري عام و معدالت كل ثالث أشير أي الفصل,  يمثل

يكرر السنة وحتى الطرد  وأميذ ينتقل إلى المستوى الموالي, "غير مقبول" بمعنى مصير التم, "مقبول"

 ونمتمسو من خالل كشف النقاط.لمبعض, 

 



 

 

 

 

 
 

 تمييد

 _ تعريف العنف1

 _ بعض المفاىيم المتعمقة بالعنف2

 _ النظريات المفسرة لمعنف3

 _ العوامل المؤدية إلى العنف4

 _  أشكال العنف ومظاىره5

 _ تعريف العنف المدرسي6

 _ أسباب العنف المدرسي7

 ف المدرسي_ مظاىر العن8

 _ األثار المترتبة عن العنف المدرسي9

 _ مقترحات تقويمية لعلج ظاىرة العنف المدرسي10

 خلصة الفصل

 

 



 العنف المدرسي                                                            لثانيالفصل ا

 

22 

 تمييد:

يعتبر العنف المدرسي من أىم الظواىر التي تيز كيان المدرسة وتحول دون أداء وظائفيا المتمثمة 

ىم لتحمل مسؤولية النيوض بشتى مجالت في تأمين النمو السميم والمتكامل لألجيال إلى جانب إعداد

ىدر لمطاقات المادية  الحياة لذلك فإن العنف الذي يغزو ىذه المؤسسة الميمة في المجتمع يعمل عمى

وعميو سأتناول في ىذا الفصل مجموعة من التعاريف وبعض المفاىيم والنظريات المفسرة لمعنف والبشرية, 

وأخيرا تقديم عنف المدرسي وأسبابو ومظاىره واألثار المترتبة عميو ضافة إلى تعريف الو , إوعواممو وأشكال

 لعالج ظاىرة العنف المدرسي. االقتراحاتمجموعة من 
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 _  تعاريف العنف :1

وأعنف األمر  خذه بشدة والقسوة والمو فيو عنيف,من عنف بو وعميو عنفا وعنافة أ_ العنف لغة: 

يعطي عمى الرفق ما يعطى ن اهلل تعالى إ "عمم بو. وفي الحديث الشريف  أخذه بعنف وأتاه ولم يكن لو

الطعام واألرض  وأعتنق" وعنف بو وعميو ,يعنف وعنافة, أخذه بشدة وقسوة والمو وغيره,  نفعن الع

 .(258.257 :1968المنظور,)إبن كرىما.

ير مطابق لمقانون أو غ غير مشروع, استخداماالضغط أو القوة  استخدامىو  :اصطلحا_العنف 

من شأنو التأثير عمى إرادة الفرد ىذا الضغط والقوة تنشأ بو الفوضى فال يعترف الناس شرعية الواجبات ما 

دامت الحقوق غير معترف بيا فتنشر العالقات العدائية في المجتمع وتنشا مجموعات أو تكتالت جماعية 

اع السمطة أو الجماعات األخرى وقد تجتمع بين تصب عنفيا عمى إرادة األفراد أو الممتمكات بقصد إخض

 با.األسموبين حتى تصبح إرىا

( بأنو قوة عنيفة ممارسة ضد شخص violenceفقد جاء فيو مصطمح  ) _أما منجد)لروس(:

 معين.

والممتمكات  باألشخاصفالعنف ىو ممارسة القوة البدنية إللحاق األذى  _وفي قاموس )أكسفورد(:

 :2001,و المعاممة التي تحدث ضرر جسمانيا أو التدخل في حرية األخر )العقادكما يعتبر الفعل أ

100.) 

العنف ىو تعبير صارم عن القوة التي تمارس  :ةالجتماعي_ أما في معجم مصطمحات العموم 

إلجبار فرد أو جماعة عمى القيام بعمل أو أعمال محددة يريدىا فرد أو جماعة أخرى ويعبر العنف عن 

ذ صور الضغط ضرب ,الحبس, اإلعدام ...إلخ(أو يأخلظاىرة حيث تتخذ أسموبا خاصا ) الالقوة ا

 .(34 :2012,المجتمع بو )بن دريدي اعترافويعتمد مشروعية عمى  , االجتماعي
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بأنو عبارة عن سموك عدواني بين طرفين متصارعين ييدف إلى تحقيق  _ويعرفو محمود بيومي:

 .(49 :2009,عين  )معمرم اجتماعيمكاسب أو تغيير وضع 

شديدة تنطوي عمى  انفعاليةبصبغة  تتميز استجابةبأنو  (:1993كما عرفو سعد المغربي:  )_

مستوى البصيرة والتفكير وليس من الضروري أن يكون مالزما التدمير حيث يكون ضرورة في  انخفاض

العنف أو  استخدامتضي قا جذريا يقموقف معين  وظروف معينة لمتعبير عن واقع معين تعبيرا عمي

 .(60 :2009,)ناجيالعدوان 

عمى أنو سموك ييدف إلى إحداث نتائج تخريبية (: Banadoura1986_ ويعرفو باندورا )

كما ينتج عن ىذا السموك إيذاء , اآلخرينلجسدية أو المفظية عمى مكروىة أو السيطرة من خالل القوة ا

                                (.20 :2007,أو حاجة أو دفاعا )أحمد رشيد نفعاالايس الشخص أو تحطيم الممتمكات ,فيو سموك ول

غير الشرعي لمقوة  االستخدامالعنف عمى أنو  اعتبارسبق يمكن  وعميو ومن خالل ما         

نف أحد أىم أنواع الع باعتبارهويأتي العنف المدرسي , باآلخرينإلحاق األذى والضرر  باستخدامياوالتيديد 

والذي يحدث غالبا طور النمو, أثار سيئة عمى التالميذ وىم في  ,لما تتركو من العناصر المكونة ليا من 

  داخل المؤسسة التربوية بين العناصر المكونة ليا من أساتذة و موظفين و تالميذ.

 ثانيا _ بعض المفاىيم المرتبطة بمفيوم العنف:

منحنى واحد والذي  استعماليا فييشيع لنا البعض  ىناك عدة مفاىيم تتداخل في مفيوم العنف

 سنقدم بعض المفاىيم القريبة من مفيوم العنف لتتضح الرؤية جيدا.

تعرف الجريمة بأنيا سموك ينتيك القواعد األخالقية التي وضعت ليا الجماعة  الجريمة : أ/ 

القانونية والعامة  االستخداماتمعالجات بالغة القيمة حول  جزاءات سمبية ذات طابع رسمي ويمكن أن نجد

 مة لمصطمح الجري
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بأنيا رد فعل يخالف الشعور العام لمجماعة و أنيا أي فعل فردي أو جماعي  اجتماعيا*وتعرف    

التي أقرىا المجتمع والتي يمكن التعبير عمييا بمجموعة من القيم  االجتماعييشكل خرقا لقواعد الضبط 

 .المجتمع د واألعراف السائدة فيوالتقالي

بأنو سموك يخالف التوقعات النظامية التي يعتبرىا النسق  االنحرافيعرف  :النحرافب/  

 عامة ومقبولة شرعا. االجتماعي

قد يكون األذى نفسيا ىي السموك الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر الشخصي بالغير و : ت/ العدوانية

 .اجتماعياأو 

تيجة اإلحباط أو عنيف لمغضب وتستثار بسيولة ن جارانفحدة الطبع تعرف بأنيا  :ث/ حدة الطبع

 .التقميد لألبوين

ويقصد بو تكسير الممتمكات وتدميرىا وقد يكون ىذا الفعل عن قصد أو غير قصد  :ج/ التخريب

 )مزاج أو إحباط أو مكر (. 

ى عن السموك المتوقع أو الذي يتعارض مع قيمة مقررة وال ييدف إل االنحرافىو  :ح/ سموك شاذ

بشكل ال يستطيع معو أن  اجتماعياتحقيق غاية بعينيا ... وال يعني السموك الشاذ أن صاحبو منحرف 

ذن فإنو  السموكذلك أن   اجتماعياناجحة  باستجاباتيواجو مواقف متعددة   الشاذ مرتبط بموقف معين وا 

مواقف قد تشجع السموك في مواقف أخرى يمكن أن يكون السموك متوافق وفي ىذا الصدد يقال أن الثقافة 

                                (.52 :2017,سعودي)  الشاذ ومواقف أخرى تشجع السموك السوي 

 ثالثا_ النظريات المفسرة لمعنف: 

 نظرية التحميل النفسي:-1-

لقد أعطى التحميل النفسي أىمية متزايدة لمعدوانية من خالل تبيان فعميا المبكر جدا في نمو  

يصل ىذا التطور  عن الجنسية, انفصالياتحادىا أو ص ,ومن خالل اإلشارة إلى العممية المعقدة إلالشخ
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انية من خالل فكرة نزوة في األفكار ذروتو في محاولة البحث عن أرضية نزوية وحيدة وأساسية لمعدو 

                                              (.323-322 :1985,الموت )حجازي

والعنف ينتج ن العدوان سمة من سمات الشخصية, أ اعتبرواقد كان فرويد من األوائل الذين فم  

لقد جاء ب ومن جانب آخر يقود إلى الموت, جراء دافع بيولوجي يضمن الحياة والبقاء لمجنس من جان

سنادا ليذا  زة التخريب فكل إنسان يخمق ولديو غري االفتراضفرويد غريزة العدوان متصمة بغريزة الموت وا 

نتيجة اإلحباطات التي تواجيو ويجب التعبير عنيا بشكل أو بآخر فإن لم تجد ىذه الطاقة منفذا ليا إلى 

 (.                      35-34 :2015أسود  منصوري , يئة فيو يوجو نحو الشخص نفسو )خارج الب

إلى مصدر   extraggressionأي أن إذا لم يتمكن الشخص من توجيو عدوانية نحو الخارج  

ويبدو   intraggressionنحو الذات أو إلى الداخل  اإلحباط األصمي أو عمى شكل إبدال فقد يوجيو

وىذا ما نالحظو أحيانا عمى الطفل الصغير في حالة  أو إيذاء النفس,أو الدم , عمى شكل لوم النفس

وقد يصل األمر عند بعض أحد, يستطيع أن يوجو عدوانو نحو غضبو الشديد عندما يضرب نفسو إذا لم 

ىذا وقد تعددت الدراسات حول ىذا الفرض ويرى بعض  في حاالت معينة, االنتحارإلى حد األشخاص 

 , االنتقاداته النظرية العديد من الباحثين أنو األن أصبح في عداد النظريات ومع ىذا فقد وجيت إلى ىذ

فيناك الكثير من  ىو مفيوم عام غير محدد,  أو عدوانمنيا عمى سبيل المثال أن كل مصطمح إحباط 

( 1939زمالئو )دوالرد و  " فبينما يرىباحثين, لالمواقف التي يمكن أن تسبب اإلحباط عند الفرد في رأي ا

اقف أنو ينتج أيضا عن مو  "rosensiweig "أنو يحدث عند إعاقة سموك ىادف لمفرد يرى روزنزفيج 

الذي توصل إلى أن ىناك إحباط ينتج  "Amsel( "1953أمزيل ) ويختمف عنيما, االفتقادالحرمان أو 

ىذا باإلضافة إلى أن الناس يختمفون إلى أن الناس  ثابة بعد أن يعتدىا الكائن الحي,عن التوقف عن اإل

لنفسيم ما سبق أن مروا بو من خبرات وما يتوقعونو  باختالففيما يمكن أن يؤدي إلى إحباطيم يختمفون 
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كما أن العدوان أيضا لو أنواع متعددة فقد يكون مباشرا أو غير مباشر ) تويات طموح, من آمال أو مس

                                (.110-109 :2008 الخولى وأخرون,

 النظرية السموكية:  -2-

حيث يمجأ األطفال  دوث السموك العنيف,ارجع ىذه النظرية إلى فكرة التقميد والمحاكاة كأساس لح

ويحدد ذلك من خالل مواقف حقيقية ليذه النظرية إلى تقميد الكبار وتعمم من خالليم السموك العنيف  طبقا

 االجتماعيفي إطار نظريتو في التعمم  باندورا" "ويرى  خالل األفالم وأجيزة التمفزيون,  في الحياة أو من

 :2015 الجوىري وأخرون,)  أن  الطفل يتعمم العدوان والعنف كما يتعمم األنواع األخرى من السموك

49.)                                   

 اكتسابر ليا القدرة عمى والتخيل والتفكي, االنتباهكل بالمالحظة عن طريق والسموك عنده يتش

 انية عمى شاشة التمفزيون, عمى مخاطر النماذج العدو  "ستانفورد"كما تؤكد دراساتو بجامعة  السموك, 

وأن ىناك مصادر يتعمم من خالليا ناظر العنيفة يتصرفون بعنف أكبر, ن يشاىدون المفاألطفال الذي

                                (.33 :2015محمد باي ,التمفزيون ) مالحظة من بينيا التأثير األسري, جماعة األقران, الطفل بال

تجعل الفرد مييئا  ,االزدحاميئية مثل درجة الحرارة المرتفعة, إضافة إلى ذلك نجد الضغوط الب

وزيادة عمى , باالنزعاجونبض القمب والشعور  العدوانية من خالل تأثيرىا عمى الفرد كالسمع لالستجابة

ذلك نجد التموث البيئي فإن إرتفاع  معدالت التموث كتموث اليواء والتربية واألغذية تؤثر في الجياز 

                            (.49 :2008 سالطنة,العصبي والبناء النفسي لمفرد )  

 من سموكات مقبولة وأخرى مرفوضة,  كما يؤكد  "والترز" أن السموكات اإلنسانية متعممة تختمف 

وأن العوامل البيئية مكن القول أن عممية التعمم تحدث عن طريق التقميد بالمالحظة, من خالل ذلك ي

رسة واألصدقاء عن طريق المحاكاة أو النمذجة باإلضافة تساىم في نشر العنف الذي مصدره األسرة والمد

                              (.33 :2015محمد باي ,عمى مشاىدة األفالم التي تبث في وسائل اإلعالم التي تؤثر فييم ) 
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 :الجتماعي_نظرية الضبط 3

كما تعد ىذه  ف, التي تسيم في تفسير سموك العن إحدى النظريات االجتماعيتعد نظرية الضبط 

 , االجتماعيلمبناء  استجابةأنو  اعتبارالنظرية من النظريات السوسيولوجية التي تنظر إلى العنف عمى 

ويري أصحاب ىذه النظرية أن العنف غريزة إنسانية فطرية تعبر عن نفسيا عندما يفشل المجتمع في 

 وضع قيود محكمة عمى أعضائو. 

( أن أصحاب نظرية الضبط يرون أن خط الدفاع بالنسبة 14:2001وأشار طمعت إبراىيم لطفي )

فأعضاء المجتمع الذين ال يتم ضبط عة التي ال تشجع العنف وتستنكره, لممجتمع يتمثل في معايير الجما

يتم ضبط سموكيم عن طريق وسائل الضبط  سرة وغيرىا من الجماعات األولية, سموكيم عن طريق األ

 تفشل الضوابط الرسمية يظير سموك العنف بين أعضاء المجتمع .الرسمية وعندما  االجتماعي

 افتراضحول  تدور االجتماعي(إلى أن نظرية الضبط 16:2000كما أشار محمد أحمد خطاب )

 واالمتثالشيء طبيعي يوجد لدى جميع األفراد كما تذىب إلى الطاعة  لالنحرافأن الدافع  مؤديةأساسي 

 الفرد.ىي الشيء الذي يجب أن يتعممو 

 (:53:2008وتبرز أىم النقاط األساسية ليذه النظرية في )فوزي أحمد بن دريدي *    

يخمق المجتمع مجموعة من القواعد التنظيمية التي تحدد لألفراد المجاالت المقبولة وغير  -أ-

 . ةاالجتماعيالمقبولة بين أنماط السموك 

 ضعيا المجتمع لتحقيق أىدافو الضبطية.أىم األدوات التي ي ةاالجتماعيتعتبر التنشئة  -ب-

منو إلى  االنحرافعندما تصاب أدوات الضبط بالضعف يصبح سموك األفراد أقرب إلى  -ج-

                                    (.107-106 :2008)الخولى وأخرون ,التوافق 
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 :الجتماعي_نظرية النفس 4

يا لو عدة عوامل تبدو في نظرىا مسؤولة عن العنف من اتجاهكل  اتجاىاتتركز ىذه النظرية عمى 

وتأثيرىا عمى عممية   ةاالجتماعيعامل التنشئة  االعتباربعين  يأخذالذي  االتجاهإلى أننا سنركز عمى 

تشير كميا إلى الوسط والظروف  ةاالجتماعيواإلمتثالية مع العمم  أن النظريات النفس  االجتماعيالتوافق 

 (. 75 :2009ناجي,) العقالنية كمنطق لتفسير السموكات العدوانية أو العنيفة  والمواقف والصيرورة

المحيطة بالفرد ىي التي تجعمو عنصرا عنيفا أي أن  ةاالجتماعيوحسب ىذه النظرية فإن الظروف 

وبما أن المدرسة إحدى  ةاالجتماعيىناك أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث العنف لدى الفرد أثناء التنشئة 

 التي تؤثر في التمميذ تأثيرا في المجرى النيائي لشخصيتو عن طريق ةاالجتماعيات التنشئة مؤسس

فإذا كانت سياسة حكيمة تتبع منيجا سميما لتشخيص الفرد فال تتعارض  السياسة التي تتبعيا في تكوينو, 

ذا كانت غير ذلك أدى بالضرورةعمى ما يحكم عميو المجتمع والقوانين التي يتبعيا  إلى حدوث توترات  وا 

ىو أخالقي وفاضل في نظر  عمى كل ما واالنحراف السيئالسموك  ىالتمميذ إلوبالتالي تجتح شخصية 

من مجتمعو الذي تسبب لو في عرقمة طموحاتو وكبت طاقتو ويميل بذلك  االنتقامالمجتمع كنوع من 

إثبات الذات والوجود ويبدأ التمميذ إلى األنانية ويصبح في نظره المجوء إلى العنف صورة من صور 

 ان بالسموك العنيف عمى طول الخط المنحرف بتجربة ىذا المنيج ,فإذا نجح فيو بحممو ومال إلى اإلتي

