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resumé : 

  Cette recherche a pour objectif d’étudier les différentes techniques de counseling que 

le conseiller  les utilise pour démunier la violence  dans les établissements secondaires.

Dans cette recherche , l’étudiante chercheuse a formulé la problématique dans les 

termes suivants : Quel sont les techniques de counseling que le counseiller  les utilise 

pour démunier la violence  dans les établissements secondaires ? 

     A la lumière de cette  problématique , les propositions des hypothèses sont 

formulées comme suit : il existe des différencesstatistiquement significatives dans 

l’étulisationpar les conseillers l’entretien selon le variable du sexe. Aussi , il existe des 

différences statistiquement significative dans l’étulisation par les conseillers les 

techniques de counseling selon le  variable de l’expérience professionnelle . 

    L’étudiante chercheuse a appliqué la méthode  descriptive, en élaborant un 

questionnaire qui comprend deux axes (l’entretien,les techniques de counseling) et 

(18) items. L’échantillon de la recherche comprend (43) conseiller et conseillère ,issus 

de (43) lycée, durant la période allant du   11 .05.2017 au 18 .05.2017. 

    Dans le cadre de cette recherche , étudiante chercheuse a utilisé différentes 

méthodes statististiques : le pourcentage , les répétitions, les moyennes, lécart-type, 

Gutman split- half, anova et  le t-test , en utilisant le logiciel spss 75 , pour l’analyse des 

données et vérification des hypothèsesde travail. 

    Le travail de recherche a fait ressortir les conclusions suivantes : il n’ existe pas des 

différences statistiquement significatives dans l’étulisation par les conseillers 

l’entretien selon le  variable du sexe.Aussi,  il n’ existe pas des différences 

statistiquement significative dans l’étulisation par les conseillers les techniques de 

counseling selon le  variable de l’expérience professionnelle 



 المقدمة
 

1 
 

تعد ظاهرة العنف من أخطر الظواهر على االنسان عموما،رغم أنها بدأت منذ وجوده ولكنها حالٌا 

أصبحت تهدد واستقراره، وما ٌحٌر أكثر هو خطورة العنف فً الوسط المدرسً وما ٌخلفه من آثار  

التربوٌة خصوصا سلبٌة على التالمٌذ بالدرجة األولى وعلى المحٌط المدرسً عموما، وعلى المنظومة 

فهً تسخر كل الجهود واإلمكانٌات من أجل سٌر أفضل وضمان لالستقرار واالرتقاء بالمستوى العلمً 

واالجتماعً واالقتصادي ورغم القوانٌن المعرضة لظاهرة العنف إال أننا نجد مختلف األشكال واألنواع 

ة تمر بمرحلة حساسة من النمو للعنف داخل المؤسسات التربوٌة وخصوصا الثانوٌات ألنها تأوي فئ

الجسمً والنفسً واالجتماعً الذي ٌخول لهذه العٌنة بممارسات غٌر عادٌة تطغى على نظام األسرة 

.أوال وعلى نظام المدرسة ثانٌا قصد إثبات الذات والتمتع بالحرٌة واستقالل الهوٌة . 

اقم اإلدارة واألسرة لٌكون الثمن وفً ظل البحث عن الهوٌة ٌتصادم المراهق مع المدرسٌن وط         

نقص فقدان الدراسة بالفشل أو التخلً أو االنحراف وطرق باب الجرٌمة، كل هذا ٌزداد وٌتأزم فً 

حلول واستراتٌجٌات تخفف صدى األثر السلبً على المجتمع وعلى المراهق أوال، ومنع انتشارها 

∙لألطوار األخرى  

حث عن التقنٌات التً ٌلجأ إلٌها المرشد النفسً للتصدي لهذه ولعلنا بهذه الدراسة نحاول الب      

والذي ٌمثل مدخل الدراسة وٌضم  بالفصل األولالظاهرة ضمن الفصول المكونة لهذه الدراسة بداٌة 

اشكالٌة البحث وفرضٌاتهاوبعض الدراسات السابقة ، دواعً اختٌار الموضوع واألهمٌة التً ٌكتسٌها 

قنا إلى التعارٌف اإلجرائٌة.  البحث وأهدافه، ثم تطر  

خصصناه لموضوع اإلرشاد النفسً وفٌه ناقشنا مفهوم اإلرشاد النفسً، مناهجه،  الفصل الثانيأما 

 النظرٌات التً تناولت اإلرشاد النفسً، المهام األساسٌة للمرشد النفسً وفً األخٌر المقابلة اإلرشادٌة.
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العنف والعنف المدرسً وٌتضمن تعرٌف العنف والعنف تناولنا موضوع  الفصل الثالثأما فً       

 المدرسً، أسبابه، أشكاله، النظرٌات التً تناولت العنف وأخٌرا تأثٌر العنف المدرسً على الطالب.

موضوع المراهقة وخصائصها وتمثل فً تعرٌف المراهقة، مراحلها، أشكالها،  الفصل الرابعوتضمن 

 المطالب التً ٌحاول المراهق تحقٌقها وأخٌرا أبرز المشكالت التً ٌحاول المراهق تحقٌقها.

فقد تمثل فً اإلطار المٌدانً للدراسة االستطالعٌة حٌث تناولنا فٌه اإلجراءات  الفصل الخامسأما 

اسة وتمثلت فً الهدف من الدراسة االستطالعٌة، حدودها المكانٌة والزمانٌة، مواصفات المنهجٌة للدر

عٌنة الدراسة االستطالعٌة من حٌث الجنس والخبرة المهنٌة ثم أدواتها، كما تم فً هذا الفصل توضٌح 

خص مراحل بناء أداة البحث وحساب صدق وثبات االستمارة والنتائج التً توصلنا إلٌها.أما فٌما ٌ

الدراسة األساسٌة احتوت على المنهج المستخدم فً هذه الدراسة، مكانها، مدة الدراسة، مجتمع وعٌنة 

 الدراسة واألسالٌب االحصائٌة المستخدمة فً هذا العمل البحثً.