    (.185 :1999العيسوي,)

 :الجتماعي_نظرية التفكك   5

ل لمداللة عمى مفيوم عام يشم االجتماعفي كتابات عمماء  استعمالومصطمح شاع  االجتماعيالتفكك 

مظاىر سوء التنظيم في المجتمع من الناحيتين العضوية والثقافية وقد يراد بو أحيانا عدو التناسق أو 

في  االجتماعيوتمثل دواعي التفكك ن الناحيتين العضوية والثقافية, التوازن بين أجزاء ثقافة المجتمع م



 العنف المدرسي                                                            لثانيالفصل ا

 

30 

في  االستقرارحالة من عدم التغييرات السريعة التي تحدث  داخل المجتمع فعندما يتعرض المجتمع ل

 .ينعدم أجزائو االجتماعيالترابط  العالقات القائمة بين أعضائو فإن

أن دورتن سيمين الباحث األمريكي أول من أفصح عن أثر التفكك  1998ويضيف أبو توتة   

يفية يسودىا الترابط عندما أوضح في المجتمعات الر  ةاالجتماعيفي أحداث الظاىرة  االجتماعي

ي مما يجعل سموكو منسجما مع المعايير السائدة ف واالستقرارويشعر الفرد بداخميا باألمان , جتماعياال

 ويمخص سيمين مضمون نظريتو في األتي: المجتمع بخالف المجتمع الحضري, 

أن الفرد يرتبط  باعتباريؤدي دورا قويا في نمو ظاىرة السموك المنحرف  االجتماعي*إن التفكك   

من المعايير التي  منيا تشبع بعض الحاجات ولكل وحدة مجموعة ةاالجتماعين الوحدات بمجموعة م

فإذا كانت تمك المعايير واحدة بالنسبة لكل الوحدات في المعايير التي تنظم السموك إذ تنظم السموك, 

ة إلى حيث أن الفرد في تفاعمو داخل المجتمع  ينتقل من جماعة األسرة إلى جماعة الرفاق من المدرس

زمالء العمل ومن خالل تفاعل الفرد مع ىذه الجماعات فإنو يكتسب بعض معايير السموك التي تواجو 

عالقاتو مع األخرين و إن  فرصة التماثل بين المعايير تزداد كمما كانت الجماعات التي يتفاعل معيا 

المخزون المعرفي  اضطرابدائرة تفاعمو وىو ما يؤدي إلى حالة من  اتسعتالفرد محدودة يعكس إذا ما 

ؤدي لممعايير في حالة وجود أنماط ثقافية ومعايير مختمفة بين الجماعات تؤدي لصراعات داخمية والتي ت

                         (.352-351 :2019أستبرق عبد اهلل,إلى أنماط منحرفة ) 

 رابعا _ العوامل المؤدية إلى العنف :     

 عوامل التي تؤدي بالكائن البشري لفعل سموكيات عنيفة عدوانية:ىناك مجموعة كبيرة من ال

 العوامل األسرية :-1-

باإلضافة إلى الخالفات التي تحدث بين  ي الوالدي الذي يتمثل في الطالق, نجد التفكك األسر  

قسوة وحاجتو إلى العطف والحماية زيادة عمى ذلك سوء المعاممة وال ألحدىما,الوالدين تجعل الطفل يفقد 
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كما أن شعور الطفل بعدم   (. 17 :2015فوان الطفل  )كمير,د من عنوالعقاب والتدليل الزائد يزي

 األسري  االستقرار

واإلىمال  االقتصاديكتدني المستوى جات أبنائيا المادية والمعنوية, وعدم إشباع األسرة لحا

يسبب اإلىمال والرفض العاطفي والرفض العاطفي يجعل الطفل يكسب سموكات غير الئقة كالسرقة كما 

قد يزيد من حدة الغضب والعنفوان مع رفقاء  بأفراد آخرين من الشارع ال يرحم لذلك االحتكاكوالعزلة أو 

لطفل ويصبح ييدد مستقبمو عمى ا خطربكل أنواعيا مما يكون  ةاالجتماعيالسوء والميل إلى اآلفات 

                     (.17 :2015محمد باي ,) وحياتو

 :ةالجتماعيالعوامل  -2-

المجتمع من بينيا )جماعة  عديدة تؤدي غمى السموك العنيف والعدواني في اجتماعيةىناك أسباب 

والبطالة وغياب , االجتماعيوالتوزيع الغير العادل لمدخل  , االجتماعيالرفاق, وعدم فعالية الضبط 

 (.االجتماعيالتوجيو 

الحاجات أنيا جماعة من األقران يمتقون في الميول والرغبات و إذ تعرف  أ: جماعة الرفاق:-2-

إن أشكال السموك العنيفة التي يقوم بيا الفرد معينة,  اجتماعيةذ يقومون بأدوار إ, ةاالجتماعي واالىتمامات

يقول مصباح عوامر: إن عدوانية تجمع بين ىؤالء األفراد, في جماعة ليست نتيجة لخصائص فردية 

لسموك يتبناىا األفراد دون شعور, ألن الكثير من أشكال ا ةاالجتماعيعن طريق العدوى  جماعة الرفاق

كما يجدون أنفسيم يتميزون بشكل تمقائي إذ تؤدي عممية النمذجة والمالحظة دور كبير في تعمم القيم 

 .واالتجاىات

المجتمع  دميايستخوىو عبارة عن الطرق والمعايير التي : الجتماعيب: عدم فعالية الضبط -2-

األفراد المبادئ  انقيادنتيجة لعدم  االجتماعيويقرؤىا عمى األفراد في سموكيم إذ يظير ضعف الضبط 

وحفاظ عمى ذلك حرص اإلسالم عمى دوام الحقد والكراىية بين الناس,  انتشاروالقوانين و  ةاالجتماعيوالقيم 
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وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا  "لو تعالى لقو  واالحترامربط العالقات بين أساسيا األخوة والتعاون 

 (.                      32 :2011بوسعدية ,عمى اإلثم والعدوان " )

حيث يتوزع عائد التنمية بطريقة غير عادلة بين  :الجتماعيلمدخل  ج: التوزيع الغير العادل -2-

فإن ذلك يجعل فئات ن رصيد األغمبية, القسط األكبر مأعضاء المجتمع حيث تستحوذ فئة محدودة عمى 

 .ف بطرق مختمفة تعبيرا عن مواقفيالممارسة العن استعدادالمجتمع في 

تعد البطالة أحد العوامل المثيرة إلحباط والنظرة السيئة لممستقبل  د:البطالة وقمة فرص العمل:-2-

عرضة  كما يصبح األفراد, لمجتمع,وتكون لدييم مشاعر العداء نحو ا االنتماءعند الشباب مما تفقده روح 

معتز ) االعتداءذلك إلى ممارسة العنف كالسرقة و  مما يؤدي بيم لإلىمال وقمة الصبر لدييم,

                     (.32 :2005,سيد

يؤدي إلى تفكك الروابط  االجتماعيإن غياب التوجيو  :الجتماعيه:غياب التوجيو -2-

من شأنو أن يساعد عمى ممارسة العنف , لذلك جعل اهلل ل المختمفة, والتباعد بين األجيا ةاالجتماعي

ما أوصى إرشاد الناس بما ينفعيم, كعن المنكر من أسباب خيرية لألمة, تعالى األمر بالمعروف والنيي 

   (.61 :2011بوسعدية,)وحذرىم مما يضرىم

 :  القتصاديةالعوامل -3-

ول إلى حاالت والتح االقتصادير العنف التدىور المساىمة  في ظيو  االقتصاديةمن األسباب 

المزرية التي تعيشيا فالمجتمعات الميمشة ال تحيا حياة طبيعية نتيجة األوضاع  ,االقتصاديالتيميش 

   ىذه الطبقة,

والبطالة ال تؤدي إلى  االستقرارفالفقر ال يقود إلى ا وسيمة لمتعبير عن معاناتيا, إذ ال تصبح لديي

 واالنتقامفالفقر يغرس الكراىية  لبروز حاالت التمرد,  ةاالجتماعيو  االقتصاديةيما األرضية بل إنالعنف, 

عمييا سموك العنف نتيجة إلحساس الطبقة الفقيرة بالظمم الواقع   انتشارإذ يعتبر من األسباب الميمة في 



 العنف المدرسي                                                            لثانيالفصل ا

 

33 

,مما  تمر ليذه الفئةوعدم القدرة عمى توفير الحاجات واإلحباط المس االجتماعيخصوصا غياب التكافل 

                         (.20 :2015محمد باي ,يزيد في حدة عدوانيتيا )

 العوامل اإلعلمية: -4-

ويتضمن تمف أنواعو ومستوياتو, يكاد العنف موجودا في كل أشكال المضمون اإلعالمي  بمخ

يو اتف المحمولة, وألعاب الفيدفيو موجود في اليو  والتكنولوجيا الحديثة, االتصالال العنف في كل أشك

مغل في الفن واإلعالم والموسيقى, وىو يتغواألنترنت وأجيزة )آالي بود(, التي أصبحت كميا ناقال لمعنف. 

والترفيو كالسينما واألعمال الدرامية التمفزيونية وبرامج األطفال واألفالم والمسمسالت المقدمة ليم وحتى 

 .لألطفال والدمى الصغيرة المخصصة األلعاب

فقد أسفر  ك المراىق خصوصا في محيط الجرائم,والواقع أن تأثير وسائل اإلعالم كبير عمى سمو 

واسع بين الباحثين يتمثل في أن  اعتقاداإلعالمي عن أكثر من نصف قرن من البحث حول التأثير 

 مى حد سواء,المراىقين والبالغين عالتعرض المكثف لمشاىدة العنف من خالل البحوث العممية عن 

                         (.67 :2006)الخولى وآخرون, ويتمثل ىذا الدور في المرافقة عمى العدوان والسموك

 خامسا _أشكال العنف ومظاىره:  

 العنف المعنوي: -1-

طرق رمزية تحدث نتائج سمبية عمى الجوانب النفسية والعقمية  استخدامالعنف المعنوي يتمثل في 

, اآلخرين كاحتقاربطرق غير لفظية ويشمل التعبير الموجو إليو ىذا النوع من العنف, لدى  ةياالجتماعو 

                      (.87 :2006 إلى الشخص الذي يكن لو العداء )المطيري, عن النظر كامتناعأو توجيو اإلىانة ليم, 

 _مظاىر العنف المعنوي:1_1

 ع بميجة سيئة.وذلك بذكر الواق :والستيزاء*السمبية 

 وذلك بالتقميل من قيمة الضحية. *التحقير:
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 أو التخبيط عمى األرض. كالدق عمى الحائط والطرق,: بالحركات الستفزاز*

أو العبارات الساخرة فيجعل  يطمق عمى الجاني بعض النكات, حيث *النكات والعبارات الساخرة:

 الضحية  موضوع سخرية وضحك.

بسببيا  فيشعرالضحية لتي تحمل في موضوعيا سموكا عنيفا يؤثر عمى : اتار شاواإل تاإليماءا*

                       (.10 :2007)الختاتنة, باالحتقار

 _العنف المفظي: 2_

ق الكالم من اآلخرين عن طري ءاإليذاكما ىو واضح من المفيوم أنو عنف ييدف إلى 

العنف البدني  باستخدامالعنف المفظي ىو تيديد  اماستخدوليس والتحقير,  والنبذواأللفاظ)السب والشتم ( 

ونجد أن ىذا النوع العنف المفظي,  استخداموذلك دون  األنواع التي تمحق الضرر باآلخرين أو غيرىا من 

مكانيات األفراد فاإلنسان ىنا يعد محاولة إلى كشف قدف عادة  ما سبق العنف البدني, من العن رات  وا 

والشتم  د حدود الكالم الذي يرافق الغضب,ويقف عنقدام عمى العنف البدني, قبل اإل وذلكاآلخرين, 

أن يكون  وىو كذلك يمكن أو خمق جو من الخوف, ءاإليذاأجل  ...إلخ وذلك من والسخرية والتيديد

 (. 186 :2000, )أحمد يحيي نواآلخريموجيا لمذات 

 _مظاىر العنف المفظي: 1_2

انا والذي قد يكون وقعو أحي لمفظي الذي يسبب األذى المعنوي,اأحد مجاالت العنف  وىو *السب:

ألن الضرب ألمو يزول بعد ساعات أو أيام ,بينما ألم السب أو الشتم أشد من األذى الجسدي كالضرب, 

 .سب الدين وسب الوالدين قد يستمر طول العمر ومن أنواع السب نجد :

يحمل اإلستيزاء معنى  كماات بميجة ىزلية, قائع أو المعمومكأن يذكر الفرد الو  :الستيزاء*

لقاب نوع من السخرية فيكون التنابز باأل , ووصف اآلخرين بالقبيح من األسماء والصفات,االزدراء

 .واالستيزاء
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 رية.التي تنقص من قيمة الطرف اآلخر, وجعمو موضعا لمسخ كإطالق العبارات والشتائم *التحقير:

والذي بدوره يمحق األذى المعنوي, فقد  مجاالت العنف المفظي,و اآلخر من يعتبر ى *التيديد:

 وييدد طمأنينتو وسالمتو. يورقو الضحية,

شارات باليد و باإلصبع أو الرأس وفيو درجات إذ قد يتحذ ويشمل حركات و  *عنف اإلشارات : ا 

                             (.163-162 :2017بوطورة,) االحتقارطابع السحرية أو 

 _ العنف الجسدي :3_

األسمحة مثل البنادق أو  استخدامأو قتميا و  اغتصابياويتراوح اليجوم من ضرب الضحية إلى 

 (.409 :2019محمد عثامنة,)  السكاكين أو أي أدوات تؤذي جسد الضحية

 مظاىر العنف الجسدي : 1_3_

بجسم  ااتيممصادىو كل ضغط أو مساس أو تأثير يصيب أنسجة جسم اإلنسان أو *الضرب : 

نسجة ,ويعد من قبيل الضرب باليد, والصفع, خارجي دون أن يترتب عن ذلك قطع أو تمزيق في األ

 واالحتكاكالذراع والضغط عمى العنق والمكم, لوي  والركل, والدفع, والقذف بالحجارة, أو بأداة صمبة,

 .ضحية سواء ترك أثر أو لم يترك أثربجسم ال

أو  سم سواء كان سطحيا كقطع في الجمد,قطع يصيب أنسجة الجوىو كل تمزيق أو  *الجرح :

  أكان التمزيق ضئيال أو كبيرا وسواء ارجية, كان باطنيا كتمزيق في أجيزة الجسم الداخمية أو الخ

                 (.166 : 2017)بوطورة,

 _العنف ضد الممتمكات :4_

تالفيا مثل تكس  سرقة  ىذه الممتمكات وحرق أو يرويقصد بو تخريب لممتمكات اآلخرين وا 

 (.                    55 : 1994الشربيني,)
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 _العنف اإللكتروني :5_

مواقع عديدة تنشر العنف وتؤصل لو وتحاول تنجيد فئات واسعة , االنترنتى شبكة حيث نجده عم

 من الشباب.

 _العنف اإلشياري :6_

                                (.90 :1999زيدان,)جدران واألبوابوخاصة ال االستفزازيةوتظير من خالل تمك الكتابات 

 :سادسا_ تعريف العنف المدرسي

مفيوم العنف المدرسي عدة تعريفات تختمف من باحث إلى آخر وحسب وجية نظر كل  يأخذقد 

الذي  واحد منيم لمموضوع إال أنو البد من أن نفرق بين السمطة المدرسية التي تفرض العقاب التربوي

 يأمن المردود الجيد من التعميم والعنف المدرسي الذي يجر وراء مضاعفات سموكية مضرة.

(العنف الطالبي بأنو السموك العدواني الذي يصدر من 202:1998فعرف أحمد حسين الصغير )

في مستوى البصيرة والتفكير والموجو ضد المجتمع المدرسي  انخفاضبعض الطالب والذي ينطوي عمى 

داريين وطال بما م عنو ضرر وأذى والذي ينجب وأجيزة وأثاث وتقاليد مدرسية, يشتمل عميو من معممين وا 

                          (.264 :2007معنوي أو مادي )حسين طو,

ويعرف العنف المدرسي أيضا عمى أنو : نمط من السموك يتسم بالعدوانية يصدر من تمميذ أو 

ميذ أو مدرس ويتسبب في إحداث أضرار مادية أو جسمية أو نفسية ليم مجموعة من التالميذ ضد تم

الجسمي والمفظي والعراك بين التالميذ والتيديد والمشاغبة  واالعتداءويضمن ىذا العنف ليم اليجوم 

عمى ممتمكات الطالب أو تخريب ممتمكات المدرسة ويكون لفظي يتضمن السب والشتم والتنابز  واالعتداء

 .صق وقد يكون جسميا كالضرب والركلالبباأللقاب و 

لى كافة األشكال التي     يتخذىاومنو نرى أن ىذا التعريف قد أشار بوضوح إلى صفة ىذا الفعل وا 

الذي يقوم بو األستاذ عمى تالميذه وقد حصر جميع أشكال العنف الصادرة  االعتداءإال أنو لم يشر إلى 
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العنف المدرسي  ىو لمن عن العنف في مؤتمر بروكسل إعتبرمن التمميذ ومن خالل التقرير الذي أعده 

عند األشخاص يعطي مجمل النشاطات واألفعال التي تؤدي إلى األلم أو األذى الجسدي والنفسي 

              (.70 :2017سعودي,) الناشطين في المدرسة     

 : سابعا_ أسباب العنف المدرسي

ن ذلك تصميم المؤسسة أو بناءىا, م لتربوية نفسيا,عود إلى المؤسسة امجموعة أسباب ت -1-

 .الخدمات انعدامق الضرورية,  وقمة أو ونقص المراف , الدراسيةالفصول  وازدحام

وتعويضيم  األسباب التي ترجع إلى المعممين,  من ذلك كثرة غيابيم من الحصص,مجموعة  -2-

وسموكيات  ميذ عمى النظام داخل الصف,التال ومن ثم خروج مين آخرين ال يخاف منيم التالميذ,بمعم

 بعض المعممين التي قد تكون غير الئقة.

التي  ةاالجتماعية من ذلك عممية التنشئ, أنفسيم التي ترجع إلى التالميذ مجموعة األسباب -3-

, والشعور بالظمم, والتعويض عن الفشل,  ومخالطة أقران السوء, المحذراتمر بيا الطفل, وتعاطي 

 .صول التالميذ عمى السالح,  والتأثر بمشاىدة أفالم العنفسيولة حو 

سية قديمة ال تفي وتطبيق مناىج ومقررات دراأساليب غير مناسبة,  كاستعمالأسباب تربوية  -4-

 .نقص البرامج الثقافية والترفيييةو لجان تربوية لمتابعة التالميذ,  وعدم وجودبمطالب العصر, 

وعدم توفر التعاون بين المدرسة  م وجود لجان لتأديب التالميذ,كعد مجموعة أسباب تنظيمية-5-

 .اء األموربين المدرسة وأولي

العمل داخل المؤسسات التربوية,  مجموعة األسباب القانونية كعدم وجود قوانين واضحة تحكم -6-

 وعدم معالجة ما قد ينشب من خالفات بين عناصر العممية التعميمية وىم :

 _أ_المعممون .

 ب_ التالميذ._
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 _ج_اإلدارة المدرسية.

من ذلك عدم وجود رجال أمن بالمؤسسات بصورة كافية أو قمة مجموعة األسباب األمنية, _7_

 تدريبيم.

وخاصة العنيفة,  توالمسمسالخالل األفالم  من ذلك تنشر ثقافة العنف منأسباب إعالمية, _8_

 ما تبثو بعض الفضائيات.

المدرسة وحدىا وال تعد  ة جماعية أو مجتمعية,نف المدرسي مسؤولي*وعمى ذلك فمسؤولية عن الع

في التأثير عمى  ومؤسسات المجتمع سابقة عمى المؤسسة التربوية ومتزامنة معياعنيا,  المسئولةىي 

                     (.39-38 :2007شخصية الطالب)العيسوي,

 

 ثامنا_ مظاىر العنف المدرسي :

 أشكاال متعددة: يأخذإال أن العنف الطالبي  (202:1998) أشار أحمد حسين الصغير

 عن الدرس : والمتناع*اإلضراب 1*

وقد يكون ىذا اإلضراب عمى  المدرسة, داخلة العصيان واإلضراب حيث يتزعم بعض التالميذ حرك

ن ة من التالميذ مأو عمى نطاق واسع فيشمل مجموع مل عددا من تالميذ الفصل الواحد,نطاق ضيق فيش

وىذا العصيان أو اإلضراب إما يعكس رغبة التالميذ في العدوان عمى النظام المدرسي مختمف الفصول, 

 ومصدر السمطة في المدرسة.

 *اإلتلف والتحطيم:2*

حيث يقوم بعض الطالب بالعدوان المادي عمى أجيزة ومعدات وأثاث المدرسة وذلك بيدف إتالف 

 المدرسي. ىذه األجيزة والمعدات وتحطيم األثاث
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المدرسة أو داخل  يقوم بعض التالميذ بإثارة الشغب داخل* العدوان الموجو نحو اآلخرين : 3*

حيث يتعدون عمى رفاقيم بتمزيق كراساتيم أو كتبيم أو الضرب كما يتعمد بعض حجرات المدرسة, 

وربما يتطور  وذلك بالتعدي عمى زمالئيم و من الفوضى داخل حجرات الدراسة,التالميذ إلى إشاعة ج

 األمر إلى التعدي عمى معممييم في المدرسة.

 : التمرد عمى المجتمع المدرسي *4*

ىو تجمع بعض التالميذ في عصابات أو شمل تحاول الخروج عمى تقاليد المجتمع المدرسي 

لى تعاطي   المخدراتومخالفة القواعد والقيم التي يحافظ عمييا فينجحون إلى اليروب من المدرسة وا 

                                        (.87 :2008الخولى وآخرون,.)س والتعدي عمى اآلخرينالتدخين والجنو 

 تاسعا _ اآلثار المترتبة عن العنف المدرسي:      

إن البيئة التي تحيط بالتمميذ المتمدرس تسبب لو الخيبة والفشل فيوصمو ذلك إلى حالة الذعر 

ى ممارسة السموك العدواني المتمثل في العنف وينتج ىذا النمط  من السموك نتيجة عندئذ يقوم عم والتشاؤم

لما يعوقو ويسبب لو اإلحباط فيذا الضغط البيئي يدفع التمميذ إلى العنف مما ينتج عنو آثار سمبية كبيرة 

 تتجمى معظميا عمى الوسط المدرسي نذكر منيا : 

 استخدامأو  م متابعة ومراقبة األستاذ لما يقوم بو التمميذفقدان الصمة بين األستاذ والتمميذ وعد-1-

 .مبدأ الالمباالة معو

 .رسية عمى أفعال وسموكات التالميذضعف الرقابة المد-2-

 .ميذ مما ينتج تنشئة مدرسية خاطئةعدم مراعاة خصوصيات التال -3-

عدم إشباع حاجاتيم عدم اإلىتمام  بالنشاط الرياضي والثقافي لشغل وقت فراغ التالميذ و -4-

 النفسية داخل المدرسة.
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التالميذ عمى اآلخرين وعدم جدية معاممة األساتذة لمتالميذ وسموكيات بعضيم وتفضيل -5-

 بعضيم.

يعتبر ضعف اإلنجاز األكاديمي من أىم اآلثار الناتجة عن اإلحباط لدى التالميذ مما يجعميم -6-

ل أن نسبة كبيرة من التالميذ المشاركين في المشاجرات وراء تصرفات سمبية وتد لالنسياقأكثر عرضة 

 من ذوي المعدالت المتدنية.

 .سموك غير سوي ارتكابيؤدي بو إلى شعور التمميذ بالدونية والنقص -7-

 المواقف الشائكة ومواقف وحاالت ال يستطيع التمميذ معالجتيا وحميا.-8-

 ون أن المدرسة ىي مصدر لمعنف.خوف التالميذ من الذىاب إلى المدرسة كونيم يضن-9-

الذي  االجتماعيتخمي كل من المدرسة واألستاذ عن دورىما الحقيقي وتقمص دور المصمح -10-

 بعيد عن دورىما رغم التداخل بين الدورين .

يؤثر العنف عن اليوية العممية لمتمميذ الذي تعرض لمعنف سواء أكان أستاذ أو مسؤوال -11-

 إداريا أو عامال.

يسبب العنف المدرسي أثر في خمق مشاكل نفسية كالخوف المتردد يتسبب مثال في ترك -12-

 األستاذ لمينتو نيائيا .

 التعممية والمتمثمة فيما يمي :إضافة إلى اآلثار *

 .تدني مستوى اإلنجاز األكاديمي_ 

 التأخر الدراسي._

 الرسوب المدرسي. _

                             (.70-69 :2008)بزيدة,عن المدرسةنيائيا  االنقطاع الغياب المتكرر ثم تتواصل_
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 عاشرا _مقترحات تقويمية لعلج ظاىرة العنف المدرسي:

ن لألسرة دورا وقائيا في حماية  س يمثل أخطر شكل من أشكال العنف,إن العنف في المدار  وا 

عن العنف الذي يتصف بو  ةأبناءىا من العنف كما تتحمل في الوقت نفسو جانبا كبيرا من المسؤولي

في السنوات األخيرة وتيرة العنف حيث بات التمميذ و األستاذ عمى جد سواء ضحية  ارتفعتوقد  أبناؤىا,

يدقون ناقوس الخطر  االجتماعمما جعل أخصائي عمم أو الجسدي بالمؤسسات التربوية,  لمعنف المفظي

ىذه مقترحات التي نراىا كفيمة بعالج ال العنف بالمدارس ...ومن بعض ارتفاعويبحثون عن أسباب 

 عمى دراسات ميدانية وعمى أراء األخصائيين نذكر منيا : اعتماداالظاىرة وذلك 

ونشر ثقافة اإلنصات والتواصل بين التالميذ فيما بينيم وبين نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف,  /1

 .وتنشئة األطفال منذ الصغر عمييا األساتذة والتالميذ

ر عن رأيو نظيم لقاءات مع أولياء األمور لبيان أساليب الحوار ومنح الطفل مساحة لمتعبيت /2

 .وبالتالي اإلنصات إليو

 .وتشجيع المواىب شافتكالالتحفيز  واعتمادإعادة ىيكمة األنشطة الثقافية والرياضية  /3

 إرساء ثقافة النجاح في الحياة ./4

 .التربية عمى فنون التواصل /5

والتكثيف من  ظام تعديل سموكي وقائي ال عقابي,عة نظام التأديب المدرسي ليصبح نمراج /6

 .و وتوعيتو بالجوانب اإليجابية لوحصص اإلصغاء ...وتعزيز ثقة الطالب بنفس

 إدراج حصص في عمم النفس التربوي لفائدة األساتذة . /7

لمتكرر لتتمكن موك العدواني ابحصر التالميذ أصحاب الس االجتماعيتفعيل أكبر لدور المرشد  /8

 .ومعرفة سموكاتيممن التعامل معيم, 
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إحصاء ومتابعة ودراسة حاالت العنف داخل المؤسسة من لدن األسرة التربوية ومجمس األولياء  /9

 .افق المدرسيوالطبيب المدرسي والمر  االجتماعيوالمرشد 

تحديد فئات التالميذ األكثر تأثرا التركيز عمى ظاىرة العنف بالبحث والتمحيص في محاولة ل/ 10

 .ة التمميذ من ىذه األفة المدرسيةبالعنف وكشف تأثيره السمبي عمييم بيدف رسم إستراتجيات كفيمة بحماي

" المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة لمتربة والعمم والثقافة   "إرينا بوكوفا " وتقول         

قائم عمى أساس النوع بالمدارس يخمق بيئة تعميمية خطيرة عمى )من الواضح أن العنف ال "اليونيسكو 

ينبغي عمى المدرسة أن تكون مالذا آمنا لمشباب ,وال سيما في البمدان الميمشة األطفال والمراىقين ...

  educ.com-http://www.new(2016بن سعد, والمتأثرة بالصراعات ( )
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 خلصة الفصل

ا يجب أن تتم دراستيا العنف المدرسي ظاىرة متفشية في األواسط التعميمية ونتائجيا سمبية ولعالجي

فالعنف في الوسط المدرسي ال يمكن إرجاعو إلى الفشل الدراسي فقط بل توجد عوامل أخرى  بجدية تامة, 

وما  ةاالجتماعيالتركيز عمى دور التنشئة  لذلك يجب ىذه الظاىرة, ونفسية تسبب في حدوث  اجتماعية

عمى تحويل الفرد  ةاالجتماعيتعطيو من أدوار طالئعية في ميدان التربية والتكوين فعندما تعمل التنشئة 

ثقافة جيل إلى الجيل الذي يميو,  فأنيا في الوقت نفسو تنقل, اجتماعيككائن ككائن بيولوجي إلى شخص 

 رى.األخ ةاالجتماعية والمؤسسات سوذلك عن طريق األسرة والمدر 
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 تمييد :

المجال التربوي  والقائمين عمى لدى المفكرين, االىتماماتن أكبر تعتبر عممية اإلنجاز األكاديمي م

وكل الظروف التي من از فعمينا التطرق إلى كل جوانبو, ألننا عند التعرف عمى اإلنج وذلك بسبب تشبعو,

رف عمى مفيوم اإلنجاز ففي ىذا الفصل سنحاول التع عمى الطالب أما سمبا أو إيجابا, شأنيا أن تؤثر

ق ثم التطر  , وعدة تعاريف لباحثين تربويين,اصطالحياألكاديمي, وتعاريف متعددة لو, من تعريف لغوي و 

 .يرا عوامل اإلنجاز األكاديميوأخ, وشروطو ومبادئوإلى أنواعو وأىدافو وأىميتو, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلنجاز الكاديمي                                                          لثالثالفصل ا

 

46 

 أول _ تعاريف اإلنجاز األكاديمي :

وعمم النفس المدرسي مفاىيم مرادفة لإلنجاز  ري و أدبيات عمم النفس التربوي,ظنجد في التراث الن

ن إختمفت  داء األكاديمي واإلنجاز الدراسي,األكاديمي مثل التحصيل الدراسي و األداء الدراسي و األ وا 

 التسميات فإن جوىر المفيوم واحد كما يتضح من خالل التعاريف التالية :

 _التعريف المغوي :

. الحاصل : ماخمص  استخمصويقال : تحصل من المناقشة كذا : تجمع وثبت,  :الشيء تحصل

وحاصل الجمع أو الضرب في خالصتو .. وحاصل الموضوع : من الفضة ونحوىا من حجارة المعدن 

مصطفى حساب نتيجتو . المحصول وما بقي من الشيء والخالصة. يقال : ىذا محصول كالمو )

                                (.12 :1986واآلخرون,

 : الصطلحي_التعريف 

ىو ذلك المستوى الذي حصل عميو التمميذ في إنجازه لممواد الدراسية حيث يستدل عمى ذلك من 

                                 (.12 :1998عمر سميمان,) خالل مجموعات الدرجات التي حصل عمييا في اإلمتحان 

 ( 1970م النفس )_ ورد في قاموس عم

يعرف اإلنجاز أنو مستوى محدد من التحصيل أو الكفاءة أو األداء في العمل المدرسي أو األداء 

 ختبارات المقننة .األكاديمي يجرى من قبل األساتذة أو بواسطة اإل

 .أو ىو مجموعة من الدرجات التي يتحصل عمييا التمميذ في اإلمتحانات في آخر السنة    

 :( 1960موس التربية )_أما في قا

 :2007أحمد النيال,أن التحصيل المدرسي ىو إنجاز أو كفاءة في األداء في ميارة أو معرفة ما ) 

104.)                              
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بحيث يؤىل الفرد  كاديمي ىو اإلمتياز في التحصيل,اإلنجاز األ_ ويعرفو يوسف القاضي :

وىكذا يكون  في التحصيل, بحيث يتحقق اإلستمرار زمالئو,درجاتو ألن يكون أفضل من بمجموعة 

                 (.4 :1981قاضي, ) حصيمة أداء التمميذ في اإلمتحانات 

 _ ويعرفو الزعيمي محمد :

امج الدراسة وفي اإلنجاز الدراسي ىو النتيجة التي يحصل عمييا الطالب جراء عممية التعمم في بر 

كما يكون أيضا إنجازا  ئي في مادة معينة أو حصة دراسية, قد يكون جز  واإلنجاز جميع المستويات,

                          (.72 :1995, زعيمي ياية السنة الدراسية )أكادميا عاما بالنسبة إلى جميع المواد في ن

 _ و يعرفو إبراىيم عبد المحسن الكيناني: 

سية المختمفة التي يمكن إحضاعيا لمقياس عن ىو كل أداء يقوم بو الطالب في الموضوعات المدلر 

                            (.53 :2012مرياح,طريق درجات اإلختبار أو التقديرات المدرسية أو كمييما )

 _ أما تعريف مقدم عبد الحفيظ : 

                           (.98 :2008لقاء تعميم أو تدريب معين )بوقصارة, ,الفرد فعالإلى ما أنجزه  التحصيل  يشير

 : Hawes and Hawes_ و ىاوز و ىاوز 

واضيع أو ميادين أو دراسات في م از ىو األداء الناجح أو المتميز,والذي يريان فيو بأن اإلنج

كثيرا ما يختصر في  وىو الذي لعمل الجاد المصحوبين باإلىتمام,والناتج عادة عن الميارة وا خاصة ,

                                      (.326 :2004موالي,أو مالحظات وصفية )أو درجات, شكل عالمات, أو نقط, 

فمن خالل ىذه التعاريف نستنتج أن اإلنجاز األكاديمي لم يستقر وال يتحدد عند مفيوم محدد        

داخل النشاطات فأكثر التعاريف كانت تدرج ضمن المردود الدراسي المتحصل عميو من جامع و قاطع 

واألستاذ فقط بل يتأثر أيضا اإلنجاز  نجاز لم يعد يقتصر عمى المدرسة, بحيث أن اإل المؤسسة التربوية, 

 .لألسرة واالقتصاديوالثقافي  االجتماعياألكاديمي لمتمميذ بالوسط 
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 : ثانيا _ أنواع اإلنجاز األكاديمي

 يقسم اإلنجاز األكاديمي إلى نوعين : ¶

 يصل إلى مستوى متفوق. اي أن التمميذ د :*إنجاز أكاديمي عالي جي

 يتحصل عمى نقاط متدنية أو مستوى متدني   تمميذ لأي أن ا *إنجاز أكاديمي ضعيف :

ن : أنو أطمق كممة التخمف بالمعنى اإلصطالحي عمى كل أولئك الذين ال يستطعو " بارت  "يعرف 

 .القيام باألعمال المطموبة منيم

لضعيف من خالل إنخفاض الدرجات التي يتحصل عمييا التمميذ في ويظير اإلنجاز األكاديمي ا

                             (.20 :2003عبد الخالق,اإلختبارات ) 

 كما يقسم خبراء التربية والتعميم اإلنجاز األكاديمي إلى ثلثة أقسام وىي كاآلتي : ¶

وقد صنفو  لعمميات العقمية لممتعمم,يشمل ا اإلنجاز األكاديمي الذي*اإلنجاز األكاديمي المعرفي :

 .ستويات تتمثل بالمعرفة أو الحفظ, الفيم و اإلستعاب, التطبيق, التحميل,التركيب, والقويمإلى ستة م "بموم"

 "سمبسون"وقد صنفو  بالميارات الحركية ألطراف الجسم,المتمثل  *اإلنجاز األكاديمي المياري :

حسي, الميل أو اإلستعداد الموجو, األلية أو التعويد, اإلستجابة ة مستويات تتمثل باإلدراك الإلى سبع

 اإلبداع.  الظاىرية ,التكيف,

 "وقد صنفو  واإلتجاىات والمشاعر واألحاسيس, *اإلنجاز األكاديمي الوجداني : يتمثل بالقيم

ت أو الوسم تشكيل الذاسة مستويات تتمثل بمستوى التقبل, أو إعطاء القيمة, التنظيم, إلى خم "كراثول

 (.                      375 :2019جبر مياوس,بالقيمة )
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 ثالثا _ أىداف اإلنجاز األكاديمي :

يعتبر اإلنجاز األكاديمي اليدف األساسي بالنسبة لتالميذ في مختمف مستوياتيم حيث تتمثل 

 أىداف اإلنجاز األكاديمي كاألتي :

قارنة ذلك معرفة مستواه الدراسي ورتبتو أو درجتو م يتمكن التمميذ باإلنجاز األكاديمي من -1-

 .بمستويات زمالئو ورتبو

بواسطة اإلنجاز االكاديمي يعبر التمميذ عن مدى إستيعابو  لما تعممو من خبرات ومعارف  -2-

 .في المواد التي يدرسيا والمبرمجة

ة )متفوق, متوسط, لتي يمجأ إلييا األساتذىو وسيمة من وسائل معرفة الفروق الفردية ا -3-

ىداف ونواتج كما يعمل اإلنجاز عمى كفاءة العممية التعميمية وذلك لتحقيق مستوياتيم و أ ضعيف (

 .واضحة لصالح التمميذ

ومن ذلك نستطيع القول بأن اليدف من اإلنجاز األكاديمي ىو الكشف عن قدرات و مستويات  *

                                     (.50 :2015)أسود  منصوري,التالميذ حسب المواد الدراسية 

 رابعا _ أىمية اإلنجاز األكاديمي :

تقويم إنجاز الطمبة من خالل المالحظة واإلختبارات التحصيمية والمناقشات الصفية واإلمتحانات  أ/

 الشفوية.