عرض ومناقشة نتائج الفرضٌات، إذ قمنا بالتطرق إلى عرض نتائج كل الفصل السادسكما تضمن 

باستنتاج عام لتلخٌص النتائج التً توصلنا إلٌها. فرضٌة على حدة، لنخرج  

وفً األخٌر خاتمة عامة، ومجموعة من التوصٌات التً لمسناها مٌدانٌا فً هذا البحث، وخصصنا 

 جزء للمراجع وآخر للمالحق. 
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:كشاللة اإل  

 تواجه المؤسسات التعلٌمٌة مشاكل عدٌدة منها ما ٌتعلق باألداء الوظٌفً ومنها ما ٌتعلق 

عند تلك وبوقوفنا  ،معلمٌهم اتجاه أوفٌما بٌنهم  بالمشكالت بٌن التالمٌذ  

ظاهرة العنف فً  تتمثل فً جدٌرة باالهتمام  ظاهرة عالمٌةأن هناك  المشكالت المدرسٌة وجدنا

العالمٌة الكم الهائل من مظاهر العنف وتعدد أسالٌبه  اإلحصاءاتحٌث أظهرت  ،المدارس

( التً هدفت إلى 8991الكثٌر من الدراسات كدراسة السحٌمً ) هما أثبتتوتطور أدواته وهذا 

المتغٌرات  التعرف على سلوك العنف لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوٌة فً ضوء بعض

( فهدفت إلى التعرف على األسباب التً تؤدي إلى 8991راسة مٌلر)دأما ،النفسٌة واالجتماعٌة

تساعد على التً الحلول  مما دفعناإلى محاولةالوقوف على،سلوكٌات العنف لدى المراهقٌن 

بعد أن  برمته المشكلة خاصة وقد تمتد آثارها لتشمل المجتمع األقل فً التخفٌف من حدة هذه

وفً هذا الصدد هناك ∙ن التالمٌذ للجنوح وطرق أبواب الجرٌمةوقد تدفع المشكلة بكثٌر م ،تتفاقم

دراسات أثبتت فاعلٌة برامج االرشاد الجمعً للتدرٌب على المهارات االجتماعٌة فً خفض 

فتدخل المرشد ،( 8991ودراسة ستٌوارت ومكاي)( 0222سلوكٌات العنف كدراسة حجازي )

وتم صٌاغة مشكلة الدراسة  .فً الحد من ظاهرة العنف فً المدارس امحتوم االنفسً أصبح أمر

 على شكل سؤال على النحو التالً:

ثلنوي؟ لتعلةمي التخفةف من العنف لدى تالمةذ االمركشد النفسي ف ثقنةلت ملهي  

 وتندرج تحت التساؤل المحوري التساؤالت الجزئٌة التالٌة:

المقابلة اإلرشادٌة للتخفٌف من العنف عند تالمٌذ التعلٌم  هل ٌستخدم المرشد النفسً-8  

؟الثانوي  
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؟فً الثانوٌة التً ٌعتمدها المرشد النفسً للتخفٌف من العنف اإلرشاد تقنٌاتماهً  -0  

 

:الفرضةـلت  

 تبعا لإلشكالٌات المطروحة نقترح الفرضٌات اآلتٌة:

للتخفٌف من  لمقابلة اإلرشادٌةا هناك فروق دالة إحصائٌا عند المرشدٌن فً استخدام-8

عند التالمٌذ فً الثانوي تعزى إلى الجنس. العنف  

التً ٌستخدمونها فً  المرشدٌن بالنسبة لتقنٌات اإلرشاد هناك فروق دالة إحصائٌا بٌن-0

.عزى إلى الخبرة المهنٌةت ن العنف عند التالمٌذ فً الثانويالتخفٌف م  

 دواعي اختةلر الموضوع:

ٌلً:إلى اختٌار هذا الموضوع مامن األسباب التً دفعتنا   

.تزاٌد نسبة العنف المدرسً بكل مظاهره وأشكاله•  

.قلة االتصال للمرشدٌن مع التالمٌذ للتصدي لهذه الظواهر •  

.للتخفٌف من العنف لدى طلبة المستوى الثانوي اإلرشادٌةالجلساتقلة  •  

المشكالت السلوكٌة فً المدرسة مثل مشكلة  مجابهةتسلٌط الضوء على دور المرشد فً •

.العنف المدرسً  

 أهداف الدراس :

 

 تهدف هذه الدراسة إلى ماٌلً:

.الوقوف على مظاهر العنف السائدة فً الثانوٌة •  

.النفسً فً التخفٌف من ظاهرة العنف المدرسًالمرشد  دورالكشف عن •  
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التعرف على االستراتٌجٌات المستخدمة من طرف المرشد النفسً للتصدي لمشكلة  •

.العنف المدرسً  

 أهمة  الدراس :
 

 تتمثل أهمٌة الدراسة فً ما ٌلً:
 

المرشد النفسً فً التخفٌف من تقنٌاتالحصول على معلومات واقعٌة عن •  
 

 العنف المدرسً.
 

.توضٌح أهمٌة التدخل اإلرشادي فً الحد من العنف المدرسً •  
 

.إلقاء الضوء على واقع المؤسسات التربوٌة الثانوٌة • 

 

 التعلرةف اإلجرائة :

 

:التقنةلت -1  

 لتحقٌق أهداف عملٌة اإلرشاد المرشد النفسًات واألسالٌب التً ٌوظفها هً كل األدو

الختبارات النفسٌة، دراسة الحالة، البرامج المالحظة، ا، وتتمثل فً المقابالت االرشادٌة

..االرشادٌة.  