ئج التقويم زيادة دافعية التمميذ نحو التمميذ وتحسين عممية التعمم من خالل إطالعيم عمى نتا ب/

 لمطمبة .

إذ قد يكشف التقويم مدى مالئمتيا وفي حالة وجود صعوبة ادة النظر في المناىج التعميمية, إع ت/

 قيا يعاد النظر إلدخال التطويرات.في تحقي

رشادىم وتقويم كفاءة المعمم من خالل نتائج اإلختبارات . ث/  توجيو الطمبة وا 
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 تعمم وتحسين التقنيات التربوية .و والكشف عن صعوبات الالحكم عمى القدرة في التعمم وتقدم ج/

 :2011لمعان,) قياس أثر المناىج الدراسية وتبيان مكانة الطالب ومدى إفادتو من التدريس ح/

29-30.)                           

 خامسا _شروط ومبادئ اإلنجاز األكاديمي الجيد :

من  ,تجعل من التعميم إفادة لصاحبو,  ء النفس والتربيةلمتعمم قوانينو و أصولو ,توصل إلييا عمما

 أىم الشروط و المبادئ الخاصة باإلنجاز األكاديمي الجيد ما يمي :

يعتر التكرار من العمميات التي تؤدي إلى النمو والخبرة و إرتقائيا بحيث  شرط التكرار : ¶

فالتكرار األلي األصم ال  مة وسريعة, ألية ومنضيستطيع اإلنسان أن يقوم باألداء المطموب منو بطريقة 

 عن طريق اإلرتقاء بمستوى أدائو, إفادة منو ألن فيو ضياع الوقت وىذا األخير يؤدي إلى عجز المتعمم

واإلنتباه والمالحظة ولكن رغم ىذا إال التكرار  أما التكرار المفيد فيو التكرار القائم عمى أساس الفيم 

لوحده ال يكفي في عممية التعمم فالبد أن يكون معو توجيو األستاذ قصد إرشادىم إلى أصح طريق و 

 .ستوى األداءاإلرتقاء المستمر بم

الدافع أو الحافز ىو شرط ضروري لحدوث التعمم فيو الذي يحرر اإلنسان أو  شرط الدافع : ¶

حي نحو النشاط أو العمل المؤدي إلى إشباع الحاجة وكما كان الدافع لدى الكائن الحي قويا كان الكائن ال

 (.191 :2004اط المؤدي إلى التعمم قويا أيضا )جاسم,نزوع الكائن نحو النش

يتم في وقت واحد وفي دورة التدريب المركز ىو الذي زع والمركز :و التدريب أو التكرار الم ¶

يب الموزع فيتم في فترات أو أوقات متباعدة تتخمميا فترات من الراحة أو عدم التدريب أما التدر واحدة, 

المركزي يؤدي إلى التعب والشعور بالممل كما يتعممو الفرد بالطريقة المركزة تكون عرضة لمنسيان وذلك 

ىذا إلى  الفرد,يؤدي إلى تثبيت ما يتعممو وىذا  لتي تتخمل دورات التدريب الموزع, ألن فترات الراحة ا
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قبالو عمى التعمم بإىتمام أكيد  جانب تجدد نشاط المتعمم و إجتياده بعد فترات الراحة و  اإلنقطاع وا 

                        (.41 :2004)العيسوي,

 سادسا _ عوامل اإلنجاز األكاديمي :

ن مرىون دائما إن أغمب العمماء مقتنعون بأن األداء و اإلنجاز وتحصيل األشخاص في أي ميدا

وعميو تقسم العوامل المؤثرة في اإلنجاز األكاديمي أو المنتجة لو من العوامل والمؤثرات المختمفة,  بجممة

 إلى قسمين :

V المختمفة وسماتو المميزة من ذكاء وىي قدرات الشخص اصة بالفرد : عوامل داخمية خ

ات والمعارف والكفاءات لى إحتساب المعموماألفضل إفالنشاط الذاتي يعتبر الطريقة  وتحفيز وما إلييما,

فالمعمومات التي يحصل  عتمد عمى النشاط الذاتي لمتمميذ,حيث أن اإلنجاز األمثل ىو الذي ي المختمفة,

أحمد أكثر مقاومة لمنسيان )الذىن, و عمييا عن طريق جيده ونشاطو الذاتي ىي أكثر ثبوتا و رسوخا في 

                           (.111 :2002النيال ,

V  : والشارع, والمدرسة, والرفاق, وكل ما ومن يتفاعل معو  وتعني البيت,عوامل خارجية بيئية

  (.329 :2004.)موالي ,ميةالخبرات التعميلمخبرة أو حال إجتيازه التمميذ 

فعندما نتكمم عمى مستوى تعمم التالميذ نقصد بذلك عممية التحصيل التي تحتاج إلى المشاركة في 

حيث أن التحصيل يتم خاصة عن طريق العقمية وسالمة الحواس والحوار,  األفكار والميارات والقدرات

والذي يكون موقعو  اإلتصال الفعال المباشر بين األساتذة والتالميذ وذا عالقة بتقدير ذات ىؤالء التالميذ

تفع مستواىم في جميع وير  مما يؤدي إلى نتائج ومعدالت جيدة تظير عمى التالميذحجرة الدراسة, 

 (.54 :2012قنيش,.) الجوانب

 

                    



 اإلنجاز الكاديمي                                                          لثالثالفصل ا

 

52 

 : العوامل الداخمية -1-

التالميذ ىم الطالبون الفعميون لممعرفة والعمم ...إلخ ىم محور التربية الحقيقية وىدفيا في آن واحد 

 : قدرات التاليةكيم لممواصفات واليتوجب إمتاليتعممون ويدرسون ويتحصمون بنظام  وحتى ىؤالء 

يجاد حمول لممشاكل التي وعمى التكيف في المواقف الجدية,  ىو القدرة عمى الفيمالذكاء : -أ- وا 

 .حياة, ىو شئء من ىذا كموتواجينا بيا ال

إن إستعمالنا لكممة الذكاء ىنا ىو لمداللة عمى نسبة الذكاء ومدى تأثير ىذه القدرة عمى اإلنجاز 

ي مجال التنبؤ الذكاء كما تقيسو المقاييس المتخصصة يمتمك قدرة عالية فاألكاديمي حيث أن حاصل 

ء أو نسبة " عمى وضع قياس لمذكاAlfred Binetألفراد بنيو " عمل 1897فمنذ سنة باإلنجاز التربوي ,

والذكاء ىنا ىو قدرة الفرد عمى أداء إختبارات الذكاء ,ويحدد ذكاء الفرد عن  , 1905الذكاء ونشره سنة 

 يق المعادلة التالية :طر 

  X  ( QI )العمر العقمي  نسبة الذكاء =          100  

 العمر الزمني                             

 

( يعني مستوى القدرة العقمية لمفرد بالنسبة لألفراد في 2003فالعمر العقمي حسب السيدة سميم مريم )

بة الذكاء فما ىي إلى وسيمة تحدد مركز ذكاء الفرد أما نسإختبارات الذكاء, سن معين حسب ما تعطيو 

 بالنسبة لألفراد األخرين.

والتمميذ المتفوق أو المتقدم في إدراكو  " 110-90 "أما التمميذ بإدراك عادي يكون الذكاء بمعدل 

الذي يضعف أما التمميذ  إرتفاعو عن المعدل األنف الذكر, يكون كذلك متفوقا أو متقدما بحسب درجة

إنخفاضو عن ىذا المعدل المعروف,  فإنو يتحول إلى معاق بحسب درجة" 110-90"راكو عن المعدل إد
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األمر الذي يؤثر مباشرة أيضا عن ميذ عمى التعمم نوع ودرجة ذكائو, وفي كل األحوال تتبع قدرة التم

                                           (.17 :1996 حمدان,نجاز عمميتين متالزمتين دائما )اإلنجاز الذي يقوم بو نظرا لكون التعمم واإل

وفي نفس النطاق فإن جل عمماء النفس ال يختمفون حول مسألة وجود إرتباط ما بين قوي الذكاء 

"فاخر عقل وىو اإلرتباط الذي يشير إليو  "Ratter et madgeراترومادج   "واإلنجاز األكاديمي حسب 

إن مفيوم الذكاء يتصل إتصاال وثيقا بالقدرة عمى التعمم ,وكل روائز الذكاء وأياما كان ف"عندما يقول : "

من متاىات أو عمب معضمة أو روائز لفظية تروز التعمم أثناء حصولو. وىكذا يكون معيار الذكاء السرعة 

بط الشك أن الذكاء يرت "في قولو  "Butcherباتشر " ونفس الشيء بالنسبة إلى  "في التعمم والدقة فيو 

(ال يتوانى عن التصريح بأن " درجة اإلرتباط 1959) "Vernonفيذا فرنان " "باإلنجاز الدراسي العالي 

ىذا اإلرتباط "فيؤكد من جانبو بأن  "  Tylerتايمر "بالنسبة لمستوى عمر واحد "   أما 0,8يتراوح ما بين 

ة إلى نفس النتائج حيث وجد " " جل الباحثين أوصمتيم أبحاثيم المختمف0,80و  0,30يتراوح ما بين 

( ان معامل اإلرتباط الذي نتحدث عنو غالبا ما 1984" )Conger et peterson كانجر و بترسون 

(: " أن 1987" )Marjori banks,نتيجة أخرى ذكرىا  "مارجوري بانكس  0,70و0,50يتواجد ما بين 

موالي قويا بالقدرة الفكرية") االداء في مادة الرياضيات في سن الحادية عشر يرتبط إرتباطا 

                             (.332:ص2004,

 ب_ اإلدراك :_ 

معنى " اإلدراك ىو تفسير و إعطاء   piagetحسب العمميات المعرفية التي إقترحيا " بياجيو 

نظيم وبالتالي يعرف اإلدراك بأنو العممية التي تشير إلى إستخالص وت لمخبرة التي أحس بيا الفرد, 

كفي أن فال ي (.  119 :1999الحواس )المعايطة, تصدر من البيئة عن طريقالبيانات التي  ومناقشة

بل يجب أن يتميز بالمثابرة في إستعمال ىذا الدماغ وقادر بو عمى التركيز يتوفر لمتمميذ دماغ ذكي, 
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ال عمى إدراك مادة التعمم, ب الدماغ فالتركيز ىو تصويالمواضيع التي يطمب منو تعمميا,  واإلنتباه عمى

  األشياء وحوادث ىامشية خارجو.يتسرب التمميذ جانبا أو يسرح في 

ممثيرات (فيعرف اإلنتباه عمى أنو توجيو الحواس  بطريقة إنتقائية ل1999أما المعايطة خميل )

عمى موضوع ركيز وفييا يتعمق بالمثابرة فيو قدرة التمميذ عمى اإلستمرار في الت الموجودة في بيئة الفرد,

 يما يكون التركيز عممية إدراكية,وبيذا بين من محطة إلى أخرى خالل اإلنجاز, التعمم و إنتقالو المتواصل

فإن المثابرة ىي عممية إدراكية إجرائية سموكية تحرك التركيز عبر مدى زمني معرفي أو حركي متخصص 

عموما " من نقطة أو موضوع أو خطوة رقم  " كحال المين والوظائف المختمفة ذات الطبيعة التطبيقية

 :1996حمدان , ) وىكذا حتى نياية الميمة أو اإلنجاز األكاديمي الذي بصدده الفرد 3إلى  2إلى 1

17.)                                      

كتساب المعرفة ويجري  وبخصوص اإلنتباه فيو راجع إلى الحالة التي يحدث أثنائيا معظم التعمم وا 

تخزينيا في الذاكرة و اإلحتفاظ بيما إلى حين الحاجة إلييما وذلك بإستعمال التركيز العقمي وبالتالي 

 (.        17 :2003سميم ,مقاومة التشتت )  

 _ الذاكرة والتذكر :_ت

اإلنجاز ليسا وظيفتين (تتكمم عن الذاكرة والتعمم بمعنى  2003وىاىي السيدة سميم مريم في كتابيا )

والذاكرة ال تشكل جزء من الحياة بل ىي إحدى وظائف الحياة  تين و لكنيما وظيفتان متكاممتان,ممنفص

 وفقدانيا يؤثر عمى وعي الذات . ىو بمعنى أو بأحر مجموع ذكرياتو,وخاصة عند اإلنسان فكل واحد منا 

اد التعمم فترة فالمعايطة في كتابو في عمم النفس التربوي يعرف التذكر عمى أنو عممية تخزين لمو 

فالذاكرة  ع المعمومات المخزنة في الذاكرة, أي إسترجا عرف بفترة اإلحتفاظ و إسترجاعيا,زمنية معينة ت

من األجزاء األساسية والضرورية في عممية التعمم حيث أنيا الجزء الذي يحتفظ فيو الفرد بالمعمومات 

طة كي يوظفيا في حياتو اليومية في كافة مراحل والخبرات التي يكتسبيا من خالل تفاعمو مع البيئة المحي
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التعميم المدرسي وكي تتفاعل مع الخبرات السابقة التي تم تخزينيا مع الخبرات الحالية التي نرغب في 

 تعمميا .

 تتألف الذاكرة من ثالثة عناصر عمى األقل تقابل ثالثة مراحل أساسية لسياق التذكر :

والعنصر الثالث  العنصر الثاني بتحزين المعمومات,و  مومات,ر األول يتعمق بتسجيل المعالعنص

 التقاطياو الذي يمر بين تسجيل المعمومات  . فالوقتعمومات المخزنة أو إعادة قراءتياالم باسترجاعيتعمق 

 .بالمعمومات االحتفاظىذا الوقت ىو العامل األساسي في أو إعادة قراءتيا,  واسترجاعيا

 : ومن سمات التذكر ما يمي 

بحيث أن  عرف إلى الشيء وتمييزه وتحديده, عزل الشيء عن غيره, التاإلستدعاء و اإلعادة, 

 .تبطة بالتعمم وبالحفظ واإلستبقاءعممية التذكر مر 

 ويتألف التذكر من ثالث عمميات وىي :

 تصنيف المعمومات .-

 التخزين واإلحتفاظ بالمعمومات إلستخداميا في المستقبل .-

ستدعاء المعمومات التي سبق تصنيفيا )قنيش,القدرة عمى ا- -56 :2012إلسترجاع أو التعريف وا 

57.) 