ـ المركشد النفسي: 2  

هو الشخص الذي ٌؤدي دور اإلرشاد لألفراد والجماعات التعلٌمٌة ،وٌنظم وٌحلل 

المعلومات حول الطالب من واقع السجالت واالختبارات والمقابالت ،إلى جانب المصادر 

الموثوقة ،وذلك لتقٌٌم مٌولهمواتجاهاتهم وقدراتهم وخصائصهم الشخصٌة للمساعدة فً 
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رس المعلومات المهنٌة والتعلٌمٌة الستخدامها فً مساعدة التخطٌط التعلٌمً والمهنً ،وٌد

 المسترشدٌن  للتخطٌط لموضوعاتهم التربوٌة والمهنٌة والتغلب على مشكالتهم السلوكٌة

ـ العنف:3  

أو  عض الطالب سواء تجاه بعضهم البعضهو ذلك السلوك العدوانً الذي ٌحدث من ب

اه األدوات والمعدات المدرسٌة أو المبانً، تجاه بعض معلمٌهم فً المؤسسة التربوٌة أو تج

وٌتخذ العنف أشكاال مختلفة منها ما ٌتعلق باألفراد وٌكون العنف هنا إما باستخدام الضرب 

باألٌدي أو باآلالت أو باستخدام األلفاظ المشٌنة ،ومنها ما ٌكون تجاه األدوات والمعدات 

أو المسح أو الشطب أو الكتابة والمبانً وٌكون  بالتخرٌب  سواء بالحرق أو الكسر 

.المسٌئة  

مرحلة انتقالٌة تبدأ بالبلوغ وتنتهً بالرشد تحددها مجموعة من التغٌرات ـ المراهق :4

الجسمٌة والجنسٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والخلقٌة ،وتختلف شدة تأثٌرها من فرد 

لة المراهقة المتوسطة آلخر تبعا للظروف النفسٌة ،االجتماعٌة ،المدرسٌة ،وهً مرح

.فٌما ٌخص هذه الدراسة الثانويسنة ،ما ٌوازي التعلٌم  (81ـ 81من)  
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مهيــــد:ت  

 كل إنسان ٌبحث عن المساعدة أو ٌحتاج إلٌها فً فترة من فترات حٌاته ولعل اإلرشاد 

النفسً وٌقدم الخدمات التربوٌةالنفسً من الخدمات اإلنسانٌة التً تقدم المساندة والدعم   

،ناءا على أسس علمٌة واضحة المعالمبطرٌقة منظمة ومدروسة ومخطط لها والمهنٌة   

.تعددها على تكامل النظرة لإلنسان،تعمل فً ومبنٌة على اتجاهات نظرٌة متعددة  

 وٌساعد اإلرشاد النفسً الفرد فً التعرف على إمكانٌاته وقدراته وطاقاته واستعداداته 

،ولعل من أهم المراحل التً ٌحتاج فٌها الفرد واستغاللها إلى أقصى درجة ممكنة ومٌوله  

 إلى اإلرشاد النفسً هً مرحلة المراهقة وذلك لما ٌتعرض فٌها الفرد من ضغوط 

دٌدة جسمٌة واجتماعٌة وعقلٌة وانفعالٌة مما ٌعرضه للكثٌروأزمات نفسٌة وتغٌرات ع  

من المشكالت النفسٌة التً تتبلور جمٌعها فً أنماط من السلوك العدوانً الخطٌر لدى    

 المراهقٌن ومن هنا تأتً أهمٌة عملٌة اإلرشاد من خالل التدخالت اإلرشادٌة للتخفٌف من 

.مستوى العنف لدى طالب المدارس الثانوٌة  

ـ تعريف اإلرشاد:1   

لغة: 1ـ1  

 أصل المصطلح من الفعل رشد كما ورد فً قاموس المحٌط المجلد الثالث كما ٌلً:

.رشد : كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا: اهتدى كاسترشد  

 واسترشد:طلبه.

 والرشد:االستقامة على طرٌق الحق مع تصلب فٌه والرشٌد فً صفات هللا 
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(925ص،6002)ابادي،والذي حسن تقدٌره فٌما قدر ∙تعالى:الهادي إلى سواء الصراط   

ـ اصطالحا: 2ـ1  

 اإلرشاد النفسً عالقة بٌن مرشد ومسترشد، ٌقوم بها المرشد بمساعدة المسترشد على

فهم وحل مشكالته التً تواجهه فً مختلف جوانب الحٌاة ،سواء كانت دراسٌة أو   

،وٌعمل اإلرشاد على مساعدة األقرب إلى العادٌٌن مناجتماعٌةمهنٌة أو شخصٌة أو    

.المرضى   

 اإلرشاد النفسً عملٌة بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد على أن ٌفهم ذاته، وٌدرس 

،وٌنمً إمكاناته، وٌحل مشكالته، فً ضوء معرفته ورغبته لكً ٌصل إلى  شخصٌته  

.(62ص،6004)المشاقبة،النفسًتحقٌق أهدافه وتحقٌق الصحة النفسٌة والتوافق   

: هو عالقة مساعدة تشمل شخصا ٌبحث عن مساعدة وآخر(1976)باترسونعرفه و  

واستالمها. إلعطائهاراغب وقادر ومتدرب على تقدٌمها فً وضع ٌسمح    

هو عملٌة مركزة لالهتمام لمساعدة األفراد األسوٌاء لٌحققوا  ( :1981ايفي )وعرفه   

.  (10ص،6009وظائفهم بصورة أكثر فاعلٌة )الدوري،أهدافهم أو ٌؤدوا   

(  فهو العملٌة التً ٌحدث فٌها0506أما اإلرشاد النفسً من وجهة نظر روجرز )  

العالقة مع المرشد والتً ٌتماسترخاء لبنٌة الذات للمسترشد فً إطار األمن الذي توفره    

(.000،ص6000ماعٌنً وبعٌبع،)اسفٌها إدراك المسترشد لخبراته المستبعدة فً ذات جدٌدة   

ببصٌرة وذكاء لتحقٌق الصحة اإلرشاد النفسً ٌعنً مساعدة الفرد القادر على توجٌه ذاته  

افق فً الحٌاة المختلفة.والتو   
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 كما ٌعنً اإلرشاد النفسً أٌضا العالقة المهنٌة بٌن المرشد الذي ٌساعد المسترشد على

لفرد سواء كاناعمل مع لفهم نفسه وحل مشكالته ومن أهداف اإلرشاد تحقٌق الذات وا   

. (16ص،6009)الدوري،متأخر دراسٌا أو جانحا أوضعٌف العقل  أوعادٌا أو متفوقا    

مناهج اإلرشاد النفسي: -2  

( أن اإلرشاد النفسً ٌعتمد فً تحقٌق أهدافه على 96-90ص ص ،6004أشار )حسٌن،

من المناهج وهً المنهج اإلنمائً،المنهج الوقائً والمنهج العالجً.مجموعة   

اإلنمائي: المنهج -2-1  

والعملٌات الصحٌحة اإلجراءاتأو التكوٌنً وٌحتوي على  اإلنشائًوٌطلق علٌه المنهج   

التً تؤدي إلى النمو السلٌم لدى األشخاص األسوٌاء واالرتقاء بأنماط سلوكهم المرغوبة    

 خالل مراحل نموهم حتى ٌتحقق أعلى مستوى من النضج والصحة النفسٌة والتوافق 

.النفسً عن طرٌق نمو مفهوم موجب للذات وتقبلها وتحدٌد أهداف سلٌمة للحٌاة.  

الوقائي: المنهج -2-2  

 وٌطلق علٌه التحصٌن النفسً ضد المشكالت واالضطرابات واألمراض، حٌث أن هذا

وٌهتم هذا المنهج باألسوٌاء المنهج ٌركز فً اهتمامه على وقاٌة األفراد من الوقوع فً    

النفسً على وقاٌة الفرد من اإلرشادقبل اهتمامه بالمرضى، ومن هنا تقوم عملٌة    

الوقوع فً دائرة االنحرافات السلوكٌة واالضطرابات النفسٌة وذلك من خالل توفٌر   

الرعاٌة المالئمة...   
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العالجي: المنهج -2-3  

 وٌتضمن مجموعة الخدمات التً تهدف إلى مساعدة الشخص لعالج مشكالته والعودة

والنظرٌات األسالٌبإلى حالة التوافق والصحة النفسٌة وٌهتم هذا المنهج باستخدام    

المتخصصة فً التعامل مع المشكالت من حٌث تشخٌصها ودراسة أسبابها،العلمٌة  

النفسً، وٌهدف إلى اإلرشادوطرق عالجها والتً ٌقوم بها المتخصصون فً مجال    

مساعدة الطالب إلى العودة إلى حالة التوفٌق وٌمكن أن ٌتم ذلك عن طرٌق دراسة    

 الحالة.

النظريات التي تناولت اإلرشاد النفسي:أهم -2  

نظرية التحليل النفسي: -3-1  

الغرٌزٌة فً صراع مدى الحٌاة بٌن ملذاته  اإلنسانال شك أن هناك تصورات ترى 

 ودوافعه الشخصٌة من جانب، وبٌن استجاباته الضابطة القائمة على المبادئ االجتماعٌة 

الواضحة األسبابمن جانب آخر، ووظٌفة مرشد التحلٌل النفسً هو التركٌز على   

الدوافع الالشعورٌةهدف تحوٌل والخاصة  بالصراع داخل الفرد وتفسٌر معنى سلوكه ب   

فً التحلٌل النفسً هو تمكٌن المسترشد من األساسًإلى مستوى الشعور والهدف    

استخدام طرق تحظى بقبول اجتماعً لمواجهة التوترات الناجمة عن الصراعات، كما   

أننا نجد أن األسالٌب المستخدمة هً التداعً الحر وتفسٌر األحالم إضافة إلى   

األناامات مأنها تخدم اهت اعتبار لىعالتفسٌرات الدفاعٌة للمسترشد    

(.91ص،6002)عوض،  
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السلوكية: النظرية -3-2  

هو أن المرشد ٌعد بمثابة الشخص القادرإن االفتراض األساسً فً االرشاد السلوكً   

على مساعدة المسترشد فً تعدٌل سلوكه بحٌث ٌصبح أكثر توافقا وتكٌفا مع الواقع الذي    

ٌعٌشه ، وٌعد االرشاد السلوكً موقفا تعلٌمٌا وعلٌه فإن دور المرشد فً االرشاد 

 السلوكً ٌتمثل فً ماٌلً:

تفهم المسترشد وتقبله وبناء عالقة اٌجابٌة معه. -  

سترشد مما ٌؤدي إلى تخفٌض حدة الشعور بالضٌق لوكات لدى المستعزٌز بعض ال -

 لدٌه.

التعامل مع السلوك على أنه مكتسب ال أن ٌراه سوي أو شاذ. -  

التقٌٌم اي تحدٌد الموقف الحالً للمسترشد للتعرف على درجة االضطراب لدٌه ونوع -  

السلوك المراد التخلص منه وتحدٌد السلوك البدٌل.   

لدى المسترشد خالل تعلمه للسلوك البدٌل المراد إكسابه له.تعزٌز التقدم الذي ٌحصل  -  

استخدام األسالٌب الفنٌة فً االرشاد السلوكً ومن األسالٌب الممكن استخدامها:  -  

،النمذجة، لعب الدور...العالج بالتنفٌرالمتبادل، التشكٌل والتسلسل، التعزٌز، الكف   

(33ص،6003ة،)الطراون  

:الني المعرفياإلرشاد العق نظرية -3-3  

االستثارة االنفعالٌة والسلوك الالتكٌفً ٌتأثران بتفسٌراتإلى أن  ليس"إ"تذهب نظرٌة   

الفرد للمواقف وحٌث تعمل هذه التفسٌرات كوسائط رمزٌة لهما، وٌقرر "الٌس" أنه   

والتً ٌنزع بها الناس فً ثقافة هذا العصر إلىةٌوجد كثٌر من المعتقدات الالعقالنٌ   
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التعامل مع المواقف، بقدر ماتزداد المعتقدات الالعقالنٌة لدى الفرد بقدر ما ٌتوقع من   

تحرٌف ومن سوء فهم المواقف، مع ما ٌتبع ذلك من استثارة انفعالٌة ومن سلوك ال    

السلوكً فً النموذج الذي ٌسمٌه -العقالنً االنفعالًتكٌفً وٌمكن تلخٌص االرشاد   

على النحو اآلتً:ه  -د -ج -ب -أ"إلٌس"   

منأي سلسلة )ب( تفجر معتقدات معٌنة )أ( ٌواجه الشخص)المسترشد( بخبرة تنشٌطٌة   

هً انفعاالت سالبة وما ٌالزمها  )ج(وبعض المعتقدات تكون العقالنٌة والنواتج  األفكار   

عن طرٌق مساعدة الشخص )د( وٌقوم المرشد بتفنٌد المعتقدات الالعقالنٌةمن سلوك   

مدى صدق أو عقالنٌة تلك التقرٌرات الذاتٌة، وهناك ٌولً هذاٌفحص بدقة على أن  

األسلوب اإلرشادي أهمٌة كبٌرة لتعلم التمٌٌز بٌن التقرٌرات العقالنٌة والتقرٌرات    

مع )ه(، ولذلك ٌكون اإلرشاد ناجحا إذا تم التخلص من األفكار الالعقالنٌة الالعقالنٌة  

(29،ص6001ما ٌتبعه من اختفاء لألعراض أو لمظاهر االضطراب )عٌد،   

النفسي:األساسية للمرشد  المهام -4  

النفسً الفردي والجمعً لمساعدة الطالب الذٌن ٌعانون من اإلرشادالقٌام بعملٌة  -1  

مشكالت نفسٌة واجتماعٌة وتربوٌة.   