 التحفيز :  _ث_

إن الشخص المحفز ىو بصفة عامة ذلك الشخص الذي تحركو حاجاتو و أىدافو في إتجاه القيام 

لعمم يمي لمتمميذ طالب افالقوة الموجية لمسموك التحصعين و يييئو و ينشطو عمى العمل, بسموك م

, ىي ما درج عمى تسميتيما البعض من العمماء بدافع اإلنجاز ولقد أرجعت " سوزان ىارتر " والمعرفة

لى  أو السيطرة أو التفوق أحيانا,  غب في إسباع حاجاتو إلى الكفاءة أصل ىذا الدافع إلى رغبة من ير  وا 

 أحيانا أخرى . الحرص عمى الحصول عمى مكتسبات إضافية كالدرجات و الحوافز أو التقبل
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" بقولو : " أن العوامل التحفيزية تبدو و كأنيا تقوم بدور أكبر من  Howومن جيتو أشار " ىوو 

ذلك الذي تقوم بدور أكبر من الذي تقوم بو من عوامل أساسية أخرى كالحبرة التقنية التي يتمتع بيا 

قوم بيا ه من خالل تمك األنشطة التي ييمكن إستنتاج وجودفع اإلنجاز أو دافع التحصيل, " إن دااألساتذة 

أو   Excellenceأو محاولة إنجاز درجة عالية معينة من التفوق والبراعة الفرد رغبة منو اإلنجاز, 

 .تحقيقو و إكسابو من قبل األخرين تحقيق الذات وتقديرىا وىو دافع بحاجة إلى

ن المستوى يسعى أىداف عالية مأو تحديد أشكاال عدة كالتنافس مع الغير,  وتأخذ ىذه األنشطة

 ويبذل من أجل ذلك غاية ما في وسعو من جيد وطاقة .الفرد لتحقيقيا, 

أما الباعث فيعرف عمى تمك العوامل الخارجية التي تزيد من قوة السموك وتدفعو لألمام كتصفيق 

ستثارة مفاىيم اإلفيوم الدافع مركب يشمل وىكذا نرى أن م يسجل ىدف,  الجميور لالعب كرة القدم عندما

                                     (.58 :2012قنيش ,والتنشيط والحاجة والحوافز واليدف والباعث ) 

 _ج_ المؤثرات الجسمية :

يركز في ال يستطيع أن من المالحظ أن التمميذ الذي يتمتع بنسبة عالية من الصحة والمياقة البدنية 

ولذلك سرعان ما  لتعب واإلرىاق ألقل مجيود يبذلو,يشعر بالجيد وا ألنو دروسو لمدة زمنية طويمة,

وبالتالي ال يستطيع  ي شرحو لمدرس وال يفيم منو شيئا,يتشتت إنتباىو ويفقد القدرة عمى متابعة األستاذ  ف

وبذلك يختمف في تحصيمو عن زمالئو الذين  لسابقة,أن يؤدي الواجبات الدراسية أو مراجعة الدروس ا

ومن ثم يجب أن يقوم  الذين ال يشكون من ضعف أو إرىاق, ون بمستوى عال من الصحة العامة و يتميز 

األستاذ بتحويل مثل ىذا التمميذ إلى الصحة المدرسية حتى يعالج من أي ضعف أو مرض عضوي 

 .يؤثر في مستوى إنجازه األكاديمي واضح يؤثر في نموه وحالتو الصحية وبالتالي

التالميذ الذين تعرضوا إلى إضطراب نفسي في أثناء مراحل التعميم أو  ومن المالحظ أن بعض

الجسدية قبميا بسبب مرض عضوي كأمراض الكمى والقصبة اليوائية أو األمراض , و اإلضطرابات 
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أالم المفاصل ...إلخ ( يختمفون في دراساتيم ة , تضخم الغدة الدرقي تجة عن سوء التغذية ) كفقر الدم,النا

وبالتالي يتأخر التمميذ  إلنقطاع عن المدرسة لفترة طويمة,األمراض التي تؤدي بالتمميذ إلى ا بسبب ىذه

                                                     (.56 :2012مرباح ,دراسيا مقارنة بزمالئو األصحاء )

 _ العوامل الخارجية : 2_

وعواما أخرى تخص  مجتمع بمعنى الشارع, األىل ثم ال ىناك عوامل تخص األسرة المصغرة و

المدرسة و أمور الدراسة كاألساتذة والتالميذ أي األقران والمناىج التربوية كالكتاب المنيجي والبرامج وكل 

الثالثة  ةاالجتماعيىذا بالترتيب التسمسمي المنطقي حسب سيرورة إنتقال ومرور األطفال ىذه األنساق 

فمكثرة ىذه العوامل وتنوعيا فإن مو حياتيم, وكل نسق يؤثر ويتأثر باألخر, كورة أعاله من مراحل نالمذ

والقصد من ىذا ىو إعطاء صورة واضحة عن نوعية الدور  باحثة تكتفي بالتعرض لمبعض منيا,الطالبة ال

 .اإلنجاز األكاديمي عند التالميذ الذي تقوم بو ىذه العوامل الخارجية البيئية غير المباشرة  في عممية

 _أ_األسرة واألىل :

تعتبر األسرة أول خمية في المجتمع والتي تستجيب إلى تغيرات التي تحدث في المجتمع وىي تعد 

و مواجية متطمبات المجتمع فبذلك ليا أىمية في مساعدة التالميذ عمى توفير  االجتماعيالفرد لتكيف 

وىو يعتمد عمى  مراحل النمو, وىذا حسب االجتماعي و االنفعاليمطالب نمو الجسمي والعقمي و 

المستوى التعميمي لموالدين حيث يتوقف توفير الجو المنزلي المالئم لمدراسة ومساعدة التالميذ خالل عممية 

 االجتماعيكما أن المستوى  ,المذاكرة واإلنجاز الفروض المطموبة ومراقبة مدى تقدمو وتأخره في الدراسة

لألسرة في قدرة األبناء عمى  ةاالجتماعياز حيث تسيم الظروف لألسرة لو دور كبير في عممية اإلنج

الصراعات الزوجية و القسوة في المعاممة األبناء إلى التأخر  العائمي, االستقرارفكمما سادىا  اإلنجاز

الدراسي و قد تتسبب بعض المشكالت األسرية في شرود ذىن التمميذ و ىروبو من المدرسة مما يترتب 

         (.287 :1984الخولى,از األكاديمي ) عميو ضعف اإلنج
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 _ب_ المجتمع :

 مستوى المعيشة . فاضانخ*

 المستوى التعميمي لموالدين و أفراد المجتمع بشكل عام . انخفاض*

 كبر حجم األسرة .*

 الظروف الشممية السيئة .*

 امىتمإرتفاع الطموح بما ال يتناسب مع القدرات أوالعكس ,والالمباالة وعدم اإل*

 _ج_ المدرسة :

و األسرة تعتبر المدرسة إحدى المؤسسات التربوية اليامة في المجتمع فيي مكممة و مطورة لما بدأت

 ومن بين العوامل المؤثرة عمى اإلنجا األكاديمي ما يمي :من تنشئة وتعمم وتربية , 

V : اإلدارة المدرسية 

ستوى اإلنجاز األكاديمي لمتالميذ أما إذا يؤثر المناخ المدرسي بما يسود من نظام وديمقراطية في م

 إتسم بالفوضى والقير قد يؤدي ذلك إلى إنخفاض درجة اإلنجاز األكاديمي لبعض التالميذ .

V : المنياج المدرسي 

تؤثر عدم مالئمة التالميذ المنياج الدراسي وعمى ضعف اإلنجاز األكاديمي وكذلك عدم إرتباط 

يط بو , ولذا عند وضع المنياج يجب أن نراعي إلى قدرات التالميذ المواد الدراسية بالواقع الذي يح

        (.74 :2007يوسف الشيخ,الجسمية والنفسية والعقمية ) 

               

 

 

 



 اإلنجاز الكاديمي                                                          لثالثالفصل ا

 

59 

V : المدرس 

التعميمية التربوية ومن أىم مداخالت النظام تبر المدرس العنصر الفعال في العممية العقمية يع

ولكي يقوم بوظائفو البد أن يكون قادرا عمى تعمم و إن حدث فيو ضعيف, ال يحدث المدرسي فبدونو 

 (.639 :1974)صالح جمال,مكتسب طرقا جيدة لتقديم الدرس  إعداد جيدا و إن يكون

V : الزملء أو جماعة األقران 

الخارجية  ةاالجتماعياألسرية إلى العالقات  ةاالجتماعيتبدأ عممية تحّول الطفل من عالقاتو 

ابرة تباط بالقرناء في فترة مبكرة من حياتو عمى شكل زيارات خاطفة لألقارب أو نزىات يومية عواإلر 

ويبدأ ىذا  ميا عندما يمتحق الطفل بالمدرسة,إال أن ىذا التحول يأخذ شكال فع يتحرر فييا من قيود األسرة,

من أعضاء األسرة مما  حيث يكون أفراد البيئة المدرسية أكبر عددا بالتطور مع مرور الزمن, التحول

التكيف مع أكبر عدد من  يستدعي بذل الكثير من الجيد من قبل التمميذ نتيجة المنافسة وبغية تحقيق

از المدرسي ويمعب الزمالء دورا ميما في اإلنج ,ةاالجتماعيرة في تحقيق المكانة و إثبات الجدا الزمالء,

اليد والقيم نفسيا حيث التق ةاالجتماعيدقائيم من البيئة ونراىم يميمون إلى إختيار أصخالل فترة المراىقة, 

 .المشتركة ةاالجتماعي

وقد يكون لجماعة الرفاق  القات اليامة في المحيط المدرسي,وتعتبر عالقة التمميذ بزمالئو من الع

ينضم إلى ذلك أن التمميذ حين  سرة واألساتذة والمربين وسواىم,تأثير في السموك التمميذ أكثر من تأثير األ

تباع بعض السموكات ) حتى في إ أعضائيا في اإلىتمامات واألفكار,ىذه الجماعات فإنو يشترك مع 

 مصالح معينة,وتحقق لو  وتشبع رغبات معينة لديو, وغيرىا من العادات ( األخالقية ,والدينية, والغذائية,

 االجتماعييانو و أىميتو ووضعو كما أن الجماعة مجال رحب لمصداقة والزمالة يشعر فييا التالميذ بك

               (.59 :2012 مرباح,)
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 خلصة الفصل :  

بحيث تؤثر في كل  اإلنجاز األكاديمي عممية متشعبة,في نياية ىذا الفصل نستخمص بأن عممية 

اء في نب سو لذا لكي تنجح ىذه العممية يجب اإلىنمام بكل ىذه الجوا جوانب, والعوامل المحيطة بالتمميذ,ال

ل من شأنيا أن تؤثر عمى أو عمى المستوى الفردي لمتمميذ ألنو أبسط المشاك المدرسة أو في البيت,

ولكي يتم وخاصة إذا مست ىذه المشاكل النمو السميم لمتمميذ  التركيز, و إنتباه التمميذ, وتقدمو, و إزدىاره,

 .مية التعميمميذ والقائمين عمى عمذلك يجب أن تتضافر مجيودات أولياء التال
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 : مدة الدراسة 2
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 :تمييد ¶

بغرض تحقيق أىداف المتبعة وصفا لإلجراءات  نب من الدراسة الميدانية,يتعرض ىذا الجا 

أدوات جمع  , ومجتمع الدراسة وعينتيا,االستطالعيةض إلى منيج الدراسة من خالل التعر  البحث,

لمتأكد من الخصائص السيكومترية من  استخدمتأي اإلجراءات التي يانات وكيفية معالجتيا إحصائيا, الب

 الصدق والثبات 

 بيق أدوات القياس, لمتأكد من صالحية تطبيقيا,بة الباحثة بتطخالل ىذه المرحمة قامت الطال    

من أجل تبسيطيا و إعادة وتحديد الصعوبات والمشاكل المتعمقة بالفيم والصياغة المغوية لمفقرات 

في تالميذ  وخاصة  ونحن نتعامل مع عينة تتمثل ا في متناول التالميذ المفحوصين,وجعمي صياغتيا,

ولمتأكد  تي يستوعبيا التالميذ بكل سيولة,اطة األفكار والعبارات المما يستدعي بس المستوى األول ثانوي,

كما كان   التحقق منيا بقبوليا أو برفضيا, رضيات التي تم طرحيا ىي فرضيات إجرائية يمكنمن أن الف

 .أن تظير أثناء الدراسة األساسية ىدف ىذه الدراسة ىو كيفية تجاوز الصعوبات التي يمكن

يقيس العنف بالقسم, ما  استبيانصميم بتحميل نتائجيا لت لالستعانة ل المقابمة,وتم تحضير دلي     

و مدى تطابق  وقوف عمى حقيقة وواقع ىذا العنف,وبمالحظات مباشرة في القسم لم بين األستاذ والتالميذ,

أي من الذي  ,لالستبيانالتالميذ المفحوصين  واستجابةما أدلى بو األساتذة بالمقابالت الفردية والجماعية 

 .ي الصواب والذي يكذب أي عمى ظالليقول الحق أ
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 : الستطلعية_ا_ اإلجراءات المنيجية لمدراسة 

 :أول: المجال الجغرافي لمدراسة

وتم  ميداوي أحمد بسيدي لخضر مستغانم,بثانوية  االستطالعيةأجرت الطالبة الباحثة دراستيا 

 منيا : اعتباراتلعدة  ه الثانوية بطريقة مقصودة,ىذ اختيار

 بحوث ميدانية داخل ىذه الثانوية؛التسييالت المقدمة لمطالبة الباحثة إلجراء  ¶

 لباحثة دراستيا في ىذه الثانوية؛زاولت الطالبة ا ¶

 وجود طاقم تربوي و إداري مساعد ومتفاىم . ¶

 :/ بطاقة فنية لممؤسسة1

 27000شارع ميسوم سيدي لخضر   :عنوان المؤسسة

 5935: ريف الوطنيرقم التع

 2004: تاريخ اإلنشاء

 2004: االفتتاحتاريخ 

 2م 18914.00: المساحة اإلجمالية

 2م 2191.00: المساحة المبنية

 2م 6721:المساحة الغير مبنية

 14: عدد الحجرات العادية

 01: قاعة اإلعالم األلي

 04: عدد المخابر

 01: ر لممخبرقاعة تحضي

 01: المكتبة
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 09: داريةعدد المكاتب اإل

 01: قاعة األساتذة

 01: قاعة األرشيف

 01: مكتب األساتذة لإلعالم األلي

 03: مخزن

 02 :مرحاض اإلدارة

 05: مراحيض التالميذ ذكور

 04: مراحيض التالميذ إناث

 01:المطبخ

 01: المطعم

 01:قاعة الطاولة المشتركة

 01:وضع الخرائطقاعة 

 :ثانيا: مدة الدراسة

 :البحث الميداني في ظرف مرحمتين, تمثمت فيما يمي باحثة بإجراء ىذه المرحمة منقامت الطالبة ال

 : _أ_ المرحمة األولى

ولقاءات مع الطاقم  اتصاالتكانت لمطالبة الباحثة , 08/12/2019إلى غاية  17/11/2019من 

صاح عن برنامج اإلف لشرح اليدف من تواجدي و ,تذة الثانويةالمدير وبعض أسااإلداري والتربوي وكذا 

لمتكيف مع المكان و التعرف أكثر عمى األشخاص و حتى ال أكون  ,و اليدف من الدراسة عممي والمدة

 جسم غريب بالمؤسسة التربوية وىذا لتسييل البحث وتفادي معوقات االتصال وخاصة كسب تقة ىؤالء.

ردية لجمع ل وعمى شكل مقابالت فأجرت الطالبة الباحثة خالل ىذه المدة لقاءات مع أساتذة المستوى األو 
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وىم  ة المباشرة لمجموعة من األساتذة,كما طبقت الطالبة الباحثة تقنية المالحظ البيانات حول الموضوع,

 .ة بالقسم بموافقتيم وعمى المباشربصدد القيام بمياميم التدريسي

 :_ب_ المرحمة الثانية

" تمميذ  80"   االستطالعيةلمدراسة  بمغ حجم العينة, 09/12/2019إلى غاية  08/12/2019من

تم خالليا داب وجذع مشترك عموم وتكنولوجيا, جذع مشترك آ مستوى األول من التعميم الثانوي,وتمميذة لم

 ان إختيار عينة الدراسة عشوائيا,ك فقرة,24الذي يحتوي عمى  "المدرسي العنف" استبيانمن  نسخة  توزيع

التدريسية وىذا بموافقة األساتذة المسؤولين عن الحصة وعن المادة كان خالل الحصة  االستبيانتوزيع 

 استرجاعتم  دقيقة, 20وبعد مضي حوالي  مب المقدم من طرف الطاقم التربوي,بكل تفاىم بعد الط

 .المفحوصين باستجاباتممموءة  االستبيانات واستالم

 :الستطلعيةثالثا: عينة الدراسة 

من تالميذ المستوى األول لمشعب  االستطالعيةن مجتمع الدراسة يتكو  :حجم العينة -أ-       

منيم  ,تمميذ وتمميذة   80عمى البحث  توزعت عينة من التعميم الثانوي,العممية جذع مشترك  األدبية و

 ث.إنا 44ذكور, و  36

لغاء ما يقارب استبعادتم  ¶  العنف المدرسي, استبيانتالميذ عمى ال استجاباتمن خ نس 10 وا 

 اكتمال" وكذلك عدم Effaceur الممحاة "  واستعمالالحيتيا من ناحية كثرة التشطيب لك لعدم صوذ

وبيذا تقمص  ,االستبيانة إلغاء ىذه النسخ من اإلجابات عمى بعض الفقرات ليذا قررت الطالبة الباحث

 .تمميذا وتمميذة 70تمميذا وتمميذة إلى   80من  االستطالعيةحجم عينة الدراسة 
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 : مواصفات العينةب_ _    

حسب المتغيرات الكمية والنوعية لمتالميذ  االستطالعيةتبين الطالبة الباحثة توزيع عينة الدراسة 

 وعمى النحو التالي : 

  :متغير الجنس

 وفق متغير الجنس الستطلعيةتوزيع عينة الدراسة  1 جدول رقم

 بة المئوية%النس التكرارات الجنس
 42,9 30 ذكور
 59,1 40 اناث

 100,00 70 المجموع
 إجمالي% من 59,1يمثمون نسبة  االستطالعيةعينة الدراسة  أفرادمن  40 أنيبين ىذا الجدول 

 إقدامظاىرة  إلى% تباين طفيف قد يرجع 42,9, في حين كانت نسبة الذكور إناثالدراسة ىم  أفراد

 من الذكور. أكثرلدراسة والتعمم عمى ا اإلناثوقابمية صنف 

 
 يبين توزيع عينة الدراسة الستطلعية وفق متغير الجنس 1شكل رقم 
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 : متغير السن

 :وفق متغير السن الستطلعيةراسة توزيع عينة الد 2جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات فئات السن
15 28 40,0 
16 24 34,3 
17 13 18,6 
18 5 7,1 

 100,0 70 المجموع
فئة تمثل السن  %40سنة بنسبة  15من التالميذ عمرىم يتزامن من  28يتضح من الجدول أن 

% وىم 34,3سنة أي ما يناسب  16عمرىم  24الحقيقي والالزم لممستوى األول من التعميم الثانوي, و

 معيدين السنة 

من التالميذ  13وى, أو كان ليم تأخر دراسي في األطوار ماقبل الطور الثانوي, وبيذا المست

سنة اي  18تالميذ عمرىم  5% كذلك معيدين أو ليم تأخر, و18,6سنة أي مايعادل  17عمرىم 

% فئة تمثل حالة شاذة, فئتان ليم تأثير عمى االنجاز األكاديمي في القسم, وىم اكبر سنا 7,1مايعادل 

تجربة سنة أو سنتين بالثانوية, وتكرار السنة يعني مشكمة تكيفية, والتأثير عمى عممية االنجاز, وخبرة و 

يكون من خالل التأثير عمى التالميذ الجدد بالتشويش والضغط عمييم واحتقارىم, فئة ليس لدييا أين تذىب 

 يمجؤون إلى الثانوية.
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 : متغير الشعب وحجم التلميذ

 .وفق الشعب وعدد التلميذ الستطلعيةتوزيع عينة الدراسة   3جدول رقم 

 النسبة المئوية% عدد التالميذ الشعب

 65,7 24 جذع مشترك أداب

 34,3 46 جذع مشترك عموم وتكنولوجيا

 100 70 المجموع

لطالبة الباحثة قد ألن اتكنولوجيا اليتضح من الجدول أن أكبر عدد التالميذ متواجد في شعب 

فقط عند عمى المفحوصين مع قسمين من الشعب التكنولوجية وقسم واحد  االستبيانتعاممت خالل توزيع 

 .دبيين أقل حجما من التكنولوجيينيجسد الواقع بحيث األ وىذا ما ,األدبيين لمجذع المشترك

 : الستطلعيةقنيات البحث لمدراسة رابعا _ أدوات وت      

الطالبة الباحثة خالل الدراسة االستطالعية, الدراسة النوعية بأدواتيا المختمفة من استعممت 

المالحظة والمقابمة, و كذلك الراسة الكمية باستعمال االستبيان)أداة بحث( , بحيث كل أداة تكمل األخرى 

 انطالقا من محدودية كل أداة.