الوقائً وذلك عن طرٌق المحاضرات والندوات التً ٌتم من  اإلرشادالقٌام بعملٌات  -2

.اإلسالمٌةخاللها تدعٌم السلوكات المرغوبة والتمسك بالقٌم   

وتوجٌهها، فٌساعد فً  اإلرشادٌلعب المرشد النفسً دورا هاما فً التخطٌط لبرامج -3

ا داخل المدرسة.تحدٌد أهداف البرنامج وتحدٌد الوسائل التنفٌذٌة لتحقٌقها وتقٌٌم فاعلٌته  
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ٌساعد الطالب على فهم أنفسهم والتعرف على إمكاناتهم ومٌولهم مما ٌمكنهم من -4

 اختٌار الدراسة أو المهنة المناسبة.

ٌقوم بمتابعة الطالب مهما كانت مشكالتهم تربوٌة أو نفسٌة أو اجتماعٌة أو تحصٌلٌة -5

 وذلك لتقٌٌم التحسن الذي ٌطرأ علٌهم.

.أمامهمٌقدم خدمات المعلومات التً توضح للطالب الفرص التعلٌمٌة المتاحة  -6  

ووضع البرامج الوقائٌة والعالجٌة لها االهتمام بحاالت التأخر الدراسً،  -7  

(.642ص،6004)المشاقبة،  

ومع الوالدٌن فً كل ما ٌتصل بفهم الطالب  المدرسةكما أنه ٌتشاور مع العاملٌن فً   

 وإدارتهم، ودراسة التغٌرات فً الطالب والقٌام بتفسٌر هذه المعلومات باستمرار إلدارة 

(.92ص،6002المدرسة وللجان تطوٌر المناهج )المصري وعامر،  

المقابلة االرشادية: -5  

 المقابلة هً عالقة اجتماعٌة مهنٌة دٌنامٌة وجها لوجه بٌن المرشد والمسترشد، فً جو

.نفسً آمن تسوده الثقة المتبادلة بٌن الطرفٌن من أجل حل المشكلة   

(041،ص6005)أبوزعٌزع،   

أهمية المقابلة االرشادية: -5-1  

عنعملٌة إتاحة فرصة للتعبٌر الحرتبرز أهمٌة المقابلة االرشادٌة بأنها فً جوهرها   

وفٌر المعلوماتآراء وأفكار ومعلومات، وتتٌح المقابلة االرشادٌة الفرصة لجمع وت   

السٌما فٌما ٌتعلقالضرورٌة التً تزود المرشد النفسً بفهم شامل لحالة المسترشد    
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التً مر علٌها واألماكن التً عاش فٌها ، وذلك ٌساعد باألحداث التً وقعت له واألزمة    

 على شرح وتفسٌر وتحلٌل حالة المسترشد وتسجٌلها وتقٌٌم امكانٌاته على أسس علمٌة

ة، وبالتالً تحقٌق الهدف العام من المقابلة االرشادٌة وهو إعادة بناء شخصٌة مدروس   

(042،ص6005المسترشد وتنمٌتها)أبوزعٌزع،  

عناصر المقابلة االرشادية: -5-2  

 التتم المقابلة بدون مرشد ومسترشد وجها لوجه. :المواجهة االنسانٌة 

 من البدٌهً أن تتم المقابلة فً مكان محدد ثابت ال ٌتغٌر بٌن حٌن  :المكان المحدد

 وآخر، بحٌث ٌكون معروفا لكل من المرشد النفسً والمسترشد.

 الكثٌر من المرشدٌن النفسٌٌن على تحدٌد موعد مسبق ٌصر  :موعد المسبقال

 للمقابلة مما ٌدعم الهدف العام منها وٌتم تنظٌم العمل خاللها.

  تتم المقابلة من أجل تحقٌق أهداف خاصة وواضحة ومحددة :الخاصةاألهداف

مسبقا تتعلق بمساعدة المسترشدٌن فً إحداث تغٌر اٌجابً فً شخصٌاتهم 

 (044ص،6005)أبوزعٌزع،

اجراءات المقابلة االرشادية: -5-3  

 .االعداد واالصغاء للمسترشد 

 . االهتمام 

 .أن ٌكون المرشد حٌوٌا 

  الجسم الصادرة عن المسترشد.االنتباه لرسائل 
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 :الصمت: وهناك أنواع أهمها 

 لكً ٌجمع أفكاره وٌنظمها. صمت المرشد: -1

 لكً ٌجمع أفكار وٌعد إجاباته على أسئلة المرشد. صمت المسترشد:-2

 ٌمكن أن ٌكون فً مواقف محددة لنقل رسالة عالجٌة للمسترشد:لصمت العالجيا -3

 ون فترة صمت أثناء بكاء المسترشد كأن تك: الصمت الحريص -4

 (059،ص6005)أبوزعٌزع،

 

 خالصة:

أهمٌة التركٌز فً تفسٌر السلوك ومصدره من خالل ما سبق ذكره فً هذا الفصل نالحظ  

وهذا بالرجوع إلى نظرٌات االرشاد التً تساهم فً توضٌح تقنٌات التعامل مع   

السلوكات والمواقف التً تصادفنا ٌومٌا من قبل المسترشدٌن ولهذا وجب على المرشد   

النفسً تفسٌر السلوكات ومحاولة تعدٌلها ومساعدة المسترشد فً اتخاد القرارات لحل   

مشاكله استنادا لتقنٌات ومناهج علمٌة محددة سلفا وقد تسمح هذه األنواع من التقنٌات   

وطرق االرشاد إذا ما طبقت فً مجاالت الدراسة ومختلف المؤسسات بأنواعها بالحد   

من السلوك العنٌف بٌن األفراد.   
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 تمهٌــد:

 ٌكتسب الفرد خالل نموه ومن خالل عملٌات التنشئة سلوكات مرغوبة وأخرى غٌر مرغوبة 

 ومنها ماٌتسم بالعنف ،وكلما تعقدت المجتمعات تحول العنف إلى وسٌلة لتحقٌق أهداف معٌنة من

قبل األفراد وتتنوع هذه األهداف بتنوع المواقف التً ٌتفاعل من خاللها الفرد فالعنف فً بعض    

وسٌلة لتحقٌق التفوق وفً أحٌان أخرى وسٌلة لتحقٌق التكٌف وفً أحٌان ٌعد وسٌلةاألحٌان   

.للمقاومة    

على العامٌنفظاهرة العنف من الظواهر التً أصبحت تداهم المدارس وأصبحت تشكل عبئا ثقٌال   

فانتشاره بٌن التالمٌذ قد ٌؤدي،فٌها، فقد ٌعٌق العنف المدرسة عن القٌام بدورها المتوقع منها    

.إلى جعل البٌئة المدرسٌة غٌر مالئمة لتحقٌق األهداف التربوٌة المنوطة بها   

ـ تعرٌف العنف:1  

ـ لغة:1ـ1  

 جاء فً لسان العرب البن منظور تعرٌف للعنف أصله:

.:العنف:الخرق بالمر وقلة الرفق به،وهو ضد الرفقعنف  

:كرهه.أعنف الشًء:أخذه بشدة واعتنف الشًء  

(202ص،3002التعنٌف:التعٌٌر،اللوم والتوبٌخ)ابن منظور،  

اصطالحا: -1-2  

بأنه استجابة متطرفة وشكل من أشكال السلوك الطالبً عرفت "كوثر ابراهٌم رزق"  العنف  

العدوانً تتسم بالشدة والتصلب والتطرف والتهٌج وشدة االنفعال واالستخدام غٌر المشروع للقوة   

،تجاه شخص أو موضوع معٌن وال ٌمكن إخفاؤه وإذا زاد تكون نتٌجته    

(.16ص،3003مدمرة)الخولى،  
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مادٌا كانوتعرفه "أمٌمة منٌر" على أنه سلوك ٌصدر من فرد أو جماعة تجاه فرد آخر أو آخرٌن   

أم لفظٌا اٌجابٌا أم سلبٌا مباشر أو غٌر مباشر نتٌجة للشعور بالغضب    

أو للدفاع عن النفس أو للممتلكات أو الرغبة فً االنتقام من اآلخرٌن أو الحصول   اإلحباطأو  

 على مكاسب معٌنة وٌترتب علٌه إلحاق أذى بدنً أو مادي أو نفسً بصورة متعمدة بالطرف 

.(0-4ص ص ،3000)جادو،اآلخر  

،سواءكما ٌرى "بول فولكً" فً قاموسه التربوي أن العنف هو اللجوء غٌر المشروع للقوة   

.للدفاع عن حقوق الفرد أو عن حقوق الغٌر   

 أما "أندري الالند" فقد ركز على تحدٌد مفهوم العنف فً أحد جزئٌاته الهامة، إنه عبارة عن

"فعل، أو عن كلمة عنٌفة".وهذا ماٌدخل فً إطار العنف الرمزي...فأول سلوك عنٌف هو الذي   

علىٌبتدئ بالكالم ثم ٌنتهً بالفعل. وهكذا فتحدٌدات العنف تعددت واختلفت إال أن الجمٌع ٌقر    

(616ص،3002)الطراونة، انه سلوك العقالنً، مؤذي، غٌر متسامح...   

تعرٌف العنف المدرسً: -2  

 ٌعرف العنف المدرسً على أنه نمط من السلوك ٌتسم بالعدوانٌة ٌصدر من تلمٌذ أو مجموعة من

وٌتسبب فً إحداث أضرار مادٌة أو جسمٌة أو نفسٌة لهم التالمٌذ ضد تلمٌذ آخر أو مدرس   

وٌتضمن الهجوم االعتداء الجسمً واللفظً والعراك بٌن الطالب والتهدٌد والمطاردة والمشاغبة   

(1،ص3001)جادو،العتداء على ممتلكات المدرسة...وا   

أسباب العنف:-3  

مجموعة أسباب تعود إلى المؤسسة التربوٌة نفسها من ذلك تصمٌم المؤسسة أو بناءها  -1  
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 وازدحام الفصول الدراسٌة ونقص المرافق الضرورٌة وقلة أو انعدام الخدمات.

مجموعة األسباب التً ترجع إلى المعلمٌن ،من ذلك كثرة غٌابهم عن الحصص وتعوٌضهم  -2  

 بمعلمٌن آخرٌن ال ٌخاف منهم الطالب ومن ثم خروج التالمٌذ على النظام داخل الصف 

وسلوكات بعض المعلمٌن التً قد تكون غٌر الئقة.   

عملٌة التنشئة االجتماعٌة التً مر  مجموعة األسباب التً تعود إلى التالمٌذ أنفسهم، من ذلك -3  

 بها الطفل، وتعاطً المخدرات والشعور بالظلم والتعوٌض عن الفشل ومخالطة أقران السوء

وسهولة حصول التالمٌذ على السالح والتأثر بمشاهدة أفالم العنف.   

دٌمة أسباب تربوٌة كاستعمال أسالٌب تربوٌة غٌر مناسبة وتطبٌق مناهج ومقررات دراسٌة ق -4  

 ال تفً بمطالب العمر وعدم وجود لجان تربوٌة لمتابعة التالمٌذ ونقص البرامج الثقافٌة

والترفٌهٌة.   

مجموعة أسباب تنظٌمٌة كعدم وجود لجان تأدٌب الطالب وعدم توفر التعاون بٌن المدرسة -5  

وأولٌاء األمور.   