 : _ الدراسة النوعية4-1

محاولة التأكد من الظاىرة المدروسة الباحثة الدراسة النوعية, طالبة خالل ىذه الخطوة طبقت ال

 .ية المالحظة بالمشاركة الوجدانيةلمعنف من خالل تقن اتجاهوبالتالي إعطاء 

المقابمة الفردية مع األساتذة فكانت الغاية منيا اإلنصات الوجداني العميق التحميمي  استعمالأما 

 .مدرسيبعض األساتذة حول العنف ال لتسريحات
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 :مباشرةالغير و  الملحظة المباشرة ×

 ن أمام باب الثانوية أي بالشارع,بداية م غير مباشرة كانت لمطالبة الباحثة عدة مالحظات تمقائية

الباحثة الطالبة  التمستونفس الشيء اليائمة ليؤالء التالميذ من لعب, وعراك, وركض, الحظت الطاقة 

يم ة ليذه التصرفات لتفريغ العدوانية في المعب والتنافس فأكرر أن لديفيم بحاج بداخل المؤسسة المدرسية,

 .بل القمع و الكبث ليذه الطاقة العادية يولد العنف فيذا ال يعتبر عنف, طاقة ىائمة وزائدة

وىي إلقاء نظرة شاممة عمى  ,بحيث تأتي بشيء جديد نستطيع تفسير ظاىرة بدون مالحظةفال  

 و تجنب التأويل الذاتي. الوضعيةفي ىذه  الباحث تدخل وال تحيز ظاىرة أو وضعية ما بدون

 : أربع مالحظات في أوقات و مواد و شعب وكذلك أساتذة مختمفين ,و ىي كالتالي

 -01-الملحظة المباشرة رقم  -1-

  17/11/2019سا _األحد 10 -سا9مادة الرياضيات  _شعبة األداب _ التوقيت 

دقيقة  60الحصة الدراسية الصمت والتركيز, خالل  ردة في بدايةالشيء المالحظ بالعين المج

 اتصالطاء وطرح أسئمة والرد والمبادأة, والع لألخذغياب تام  األستاذ بشرح الدرس فقط, اكتفىكاممة, 

 .ىابط فقط

فجأة بدأ التالميذ بالصراح وضرب الطاوالت باأليدي أي  نياية الحصة, خروج األستاذ من القسم,

ب وثقل التركيز وكأن اليدوء كان رىي لدرس التي غابت خالل ساعة كاممة,اقة المشاركة في اتفريغ ط

فحسب تصريح تمميذة  " أنني طوال الحصة لم نتكمم و إنعدمت المشاركة والتحفيز  كان لو صدى سمبي,

ة, وعندما ن األستاذ ممل, والحصة ممملذلك من قبل األستاذ فالصراخ حتى أتأكد أنني لم أكن نائمة أل

 .يتحدث يصيبني النعاس "

فإذا بي أرى أستاذ الحصة يصرخ ويقول أن ىذا التمميذ ال أريد رؤيتو مرة أخرى في  و أنا باإلدارة,

 وىو سبب المشاكل بداخل القسم , وىذا غير صحيح . صتي ألنو ليس محترم وال يحترمني,ح
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  -02-_ الملحظة المباشرة رقم 2_

 24/11/2019سا _ األحد 10-سا 9_شعبة العموم _ التوقيت  مادة العموم الطبيعية

خالل الحصة كان من الصعب عمى  ذ وكذا التالميذ بالقسم الدراسي,من طرف األستا استقباليتم 

فرغم الصراخ والتعميمات  الدرس, رغم أىمية المادة,التالميذ والتركيز عمى  انتباهاألستاذ إعادة ضبط 

يذ تالم كانت جد متوسطة, المشاركة قميمة جدا, االىتمامن درجة إلى أ ر صرامة,والتيديدات بإجراءات أكث

 .يسخرون من إجابة أحد التالميذ

وما جمب  بالرفض وضربيا بالقمم عمى الرأس,فأجاب األستاذ  طمبت تمميذة الخروج لبضعة ثواني, 

لتشجيع  والشكر عمى اإلجابات, ل اىو أن األستاذ كان صارم في معاممتو مع التالميذ وال يستعم انتباىي

 . لى جية النوافذ أي التشرد الذىنيىذا ما جعل التالميذ ينظرون إ يرفض المبادأة,

  -03-_ الملحظة المباشرة رقم 3_

 24/12/2019سا _األحد  11سا  10_ التوقيت  اآلدابمادة الرياضيات _ شعبة 

نصف ساعة األولى لتكريم  زمن,صة إلى قسمين من حيث عامل القسمت أستاذة المادة الح

ا التالميذ النجباء ذوي المعدل المرتفع وىذا بحضوري أنا شخصيا و كذلك مستشارة التوجيو ,بتوزيع اليداي

 ذا التكريم,خالل التكريم  التالميذ  ذوي المعدالت الضعيفة لم ييتموا بي وحثيم عمى العمل أكثر مستقبال,

رحت ليم بأخذ العبرة من رفضت ىذه األخيرة وس وج ألخذ ىواء,أستاذة المادة الخر طمبوا من  بحيث

 . أ وشيء سمبي لبيئة الفصل الدراسيعمما أن بالبيداغوجيا تفضيل تمميذ عمى تمميذ آخر ىو خط زمالئيم,

ىل  اشرة, ولو أن السؤال المطروح,أستاذة المادة قممت من قيمة التالميذ الضعفاء بطريقة غير مب

 الضعيف موجود ؟.

فرصة إعادة إلى التوجيو لديكم  احكم,كقول مثال  " ستعيدون السنة الدراسية وليس ىناك أمل لنج

 .الميني "
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 الذين يتحكمون في المغة العربية, وتتجاىل األخرين," فاألستاذة تتحدث  فقط مع التالميذ النجباء 

 .ونكره معيا أستاذة المادة " مادة,فنحن نكره ال

 -04-ة رقم _ الملحظة المباشر 4_

 24/12/2019سا _ األحد 12-سا11شعبة العموم _ مادة الرياضيات _ التوقيت 

عن  االستفسارفيدف الحصة التكمم والحديث و  المالحظة بحضور مستشارة التوجيو,تمت ىذه 

 .يات ىي مادة مسقطة وكذا الفيزياءالنتائج التي كانت جد سمبية عمما أن مادة الرياض

بعض المرات غير  سموكات الغريبةاليم يكرىون ىذه المادة كذلك بسبب فإن فحسب التالميذ,

لمقسم الدراسي يضع ورقة   وفعند دخول ,و التي ال تنطبق مع متطمبات أخالقيات المينة متكيفة لألستاذال

دنانير ويقول ليم عندما أدخل أشك أنكم تالميذ فأنتم 10ويشكل بيا صندوق ويعمقو بالباب ويضع فيو 

 .ابتدائيالدراسة من السنة األولى  تعيدوامتسولين ومعي أنا لن تنجحوا ويجب أن مثل ال

وطوال الحصة  تحطم من  مستواىم ومن معنوياتيم,فيأتييم بأمثمة  أما أستاذ مادة الرياضيات, 

فأستاذ  و أحسن من زمالئو,أفضل  آنذاكالبطولية  وعن مستواه الدراسي الذي كان  مغامراتويتكمم عن 

فالمقارنة ما بين  دة ىو حبيس ماضيو ومركز عن ذاتو, اآلخر عنده غير موجود, والتمميذ سمبي,الما ىذه

 .خطأ, ألن كل جيل ولديو رجالواألجيال 

إذا تمكنت الطالبة الباحثة من التحقق من وجود الظاىرة المدروسة أي العنف المدرسي الموجو من 

 األستاذ نحو التالميذ و بأبعاده الثالثة.

 :المقابمة الفردية ×

فيي  موكية,في البحوث الس  واستعماالىي أىم وسائل جمع البيانات و أكثر فعالية المقابمة :*

 شفحسب إنجمش و إنجمحوار شفوي وغير شفوي منظم وىادف,  تعزز اإلستجابات و توضح المشاعر,

English.M  et English .C  ستشارة أنواع معينة من " فالمقابمة محادثة موجية يقوم بيا الفرد  إل
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 :2002,المعمومات إلستخداميا في بحث عممي أو لإلستعانة بيا في التوجيو والتشخيص والعالج )مزيان 

84.) 

حول واقع  مواعتباراتي مانطباعاتيو  ةمى تقديرات األستاذعلوقوف ا المقابالت ىوو اليدف من ىذه 

 (. 04ممحق رقم العنف المدرسي خاصة بداخل القسم المدرسي ) أنظر ال

 *المقابمة :

المستوى األول من أما أحداث ووقائع المقابالت الفردية التي أجرتيا الطالبة الباحثة مع أساتذة 

مسؤولية  ستوياتمالحقيقي و  اتجاىولتقدير ووصف العنف المدرسي والوقوف عمى  الطور الثانوي ,

تم  وليذا طابع وجداني عاطفي ومعرفي, ة ذاتعمما أن الصمة أستاذ_تمميذ ىي صم األساتذة في ذلك,

وكيف ؟ أقول ال  ? ألساتذة رفضوا المقابمة, لماذافيجب اإلشارة أن أغمبية ا إجراء  ثالثة مقابالت فردية,

 :ذا بالتركيز عمى العناصر التاليةوى لتفادي التأويل الذاتي, أدري

 .ة حول العنف والعدوانية بالمدرسة_ رأي األساتذ

 .عنف_ إدراكيم لم

 .مدى وجود ىذه الظاىرة بالثانوية _

 ._أشكال العنف ومؤشراتو

 :01المقابمة رقم  ×

  ميداوي أحمد: ثانويةال

 أنثى : الجنس

 سنة 48:السن

 أطفال  3متزوجة /:الحالة العائمية

  المغة العربية:مادة التدريس
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 2004بيذه المؤسسة منذ سنة  سنة,28:األقدمية في التدريس

 12/2019/ 08:تاريخ المقابمة

  قاعة األساتذة :مكان المقابمة

 سا 9:20سا إلى 9:00من : الساعة

بعد تحميل ىذه المقابمة, فالعنف ظاىرة إجتماعية, وعالمية, وما يترتب عنيا ىو األذى النفسي, 

لتعبير عن اإلحباطات ووسيمة لمتفريغ وا انتقامفممارسة العنف ىو  سواء بقصد أو بدون قصد,

فالعنف  ودة الدم,فعمى الشخص أن يتحكم في أعصابو ويتميز ببر  أو معالجة العنف بالعنف,والمكبوتات, 

ؤشراتو تيديد التالميذ ومن م ىذه أحيانا فقط, وفي الغالب يكون غير مقصود, االنتماءلمؤسسة با

ذ طيبة تالميفعالقة األساتذة مع ال تاذ إلى التالميذ فيو غير موجود,أما العنف الموجو من األس لألساتذة,

سنة من التدريس لم تمارس أي عنف ضد التالميذ أو كان لدييا 28فبعد  وىي محبوبة من قبل ىؤالء,

 .ومعاممتيا لمتالميذ مثل أبناءىا سموك عنيف ضدىم

 :02المقابمة رقم  ×

  : ميداوي أحمدالثانوية

 أنثى :الجنس

 سنة50: السن

 أطفال  6متزوجة / :الحالة العائمية

 التربية اإلسالمية  :سمادة التدري

 2006سنة ,بيذه المؤسسة منذ سنة 20:األقدمية في التدريس

 08/12/2019 :تاريخ المقابمة

 قاعة األساتذة :مكان المقابمة
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 سا 10:45سا إلى 10:30من  :الساعة

 دقيقة,15ختصرة ولفترة ال تتراوح كانت جد م ستاذة لتساؤالت الطالبة الباحثة,ىذه األ استجابة

( وىو تصرف أو فعل )حسب األستاذة لمجتمع,منتشرة بكثرة في ا  اجتماعيةميا لمعنف أنو ظاىرة فمفيو 

 جيات لمحاولة التقميل والحد منو,و بالتالي يجب إيجاد إسترات , ةاالجتماعيال يتوافق مع الحياة سمبي 

أما عن  ؤسسة,ن الحارس إلى غاية مدير المم انطالقاوكان ليا أن تعترف بوجود العنف بالمؤسسة 

وعدم تقبل النصائح والتوجييات ورفض  ,احترامب ىمجي فوضوي وبدون التكمم  بأسمو المؤشرات  فطريقة 

لمنصائح   امتثاليمم فقد كانت ضحية العنف من قبل التالميذ بعد, االعتبارتعامل بو وأخذىا بعين ال

وبعد ذلك تراجعت النكر,  استعممتة رستيا لمعنف الموجو ضد التالميذ, في البدايوعن مما والتعميمات,

جيل بإعطاء مثال ميتافيزيقي  " خذ العصا من وسطيا " والتبرير ىو الفارق في السن وتباعد جيميا عن ال

فكثرة النصائح والتعميمات  بالعصا من الوسط ىو أكثر صرامة, فالمقصود سنة من العطاء,20الحالي بعد 

اب المتعة في التدريس حسب طرق التدريس البيداغوجية الحديثة والصرامة حسب الطالبة الباحثة وفي غي

 .لقساوة ومن مؤشرات العنف المدرسيىي ا

 :03المقابمة رقم  ×

 ميداوي أحمد  :ثانوية

 ذكر :الجنس

 سنة 38:السن

 أعزب  :الحالة العائمية

 رياضيات  :مادة التدريس

 2017سنوات بيذه الثانوية منذ سنة4:األقدمية في التدريس

 08/12/2019:ريخ المقابمةتا
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  قاعة األساتذة :لمقابمةمكان ا

 سا11:00سا_إلى 10:45 الساعة:

السمطة والقوة والتيديد عن قصد ضد أي شخص  استخدامفيرى أن  عن مفيوم األستاذ لمعنف,

ء األشخاص و أثر الصدمة النفسية, أو و يترتب عنو ضرر ليؤال, سواء بالمجتمع أو في مكان العمل

وبأشكالو وخاصة فالعنف متواجد بجميع المؤسسات التربوية  فيو سموك مرضي غير مرغوب, جسدية,

لم يتعرض شخصيا لمعنف ولم يكن لو الفرصة السائحة لممارسة العنف ضد التالميذ  المفظي والمعنوي,

 .يتركون لك الفرصة أن تتحدث معيم, وما بالك أن تمارس العنف ضدىمبحيث أن الجيل الحالي ال 

أول سنة  لمراىقة أي المستوى األول ثانوي,كن وحسب الطالبة الباحثة التمميذ وىو في سن ال ¶

لى من يتكمم معو ويستمع لحديثو,تكيفية بحاجة إلى مرافقة نفسية والمعرفية  و  بالعكس فالذي ينقص ىو  ا 

ألن  ئة من المجتمع,لتعامل مع ىذه الفحول كيفيات وأساليب ا التكوين النفسي ليؤالء األساتذة,التحضير و 

ذ ال يزال مراىق قد يكون األستا س الطفل و المراىق ىذا غير كافي,التدريس النظري ليؤالء األساتذة لمقيا

 و".في ذىنو وتصرفات

 :الدراسة الكمية -4-2

 :العنف المدرسي استبيانأ/ 

 .ن األستاذ والتالميذ بداخل القسمالعنف المدرسي ما بي استبيان

في البحوث السموكية,  استعمالا و من أكثر طرق جمع المعمومات البحثية شيوع اناالستبييعتبر 

أراء الناس  واستكشافنات ذات صمة بمشكمة بحثية معينة, بأنو أداة لتجميع بيا االستبيانويمكن تعريف 

فيو يتضمن مجموعة من األسئمة أو الفقرات أو البنود أو الجمل الخبرية أو  ,المحددحول الموضوع 

وبطريقة يحددىا  ,ويعبر المجيب عن األجوبة كتابيا ,وكما نرى ىناك عدة تسميات ,توبةلعبارات المكا

 (.2010:144الباحث حسب أغراض البحث )صالح النجار,
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إذا ما تستخمصو الطالبة الباحثة من ىذه المقابالت, ىو استعمال ىؤالء األساتذة الكرام ميكانزمات 

ض االعتراف و بالتالي محاولة في بداية األمر تحديد المسؤوليات و بعد ذلك دفاعية كالنكر و التبرير عو 

 تقديم الحمول.