سات بصورة كافٌة وقلةمجموعة األسباب األمنٌة من ذلك عدم وجود رجال امن بالمؤس -6  

تدرٌبهم.   

أسباب إعالمٌة من ذلك نشر ثقافة العنف من خالل األفالم والمسلسالت العنٌفة. -7  

 وعلى ذلك فالمسؤولٌة عن العنف المدرسً مسؤولٌة جماعٌة أو مجتمعٌة وال تعد 

 المدرسة وحدها هً المسؤولة عنها ومؤسسات المجتمع سابقة على المؤسسة التربوٌة

(.24-23ص ص ،3002ومتزامنة معها  فً التأثٌر على شخصٌة الطالب )عٌسوي،   
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العنف: أشكال -4  

( بأن العنف بٌن المراهقٌن قد ٌظهر على أشكال مختلفة:3002،64أشار )زٌادة،  

العنف اللفظً: -4-1  

،وٌعبر عنه فً صورة الرفضفوظة تحمل مثٌرا ٌضر بمشاعر اآلخروهو استجابة صوتٌة مل  

والتهدٌد والنقد الموجه نحو الذات أو نحو اآلخرٌن ، بهدف استفزازهم أو إهانتهم واالستهزاء    

 بهم . وقد تستخدم بجانب األلفاظ اإلٌماءات واإلشارات

.أو أي جزء من أجزاء الجسم المختلفة  

العنف الجسدي أو المادي:  -4-2  

بواسطة استعمال أعضاء من الجسموهو استخدام القوة الجسدٌة، وٌتمثل بالهجوم ضد اآلخر   

كاألسنان أو األٌدي أو الرأس استخدام آلة حادة أو السالح ،وٌكون عواقب هذا السلوك إٌقاع األلم   

.والضرر باآلخر وقد ٌصل عنف هذا السلوك لدرجة قتل اآلخرٌن أو إٌذاء الذات   

العنف الموجه نحو الممتلكات:  -4-3  

 وٌقصد به تخرٌب لممتلكات اآلخرٌن وإتالفها مثل تكسٌر وحرق أو سرقة هذه الممتلكات 

 واالستحواذ علٌها.

التً تناولت العنف: النظرٌات -5  

نظرٌة التحلٌل النفسً: -5-1  

 تعزو نظرٌة التحلٌل النفسً الجنوح إلى ما ٌصٌب تكوٌن الشخصٌة من خطأ فً مرحلة الطفولة

قوى الطفل على مغادرة البٌت ذاته وقبل بلوغه مرحلة المراهقة وتطلعه إلىالمبكرة، قبل أن ٌ   
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االستقالل الذاتً من األسرة، حٌث نجد أنه خالل العامٌن أو األعوام الثالثة األولى من الحٌاة    

 ٌكون الطفل "جانحا" وذلك ألنه ٌتصرف وفق أهوائه فالطفل ٌأخذ ما ٌرٌده حاال وبصورة مباشرة 

(.44ص ، 3004من سلوكه الذي قد ال ٌرضٌنا فً معظم األحٌان )موسى والعاٌش، وهو ٌتلذذ  

وٌنشأ العنف نتٌجة الصراع بٌن اإلنسان ونفسه ومعطٌات العالم المحسوس الذي ٌعٌش بٌن    

جوانبه، عندما تدفعه رغباته لكً ٌحقق أمرا معٌنا وٌصطدم بعائق فإنه ٌقع نهبا للصراع النفسً   

وعة من القوى تدفعه فً اتجاهات متعددة فٌصاب بالتشتت والصراع الذي ٌنتجإذا تعرض لمجم   

(.244ص ،6443عنه سلوك العنف )صبحً،   

العدوان: –نظرٌة اإلحباط  -5-2  

 تشٌر هذه النظرٌة إلى أن السلوك العدوانً ٌحدث نتٌجة إحباطات ٌواجهها الفرد، وهذه 

العدوانً، مما ٌجعل الفرد ٌلجأ إلى  اإلحباطات تقوم بالتحرٌض على القٌام بالسلوك  

 سلوكات عدوانٌة نحو المصدر الذي سبب اإلحباط ، وتزداد شدة السلوك العدوانً وتقوى حدته

(.24ص ،3002كلما زاد اإلحباط وتكرر حدوثه )زٌادة،   

نظرٌة التعلم االجتماعً: -5-3  

من خالل عملٌة التفاعل  ٌرى أصحاب هذه النظرٌة أن العنف سلوك متعلم أو سلوك ٌتم تعلمه

 االجتماعً.

 فالناس ٌتعلمون سلوك العنف بنفس الطرٌقة التً ٌتعلمون بها أي نمط آخر من أنماط السلوك

االجتماعً وسلوك العنف ٌتم تعلمه عن طرٌق عملٌة التنشئة االجتماعٌة كاألسرة والمدرسة   

ت فقد ٌلجأ الفرد أحٌانا إلىوجماعة الرفاق وغٌرها، وهناك عالقة بٌن العنف وحل المشكال   

(.66ص ،3000العنف كأسلوب لحل المشكالت )سالم،   
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النظرٌة السلوكٌة: -5-4  

 ٌعتقد السلوكٌون أن السلوك العدوانً كغٌره من أنماط السلوك اإلنسانً محكوم بتوابعه، أي أن

ومدعمة، وتقل السلوك العدوانً تزداد احتماالت حدوثه عندما تكون نتائجه اٌجابٌة أو معززة    

 احتماالت حدوثه عندما تكون نتائجه سلبٌة عقابٌة.

 والسلوك العدوانً حسب هذه النظرٌة هو سلوك متعلم إذا ارتبط بالتعزٌز، فإذا اعتدى األخ األكبر 

 على أخٌه األصغر ، وحصل على ما ٌرٌد فإن احتمال تكرار السلوك العدوانً ٌقوى

(30ص ،3002)زٌادة،   

العنف المدرسً على الطالب: تأثٌر -6  

( أن تأثٌرات العنف على الطالب تظهر فً المجاالت26-20ص ص ،3066أوضح )القرالة،  

التالٌة:   

، عدم، مخاوف غٌر مبررة، مشاكل انضباطعدم المباالة، عصبٌة زائدةأوال: المجال السلوكً:   

القدرة على التركٌز، تشتت االنتباه، سرقات، الكذب، القٌام بسلوكات ضارة مثل شرب الكحول   

أو المخدرات، محاوالت لالنتحار، تحطٌم األثاث والممتلكات فً المدرسة وعنف كالمً مبالغ    

.فٌه  

عدم هبوط فً التحصٌل التعلٌمً، تأخر عن المدرسة وغٌابات متكررة،ثانٌا: المجال التعلٌمً:   

المشاركة فً األنشطة المدرسٌة والتسرب من المدرسة بشكل دائم متقطع.   