 :*كيفية بناء اإلستبيان   

قامت الطالبة الباحثة بتصميم إستبيان العنف المدرسي وفق إتباعيا الخطوات التالية )أنظر الممحق 

 ( 03رقم 

 (. ) اإلستفادة من الدراسات السابقة :األولىالخطوة 

أىم الدراسات المفسرة لمعنف المدرسي والبحوث التربوية اإلطار النظري و  وفييا تم اإلعتماد عمى

 .ة بالموضوعالتي تشمل مجموعة من المقاييس ذات صم

 تحديد األبعاد(.) :الخطوة الثانية

ة من خالل القراءات المختمفة ألدبيات البحث ومن اإلطار النظري وكذلك من الدراسات السابق

المشرف تمكنت الطالبة الباحثة بتصميم إستبيان أولي لمقياس العنف  األستاذإضافة الى توجييات 

 .أبعادالمدرسي الذي يتكون من ثالثة 

سم ولقب التمميذ والجنس والشعبة إلمبيانات الشخصية عن المستجيب) خصص القسم األول -

 .رار السنة(وتك

 واشتممتمدرسي الموجو من األستاذ إلى التمميذ استبيان خاص بقياس العنف ال القسم الثاني -

 أبعاد وىي)العنف المعنوي, العنف المفظي, العنف الجسدي(. 3فقرة موزعة عمى  24عمى 

 )صياغة فقرات إستبيان العنف المدرسي( الخطوة الثالثة: 

 24وعيا وبعد تشكيل الركائز األساسية, قامت الطالبة الباحثة بصياغة فقرات االستبيان وكان مجم

 يوضح ذلك: (4أبعاد والجدول رقم ) 3فقرة وزعت عمى 
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 رات المكونة لكل بعدقعدد الف 4جدول رقم 

 مجموع الفقرات الفقرات األبعاد

 08 8-7-6-5-4-3-2-1 العنف المعنوي

 08 16-15-14-13-12-11-10-9 العنف المفظي

 08 24-23-22-21-20-19-18-17 العنف الجسدي

 

 ) طريقة التطبيق( :الخطوة الرابعة

ىذا المقياس يطبق جماعيا وىو موجو لتالميذ المستوى األول ثانوي, حيث يطمب من التمميذ يوضع 

 ( أمام اإلجابة التي تناسبو الموجودة في االستبيان.Xعالمة )

  )طريقة تفريغ وتصحيح االستبيان(الخطوة الخامسة:

تالميذ وتمميذات المستوى األول ثانوي بيدف اإلجابة عميو, فكل تمميذ يقرأ ىذا المقياس موجو ل

( والجدول التالي 1)X(, أبدا2)X(, احيانا 3)Xاإلستبيان ويختار إجابة واحدة من ثالث بدائل: دائما

 يوضح ذلك:

 سمم التنقيط إلستبيان العنف المدرسي. 5جدول رقم 

 أبدا أحيانا ائماد البدائل 

 01 02 03 الدرجة

 

 :لألداةالخصائص السيكومترية  -5

 تم قياس الصدق بطريقتين:الصدق:  -5-1
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 صدق المحكمين: -1-أ

الذي يقيس العنف المدرسي من خالل القراءات المختمفة لمطالبة الباحثة ألدبيات  االستبيانتم إعداد 

السابقة التي تصب في موضوع البحث وكذلك مواضيع  البحث ومن اإلطار النظري وكذلك من الدراسات

 ؤطر.وكذلك بمساعدة األستاذ الم االستبيانمختمفة التي أفادت بناء 

الخاص باإلستبيان قبل  (2)أنظر الممحق رقم  األوليةبصفتو  االستبيانوقد تم عرض فقرات 

دي سامية و أستاذة عميميش فمة و ) الدكتورة دوي أساتذة بقسم عمم النفس بجامعة مستغانم 3التحكيم عمى 

فقرات  ةالمحكمين إبداء الرأي في مناسب , وقد طمبت الطالبة الباحثة منأستاذة سيسبان فاطمة الزىراء(

يجابية وسمبية الفقرات, وحذف ما عداىا أو  اإلستبيان لمدراسة وفحص وصياغة ومضمون كل فقرة وا 

 تعديميا.

قتراحات المحكمين  العممية والمغوية حول فقرات وأبعاد اإلستبيان, لم يتم في ضوء مالحظات وا 

غير مناسبة " لقبول الفقرة أو رفضيا,  " مناسبة أو حذف أو إضافة أي فقرة, وتم اإلعتماد عمى سمم

قتصرت كذلك التعديالت عمى الجانب المغوي, وحذف بعض الكممات وتوضيح أكثر لمفقرة لمخروج من  وا 

أجمع عمييا المحكمون, وقد أجرت الطالبة الباحثة التعديالت المطموبة الغموض وسوء الصياغة, حيث 

 (.3في صورتو النيائية )أنظر الممحق رقم  االستبيانمنيا وذلك لضبط 

 

 

 

 المحكمين:  أستاذة دويدي سامية      دكتورة عميميش فمة     دكتورة سيسبان فاطمة الزىراء 
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 حساب الصدق: -1-ب

احثة طرق مختمفة لحساب صدق مقياس العنف المدرسي, ويعرفو أحمد محمد إستخدمت الطالبة الب

(. وكانت 209ص,1999محمد الطيب,)( "بأنو قدرة األداء عمى قياس ما وضعت ألجمو" 1999الطيب )

 جاىز لمتوزيع عمى المفحوصين " تالميذ المستوى األول لمطور الثانوي ". االستبيانأصبح  :النتائج كاألتي

 :كل فقرة والبعد الذي ينتمي إليو بين االرتباطوقد تم حساب معامل  :لداخميا التساق ¶

 :والفقرات التي تنتمي إليو )العنف المعنوي(األول بيرسون بين البعد الرتباطمعامل 6  جدول رقم 

 المالحظة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات

 0,01ند دالة ع 000, **598, 1

 0,05دالة عند  030, *260, 2

 0,01دالة عند  000, **624, 3

 0,01دالة عند  000, **625, 4

 0,01دالة عند  000, *571, 5

 0,01دالة عند  000, **673, 6

 0,01دالة عند  000, **607, 7

 0,01دالة عند  000, *664, 8

 0.0.*دالعنذ

 0.1.دالعند.**

 

 .والفقرات التي تنتمي إليو)العنف المفظي(الثاني بيرسون بين البعد  الرتباطمعامل  7جدول رقم 

 المالحظة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات
 0,01دالة عند  000, **618, 9
 0,01دالة عند  000, **475, 10
 0,01دالة عند  000, **646, 11
 0,01دالة عند  000, **414, 12
 0,01دالة عند  017, **284, 13
 0,01دالة عند  035, **253, 14
 0,01دالة عند  000, **607, 15
 0,01دالة عند  000, **696, 16

 0.1.**دالعند

 0.0.*دالعند
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 :والفقرات التي تنتمي إليو)العنف الجسدي( الثالث د بيرسون بين البع الرتباطمعامل  8جدول رقم 

 المالحظة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات
 غير دالة 475, 087, 17
 0,01دالة عند  000, **734, 18
 0,01دالة عند  000, **830, 19
 غير دالة 344, 115, 20
 0,01دالة عند  000, **848, 21
 غير دالة 658, 054, 22
 0,01دالة عند  000, **577, 23
 غير دالة 883, 018, 24

 0.0.*دالعند

 .0.1.**دالعند

 

 :حساب الثبات 5-2-

تجزئة ثبات مقياس العنف المدرسي وعالقتو باإلنجاز األكاديمي, تم إستعمال طريقة اللمتأكد من 

 .وطريقة الفاكرونباخ النصفية

(عرف الثبات عمى أنو " مدى الدقة أو اإلتساق أو إتساق نتائج األداة 1993بد الحفيظ مقدم " )"ع

 (.152ص :1993فيما لو طبقت عمى عينتين من األفراد في مناسبتين مختمفتين " ) مقدم, 

  alpha cronbach : الثبات بطريقة ألفاكرونباخ 1-ب  

ات الخاص بإستبيان العنف المدرسي عمى مستوى بعد تطبيق معادلة ألفا كرونباخ لحساب الثب

( والمقدرة ب aفقرة, تم التوصل إلى نتائج تشير إلى إرتفاع شدة قيمة ) 24اإلستبيان الكمي المتكون من 

 مما يبين تناسق فقرات اإلستبيان. 0,729
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  -2-ب

بتقسيم عدد الفقرات الكمي لإلستبيان إلى جزئين فية إستخدمت الطالبة الباحثة طريقة التجزئة النص

 Brown-( حيث بمغت قيمة ثبات المقياس الكمي بعد تطبيق معادلة تصحيح لسبيرمان براون12/12)

spearman 0,702 .وتعتبر ىذه القيمة مرتفعة وجد مقبولة 

 :70نف المدرسي، ن=قيمتي الثبات الكمي إلستبيان الع  9جدول رقم 

 سبيرمان براون  ألفالكرونباح  الطريقة

 0.702 729; 0 القيمة

تشير بيانات الجدول إلى إرتفاع قيمتي الثبات بالطريقتين المذكورتين أعاله, ىذا مايؤكد ثبات 

 اإلستبيان وصالحياتو لإلجراء عمى عينة الدراسة.

 الدراسة األساسية:  -2

 ملحظة:

, بحيث تعذر القيام فعميا بالدراسة االستطالعيةية تم إستثمار بيانات الدراسة بالدراسة األساس

 و التي يمر بيا العالم و بمدنا الجزائر خاصة, وىذا راجع لمظروف الصحية واألمنية الميدانية األساسية,

  19تفادي إنتشار فيروس الكوفيد الناتج عنيا 

 الوصفي التفسيري .  منيج الدراسة: -1-

 والية مستغانم.–بمدية سيدي لخضر  -ثانوية ميداوي أحمد  كان الدراسة األساسية:م -2-

 . 09/12/2019إلى  17/11/2019 مدة الدراسة األساسية :-3-

 تم اإلعتماد عمى نتائج الدراسة اإلستطالعية. طريقة إجراء الدراسة األساسية: -4-

 .وتمميذةتمميذ  70كان عدد العينة  عينة الدراسة األساسية:-6-



 

 

 

  

 
 

 .الفرضية األولى ومناقشة:  عرض أول

 الفرضية الثانية. ومناقشةعرض ثانيا: 

 الثالثة.الفرضية  ومناقشةعرض  ثالثا:

 .الفرضية الرابعة ومناقشةعرض  رابعا:

 .خاتمةال           

 اإلقتراحات.            
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 : التي تنص نتائج الفرضية األولى ومناقشة:عرض 1

عند تالميذ اإلنجاز األكاديمي بين العنف المدرسي و ة إحصائيا رتباطية دالاتوجد عالقة  ¶

 .المستوى األول من ثانوي

لمفقرات, حيث وجدنا أغمبيا دالة إحصائية عند  االرتباطوىذا ما استنتجناه من خالل نتائج معامل 

عمى  اعتمدنااألكاديمي لمتالميذ  عمى مستويات اإلنجاز نحصلوبما أننا لم  0,05و0,01مستوى الداللة 

 .السابقة التي تتوافق مع دراستنا نتائج الدراسات

 الدراسة ىذه جاءت( حول العنف المدرسي وتأثيره عمى التحصيل الدراسي, 2012دراسة لكحل )

 العوامل ىذه بين ومن المدرسي, العنف وراء ظاىرة تقف التي األسباب مختمف عمى األضواء لتسميط

 .الدراسي التحصيل تأثيره عمى ومدى ف التمميذ عمى زميمو التمميذعن نذكر

 حيث توصمت نتائج الدراسة إلى أن:

 عنف التمميذ يؤثر سمبا عمى التحصيل الدراسي. -

 عنف رجل اإلدارة عمى التمميذ يؤثر سمبا عمى التحصيل الدراسي. -

 عنف المعمم عمى التمميذ يؤثر سمبا عمى التحصيل الدراسي. -
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 :التي تنص الدراسة الخاصة بالفرضية الثانيةنتائج  ومناقشة: عرض 2

 رتباطية بين العنف المدرسي و أبعاده الثالثاتوجد عالقة  ¶
Corre la tio ns  

 مجموع فقرات االستبٌان العنف الجسدي العنف اللفظً العنف المعنوي 

 العنف المعنوي

Pearson Correlation 1 ,691
**
 ,383

**
 ,885

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,000 

N 70 70 70 70 

 العنف اللفظً

Pearson Correlation ,691
**
 1 ,395

**
 ,878

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 

N 70 70 70 70 

 العنف الجسدي

Pearson Correlation ,383
**
 ,395

**
 1 ,662

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001  ,000 

N 70 70 70 70 

 مجموع فقرات االستبٌان

Pearson Correlation ,885
**
 ,878

**
 ,662

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 

 

حيث البعد األول  ,مرتفع رتباطاالن معامل حسب النتائج الموضحة في الجدول يتبين أ التعميق:

بو  االرتباطوالبعد الثالث معامل  0,878بو  تباطاالر البعد الثاني معامل و  0,885بو  االرتباطمعامل 

 .0,01, وكميا دالة عند مستوى الداللة 0,662

ىذه النتائج تجعل الطالبة الباحثة تقر بقبول الفرض البحثي والذي مفاده وجود عالقة ارتباطية بين 

 والعنف الجسدي.مقياس العنف المدرسي وأبعاده الثالثة المتمثمة في العنف المفظي, العنف المعنوي 

( حيث ىدفت ىذه الدراسة الكشف عن 2012" )قوعيش مغنية"ىذه النتائج تتوافق ودراسة كل من 

العالقة بين أساليب التسيير الصفي والسموك العدواني بحيث يتعرض التالميذ لمواقف التوبيخ والعقاب من 
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يرا ىي العدوان الموجو نحو الذات, طرف أساتذتيم, حيث تبين أن السموكات التي يميل إلييا التالميذ كث

 العدوان المفظي الموجو لألستاذ, العدوان الموجو نحو المحيط.

 

 :التي تنص الدراسة الخاصة بالفرضية الثالثةنتائج  ومناقشة: عرض 3

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف المدرسي بإختالف الجنس  ¶
Group  Sta tis tics  

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean (النوع )الجنس 

 مجموع فقرات االستبٌان
 1,16257 6,36766 53,0667 30 ذكر

 1,19233 7,54096 51,5750 40 أنثى

 

 0,36معياري قدره  بانحراف 53,06تبين من خالل جدول أعاله أن متوسط الذكور قد بمع ي

 .7,54معياري قدره  بانحراف 51,57ومتوسط اإلناث بمغ 

ناث(, ىذه الفروق ترى الوبيذا ت صالح طالبة الباحثة أنيا لكون ىناك فروق بين الجنسين )ذكور وا 

الذكور, إذ يبدوا ىذا منطقيا إذ يتوقع المرء أن يكون الذكر أكثر ميال لمعنف من األنثى بحكم طبيعة البنية 

رد فعمو لممواقف أكثر ائص الجسمية والتكوين العضمي ما يجعل البيولوجية البدنية, فالذكر لو من الخص

قوة وحزم وشجاعة وبالتالي تكون لو الجرأة والمبادأة في إستخدام العنف والدفاع عن النفس, أما األنثى 

فميا من الصفات الجسيمة والنفسية ومقارنة بالذكر ما يجعل رد فعميا لممواقف ضعيف وتقتصر إستجابتيا 

 .عمى التعميق واإلنكار والرفض

 تتوافق ودراسة: النتائجإذن ىذه 

( حول العوامل المؤدية إلى تفشي ظاىرة العنف المدرسي داخل المؤسسات التربوية. 2016عمي )

 وتوصمت نتائجيا إلى وجود فروق بين الجنسين في ممارسة العنف )داخل المؤسسات وخارجيا(.
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مراىق تو بسموكيات العنف واالنجاز األكاديمي لدى ال( الضغط المدرسي وعالق2016سميرة )

المتمدرس, حيث تطمعت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في العنف الممارس بين الذكور 

 واإلناث داخل المدرسة.

 

العنف المدرسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة من وجية نظر مدرسييم, وجاءت ( 2011حسين )

 نتائجيا كالتالي:

 الوسط المدرسي.وجود فروق في العنف بين الذكور اإلناث داخل  -

 وجود فروق في العنف بين التالميذ من حيث المستوى الدراسي. -

 

 :التي تنص نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية الرابعة ومناقشة: عرض 4

 الشعبة باختالفتوجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف  ¶
Group  Sta tis tics  

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الشعبة 

ع فقرات االستبٌانمجمو  
 1,05118 7,12944 52,4348 46 علوم

 1,43580 7,03395 51,7917 24 أداب

 

معياري  بانحراف 51,79 المتوسط الحسابي بيا قد بمغ آدابأن شعبة نرى  من خالل الجدول

 .7,12معياري قدره  بانحراف 52,43بينما بمغ متوسط حسابي لشعبة العموم  7,03

لصالح شعبة العموم وىذا ألن الطالبة الباحثة وزعت اإلستبيان الطالبة الباحثة ىذه النتائج تراىا 

عمى قسمين من شعبة العموم والتكنولوجيا وقسم من شعبة األداب كما أنيا الحظت خالل فترة التربص أن 

 األدابيين أكثر ميوال لمعنف من العمميين. 
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الدراسة لكشف العالقة بين درجة استخدام ( جاءت ىذه 2019دراسة فالح )تتالءم و وىذه النتائج 

 تالميذ المستوى الثانوي لمواقع التواصل االجتماعي وممارستيم لمعنف المدرسي. وتوصمت نتائجيا إلى:

تعزى لمتغير الجنس والشعبة )تقني رياضي, عموم  وجود فروق دالة إحصائيا في العنف المدرسي

 طبيعة وحياة, أدب وفمسفة(.