انعزالٌة عن الناس، قطع العالقات مع اآلخرٌن، عدم ثالثا:المجال االجتماعً:   

 المشاركة فً نشاطات جماعٌة، تعطٌل سٌر الجماعة، العدوانٌة تجاهال لآلخرٌن.
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لنفس، اكتئاب، ردود فعل سرٌعة، الهجومٌة الدفاعٌة فًانخفاض الثقة بارابعا: المجال االنفعالً:   

مواقفه، التوتر الدائم، مزاجٌة اتجاه الذات، شعور بالخوف وعدم األمان، وعدم الهدوء    

 واالستقرار النفسً.

 

:خالصة  

 من خالل ماتعرضنا إلٌه خالل هذا الفصل نستنتج أن سلوك العنف مرهون بالفرد من جوانب

.متعددة ٌؤكد علٌها علماء النفس واالجتماع ،وهذا نظرا لتداخل هذه المتغٌرات وتعدد أسبابه   

وجه األرض رغم أنه سلوك غٌر مرغوب فٌه ولكنه ٌستمر باستمرار تواجد االنسان على  

المثٌر  الشًءالرتباطه بأسباب داخلٌة فً الفرد كما أكدته تفسٌرات النظرٌات العلمٌة، وٌبقى    

تباه هو وجود العنف المدرسً برغم المجهودات الجبارة المبذولة من قبل وزارة التربٌة لالن  

 بالتنسٌق مع الوزارات األخرى وحت القانون الذي ٌضع الحدود القانونٌة والتً ال ٌمكن 

 تجاوزها.

 وبهذا ٌكون من الواجب علٌنا محاولة البحث عن حلول تعالج الظاهرة أو تقً من حدتها للحفاظ

على استقرار المؤسسات التربوٌة.   



وخصائصها المراهقــة                                    رابعالفصل ال  
 

28 
 

 

 

 

 الفصل الرابع
 المراهقة وخصائصها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وخصائصها المراهقــة                                    رابعالفصل ال  
 

29 
 

 تمهيد:

 تعتبر مرحلة الثانوٌة فترة حرجة من مراحل التعلٌم،حٌث أن الطالب فً هذه المرحلة ٌمر بأهم 

( حٌث تظهر فٌها 68ـ  66المراحل من مراحل النمو،وهً مرحلة المراهقة المتوسطة من سن )  

 العدٌد من المشاكل والمٌول واالتجاهات والرغبات والشهوات والحاجات،وٌكمن الخطر فً 

 مرحلةالمراهقة فً التغٌرات فً مظاهر النمو المختلفة الجسمٌة والفسٌولوجٌة والعقلٌة 

واالنفعالٌة والدٌنٌة وخاصة الخلقٌة،ولما ٌتعرض الطالب المراهق من صراعات واالجتماعٌة  

.وخارجٌة متعددة،داخلٌة   

 فإذا لم ٌتم توجٌههم من قبل اآلباء والمعلمٌن واألخصائٌٌن توجٌها سلٌما فإن الطالب سوف

واجهةٌضٌعون وٌتوجهون إلى مشكالت سلوكٌة وبالتالً االنحطاط والفشل وعدم القدرة على م   

متطلبات الحٌاة.   

ـ تعريف المراهقة:1  

ـ لغة:1ـ1  

 ترجع كلمة المراهقة إلى الفعل العربً"راهق" الذي ٌعنً االقتراب من الشًء، فراهق الغالم 

 فهومراهق، أي: قارب االحتالم، ورهقت الشًء رهقا، أي: قربت منه.

(837ص،8008)بوبازٌن،والمعنى هنا ٌشٌر إلى االقتراب من النضج والرشد   

ـ اصطالحا:2ـ 1  

بها الفرد تبدأ بنهاٌة الطفولة المتأخرة وتنتهً بابتداء مرحلة النضج أو الرشد المراهقة فترة ٌمر  

.(63ص، 8004سنة[ )نور،  86أو  80سنة[ إلى ] 63أو  68وتمتد مابٌن ]  
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تشٌر كوب إلى ثالثة منطلقات لتعرٌف المراهقة وهً التعرٌف البٌولوجً والسٌكولوجً و  

فرها معا ٌعطً معنىواالجتماعً وترى أن أٌا من هذه التعرٌفات غٌر كاف لوحده، وإنما تضا   

:جٌد للمراهقة   

تعريف البيولوجي للمراهقة:ال -  

والجسدٌة للبلوغ التً تحول األطفال البٌولوجٌة ٌتضمن هذا التعرٌف التغٌرات 

ناضجٌن جسدٌا وجنسٌا ، وهذه التغٌرات تحدث نتٌجة لإلفرازات الهرمونٌةإلىراشدٌن   

القوٌة.   

التعريف السيكولوجي للمراهقة:  -  

بالذات على ٌركز هذا التعرٌف على أهمٌة تشكٌل هوٌة مستقرة لدى المراهقٌن لتحقٌق اإلحساس   

العدٌدة فً الخبرات واألدوار، مما ٌمكن المراهقٌن من تجسٌر الطفولة التغٌرات حدود نحو ٌفوق 

.فٌهبالرشد الذي علٌهم الدخول  سٌغادرونهاالتً   

التعريف االجتماعي للمراهقة: -  

األفراد بمصطلحات تتضمن مواقعهم فً المجتمع، فمن وجهة نظر ٌعرف علماء االجتماع   

كأفراد ال ٌتمتعون باالكتفاء الذاتً وبالتالً فهم غٌر راشدٌن اجتماعٌة ٌظهر المراهقون 

(.84-83ص ص ،8009شرٌم،)  

حٌث أن المراهق  "التناقض"