( فسرت ظاىرة العنف من خالل التنشئة االجتماعية بين تبريرات الواقع 2011) دراسة زين الدين

والنموذج المعياري لدى فئة المراىقين المتمدرسين, وقد أظيرت النتائج وجود فروق بين الجنسين من حيث 

 الشعبة الدراسية )التخصص(.
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 خاتمة: 

والعممية ظيرت العديد من المشكالت السموكية  االقتصاديةو  ةاالجتماعيفي ظل التغيرات السياسية و 

واألكيد أن  األنظمة التربوية في دول العالم,سمبا عمى  انعكستوالنفسية التي  ةاالجتماعيواألخالقية و 

 وانتشارامشكمة العنف المدرسي من أصعب الظواىر التي باتت تعصف بسير التربية وىي تزداد حدة 

لمراىقة والتي الذكر المستوى األول والتي يمر فييا التمميذ بمرحمة اخاصة في المرحمة الثانوية وأخص ب

 االتجاىاتفي حياة الفرد حيث تتجمى أىميتيا كونيا المرحمة التي تنمو فييا الميول و تعتبر مرحمة حياة , 

يا ونفسيا وبغية توفير التوجيو السميم لمتمميذ دراس وعمى أساسيا تتحد ىويتو وشخصيتو,لدى المراىق 

 .واجتماعيا

فتوصمنا من خالل ما تيسر لنا من البحث إلى أن التصرفات والسموكيات الناجمة عن بعض     

خير ىو األكثر ألن ىذا األالب األحيان يكون سببيا األستاذ, أفعال عنيفة وفي غ اعتبارىاالتالميذ قد يتم 

يذ المراىقين جانب فات لدى التالموال يجب اإلنكار أن لتفشي تمك السموكات  والتصر  بالتمميذ, احتكاكا

سبل وطرق تدريس من شأنيا أن تغير  ابتكاراألساتذة عمى البحث وتدفعيم إلى أنيا تمزم  إذ  إيجابي,

والتواصل فيما بينيم ما سيؤثر بالطبع عمى  االحتكاكالعالقات القائمة بينيم وبين التالميذ التي ستكرس 

 .ويدفع بيا نحو التحسن والتالحم  كاألجواء القائمة عمى التوتر واإلرتبا

وكل ىذا تطرقنا إليو من خالل ما سبق في بحثنا المتعمق بالعنف المدرسي وعالقتو باإلنجاز    

األكاديمي وىذا بشقيو النظري والتطبيقي وكذلك تعرفنا عمى ىذا الموضوع من خالل ما عرضناه من 

اءات منيجية وتحميل لبيانات الدراسة لنصل في وقمنا بو من إجر  دراسات التي تناولت ىذا الموضوع,

باإلنجاز األكاديمي ولتكون  وعالقتو العنف المدرسي ليذه الدراسة التي تناولت موضوعاألخير إلى نتيجة 

ثراء ىذه الدراسة المتمحورة في مذكرة تخرج لشيادة الماستر من بين الدراسات األكاديمية التي تزيد في اإل

 .صص عمم النفس المدرسيفي مجال تخ المعرفي
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 : إقتراحات
لقد إنتيى البحث إلى مجموعة من النتائج كنا قد ناقشناىا في الفقرات السابقة وتبعا لذلك ,تقدم 
الطالبة الباحثة مجموعة من اإلسيامات حول الموضوع متمنية أن تمقى أذانا صاغية من طرف كل مدراء 

مجال من البحث العممي سواء باحثين كانوا أو مختصين الثانويات و األساتذة وكذا الميتمين بيذا ال
 : ء التالميذ والتي سنذكرىا كاألتينفسانيين أو أوليا

 .لعنف المدرسي _اإلنجاز األكاديميا وث ودراسات تخص ىذان المتغيريين,إجراء بح/ 1
 .ميعالقتو باإلنجاز األكاديإجراء دراسات عممية ميدانية مماثمة حول العنف المدرسي و / 2
 وحثيم أكثر عن العنف خاصة المعنوي والمفظي وما مدى تأثيره إعادة تكوين األساتذة نفسيا,/ 3

 .عمى اإلنجاز األكاديمي لمتالميذ
 .مسقطة ( تكثيف الزيارات لألساتذةعمى مفتشي المواد األساسية ذات المعامل المرتفع ) ال/ 4
 .الدرسشاكميم العائمية خارج إطار عمى األساتذة ترك م /5
بإعداد اإلداريين واألساتذة إلكسابيم الكفاءة والفاعمية وكيفية التعامل مع نفسية التمميذ  االىتمام /6
 .خاصة تالميذ المستوى األول ثانويالمراىق 
 .واجتماعيينية بمختصين نفسانيين تزويد الثانو / 7
 ن أن تكون مسببة لمكبت لدىبدل مبالبيئة المدرسية بما يتماشى مع رغبات التالميذ  االىتمام/ 8

 .التالميذ الذي يولد لدييم العنف
 .حضر العنف المدرسي داخل الثانويةتثبيت برامج ت /9

بالجانب النفسي لمتالميذ حتى ال يكون لو نفور من الثانوية بعد تعرضو لمعنف  االىتمام /10
 .ستاذ نحو التمميذداخميا خاصة العنف الموجو من األ

 .اد التربوي  في الثانويةيل اإلرشتفع /11
أكثر بمصير  انشغاليمالي المباشر مع األولياء يكونوا كسند لمفريق التربوي وبالت االتصال/ 12
 .أبناءىم
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I. :المراجع 

 قائمة المراجع بالمغة العربية  -1

 الكتب: - أ

, 1(. العنف المدرسي بين النظرية والتطبيق, ط2007أحمد رشيد, عبد الرحيم زيادة, ) -1

 عمان: مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع.

ار الجامعية لمطباعة (. عمم النفس العام, د ط, القاىرة: د2003أحمد, عبد الخالق, ) -2

 والنشر.

, الجزائر: دارالفجر 1( .العنف والفقر في المجتمع الجزائري, ط2008بمقاسم, سالطنة ,) -3

 لمنشر والتوزيع.

( ظاىرة العنف في الجزائر والعالج المتكامل, د ط, الجزائر: 2011بوسعدية, مسعود, ) -4

 مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع.

 (. التحصيل الدراسي, د ط, دمشق: دار التربية الحديثة.1999)حمدان , محمد زياد,   -5

 (. اإلضطرابات السموكية واإلنفعالية, د ط, عمان: دار الفكر.2000خولة, أحمد يحي, ) -6

(. التحصيل الدراسي وعادات اإلستذكار, د ط, قطر: 1998روبي أحمد, عمر سميمان, )  -7

 دار البحوث التربوية.

(. النمو النفسي لمطفل والمراىق ونظريات الشخصية, د ط, 1999زيدان, محمد مصطفى, ) -8

 السعودية: دار الشروق لمنشر.

 , بيروت: دار النيضة العربية.1(. األسرة والحياة العائمية, ط1984سناء, حولة, ) -9
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(. اإلرشاد النفسي, د ط, القاىرة: دار الفكر 1999عبد الرحمان, محمد العيسوي, ) -10

 الجامعي.

(. عمم النفس التربوي)دراسة في التعمم والعادات 2004حمد العيسوي, )عبد الرحمان, م -11

 واإلستذكار ومعوقات(, د ط, بيروت: دار النيضة العربية.

(. سيكولوجية العنف المدرسي والمشاكل السموكية, 2007عبد الرحمان, محمد العيسوي, ) -12

 , بيروت لبنان: دار النيضة العربية.1ط

(. سيكولوجية العدوانية وترويضيا, د ط, القاىرة: دار غريب 2001العقاد, عبد المطيف, ) -13

 لمطباعة والنشر والتوزيع.

 (. رعاية أبناء ضحايا العنف, د ط, القاىرة: مكتبة األنجو المصرية.2007كمير, فييم, ) -14

, عمان: دار الميسرة لمنشر 1(.التحصيل الدراسي, ط2011لمعان, مصطفى الجياللي, ) -15

 والتوزيع.

, د ط, اإلسكندرية: دار االجتماعي(. مبحث عمم النفس 2007حمد النيال, )مايسة, أ -16

 المعرفة الجامعية.

, األردن عمان: مكتبة دار الثقافة 1(. سيكولوجية اإلدارة التعميمية, ط2004محمد, جاسم, ) -17

 لمنشر والتوزيع.

...   , ..4(. كيف تعمم أطفالنا في المدرسة اإلبتدائية, ط1974محمد, صالح جمال, ) -18

 :دار النيضة العربية. 

(. مشكالت معاصرة)مفيوميا مظاىرىا أسبابيا عالجيا(, 2007محمود, يوسف الشيخ, ) -19

 , القاىرة: دار الفكر العربي.1ط
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: المؤسسة الجامعية 1(. معجم مصطمحات التحميل النفسي, ط1985مصطفى, حجازي, ) -20

 ب بوتاليس.لمدراسات والنشر والتوزيع. التأليف جان البالنس و ج. 

(. العنف في الحياة الجامعية)أسبابو ومظاىره والحمول 2005معتز السيد, عبد اهلل, ) -21

 المقترحة لمعالجتو(, د ط, القاىرة: منشورات مركز البحوث والدراسات النفسية.

(. مقاربة ثقافية لممجتمع الجزائري)دراسة لبعض المالمح السوسيونفسية 2009معمر, داود, ) -22

 (, د ط, الجزائر :دار طميطمة .واإلقتصادية

(. نطق التحفيز المختمفة وعالقتيا بالتحصيل المدرسي, د 2004موالي, بودخيمي محمد, ) -23

 ط, الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

 , الرياض: دار المريخ.1(. اإلرشاد النفسي والوجيو التربوي, ط1981يوسف, القاضي, ) -24

 :ب المجلت

(,فاعمية العنف من األباء في تثبيت القيم اإليجابية 2019المحسن, ) أستبرق عبد اهلل ,عبد -25

, مجمة البحوث التربوية والنفسية االجتماعيةلدى طمبة المرحمة المتوسطية وعالقتو بأساليب التنشئة 

ISSN,446-445(:61) 16,جامعة بغداد. 

العنف المدرسي (.دور البيئة المدرسية في تخفيف ظاىرة 2019رند صالح ,محمد عثامنة, ) -26

في المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين ومدراء المدارس, مجمة كمية التربية األساسية لمعموم 

 التربوية واإلنسانية. 

(,قياس مستويات تحصيل التالميذ في المرحمة األولى من التعميم 1995الزعيمي,محمد, ) -27

 .145-66(:15)1األساسي, المجمة العربية لمتربية,
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(.تصميم التجارب اإلحصائية لمكشف عن العوامل المؤثرة في 2019جبر, مياوس, )محمد  -28

 ( 47)12تدني التحصيل لدى طمبة المتوسطة في محافظة ذي قار, مجمة دراسات تربوية,

 :القواميس والمعاجم-ج

( 1986وأحمد حسن الزيات, ومحمد عمي النجار, ) إبراىيم مصطفى, وحامد عبد القادر, -29

 )الجزء األول(, إسطنبول, مؤسسة ثقافية لمتأليف والطباعة والنشر والتوزيع, دار الدعوة. .معجم الوسيط

 (, لسان العرب ,بيروت, دار الصادر. المجمد التاسع.1968إبن المنظور. ) -30

 :الرسائل الجامعية-د

عالقة العنف المدرسي (2015,جامعة الوادي.)سود, يعقوب ومنصوري, نور الديناأل -31

  . رل متطمبات لنيل شيادة الماستمذكرة مقدمة إلستكمامن وجية نظر المعممين,  اسيبالتحصيل الدر 

العنف في ثانويات العاصمة, مذكرة تخرج لنيل  (2008جامعة الجزائر.) عبد الرحمان, بزيدة -32

 . ياالجتماعشيادة الماجستر في عمم النفس 

, في الثانوية الجزائرية ذالعنف لدى التالمي( 2012جامعة وىران.)فوزي أحمد,  بن دريدي -33

 .راة )منشورة(أطروحة الدكتو 

ي المدارس مظاىر العنف المدرسي وتداعياتو ف (2017جامعة وىران.) كمال, بوطورة -34

 .دة دكتوراه, أطروحة لنيل شياالثانوية الجزائرية

الدافع لإلنجاز مركز الضبط تقدير الذات  (2008ر, جامعة وىران.)منصو ة بوقصار  -35

 . في عمم النفساديمي, رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراة واإلنجاز األك

أشكال سموك العنف الجامعي المسجل لدى طمبة  (2007جامعة األردن.)عمي, الختاتنة -36

 . غير منشورة(الجامعة وأسبابو من وجية نظرىم, رسالة ماجستر)
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نف من ظاىرة العدور مستشار التوجيو في الحد ( 2017,  جامعةالوادي.)وصال سعودي -37

 .الماستر في عمم اإلجتماع التربويمذكرة مكممة لنيل شيادة , المدرسي

اإلتصال التربوي وعالقاتو بمستويات التحصيل  (2012), جامعة وىران.سعيد قنيش -38

 الدراسي, رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستر في عمم النفس العمل والتنظيم.

التحصيل الدراسي مدرسي وأثره عمى العنف ال  (2015), جامعة مستغانم.فتيحة محمد باي -39

 .ر, مذكرة لنيل شيادة الماستذلمتممي

متمدرس وعالقتو سوء التغذية لدى ال (2012), جامعة وىران.فاطمة الزىراء مرياح -40

 .لنيل شيادة الماجسترمذكرة  ,بالتحصيل الدراسي

حداث, العنف األسري وعالقتو بإنحراف األ  (2006), جامعة نايف.عبد المحسن المطيري -41

 .  ة ماجستر)غير منشورة(السعودية, رسال

العنف لدى تالميذ في مؤسسات التعميم الثانوي من  (2009), جامعة وىران.ليمىي ناج -42

 .ماجستر مذكرة تخرج لنيل شيادة ة نظر األساتذة واإلداريين, وجي

 قائمة المراجع بالمغة األجنبية

43- Larousse-dedepat l'egal 1er semestre, 1993 

 :اقع األنترنتمو 

44- http://www.new-educ.com 
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 م:قبل التحكيوعالقتو باإلنجاز األكاديمي  إستبيان العنف المدرسي  :2ممحق رقم 

 التعديل بغير مناس مناسب الفقرات الرقم 

 العنف المعنوي

يكثر األستاذ حرمان التلميذ من الحصة  -1-

 الدراسية ألتفو األسباب

   

    يبالي األستاذ بإجابات التلميذ النجباء فقط  -2-

يوجو لي األستاذ نظرة تحمل معنى البدء في  -3-

 محاسبتي 

   

    ذ بكراىية يتعامل معي األستا -4-

    ينظر األستاذ لمتلميذ نظرة تتميز باإلحتقار -5-

يستعمل األستاذ كلما بذيئا عن وضعيتي  -6-

  ةالجتماعي

   

    يقوم األستاذ بتوبيخي أمام زملئي  -7-

     أتعرض لإلستيزاء من قبل األستاذ -8-

 العنف المفظي

    أتعرض لمسب من قبل األستاذ   -9-

    يصرخ عمي األستاذ بصوت عال حتى يروعني  -10

    يطمب مني األستاذ السكوت عندما أقدم مبادأة -11

    يحسن األستاذ الكلم مع النجباء فقط -12



 

 

يوظف األستاذ كممات توحي بعدم اإلحترام عند  -13

 إعلنو عن خصم النقاط 

   

ل يستعمل األستاذ ألفاظ قاسية مع التلميذ :مث -14
 الطرد 

   

يكثر األستاذ السخرية مني في القسم " إعادة  -15
 لمتوجيو الميني "

   

يكثر األستاذ من إستعمال األلفاظ البذيئة معي  -16
 في القسم مثل " أنت ل تميق بالمدرسة " 

   

 العنف الجسدي

    تعمد األستاذ الشجار معي حتى لكمني  -17

    ألستاذ أتعرض لشد الشعر من قبل ا -18

    يمجأ األستاذ إلى إستعمال عقوبة الضرب  -19

    يصفعني األستاذ أمام زملئي  -20

    يكثر األستاذ الضرب بالمسطرة  -21

    يكثر األستاذ الضرب بالعصا  -22

    يستولي األستاذ عمى أغراضي بالقوة  -23

    يدفعي األستاذ بقوة حتى يسقطني أرضا  -24

 

 

 



 

 

 إستبيان العنف المدرسي وعالقتو  باإلنجاز األكاديمي بعد التحكيم : :3محق رقم م

 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم 

    يكثر األستاذ حرماني من الحصة الدراسية ألتفو األسباب  -01-

    يبالي األستاذ بإجابات التمميذ النجيب و أنا ييممني  -02-

    يوجو لي األستاذ نظرة تحمل معنى البدء في محاسبتي  -03-

    يتعامل معي األستاذ بكراىية  -04-

    ينظر إلي األستاذ بإحتقار  -05-

     ةالجتماعييستعمل األستاذ كلما بذيئا عن وضعيتي  -06-

    يوبخني األستاذ أمام زملئي  -07-

    ستاذأتعرض لإلستيزاء من قبل األ -08-

    أتعرض لمسب والشتم من قبل األستاذ  -09-

    يصرخ عمي األستاذ بصوت عال حتى يروعني  -10-

    يرفض األستاذ مبادآتي  -11-

    يحسن األستاذ الكلم مع النجباء فقط  -12-

-13-
- 

يوظف األستاذ كممات توحي بعدم اإلحترام عند إعلنو عن 
 خصم النقاط 

   

ستعمل األستاذ ألفاظ قاسية عند طردي مثل " أنت ناقص ي -14-
 تربية "

   

   يكثر األستاذ السخرية  مني في القسم مثل عبارة " إعادة  -15-



 

 

 لمتوجيو الميني "

يكثر األستاذ من إستعمال األلفاظ البذيئة معي في القسم "  -16-
 أنت ل تميق بالمدرسة "

   

    ي حتى يمكمني يتعمد األستاذ الشجار مع -17-

    أتعرض لشد الشعر من قبل األستاذ  -18-

    يعاقبني األستاذ بالضرب  -19-

    يصفعني األستاذ أمام زملئي  -20-

    يضربني األستاذ بالمسطرة  -21-
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 دليل المقابمة 4ممحق رقم 

 البيانات الشخصية :

 الثانوية :

 الجنس :

 السن :

 الحالة العائمية :

 مادة التدريس :

 األقدمية في التدريس :

 تاريخ المقابمة :

 مكان المقابمة :

 الساعة : من ....إلى ....

 وذج األسئمة :نم         

 ماىو مفيومكم لمعنف ؟-1-

 ما رأيكم حول العدوانية والعنف بصفة عامة ؟-2-

 ىل ىو موجود بمؤسستكم ؟-3-

 ماىي مؤشراتو ؟-4-

 ىل تعرضتم لمعنف بالمؤسسة ، ومن قبل من ؟-5-

 ؟ ىل مارستم العنف ضد التلميذ ،لماذا وكيف ذلك-6-

 



 

 

 اإلحصائيةمخرجات برنامج الحزمة  5ممحق رقم 

 اختبار لٌفن لدراسة الفروق بٌن الجنسٌن (1

 

In de pe nde nt Sa m pl es  T es t  

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 مجموع

 فقرات

 االستبٌان

Equal 

variances 

assumed 

1,793 ,185 ,874 68 ,385 1,49167 1,70623 -1,91306 4,89639 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,896 66,984 ,374 1,49167 1,66530 -1,83230 4,81563 

 تينالشعةاختثارليفنلدراسةالفزوق (2



 

In de pe nde nt Sa m pl es  T es t  

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 مجموع

 فقرات

تبٌاناالس  

Equal 

variances 

assumed 

,133 ,716 ,360 68 ,720 ,64312 1,78713 -2,92305 4,20929 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,361 47,316 ,719 ,64312 1,77947 -2,93608 4,22231 

 

 

 

 

 


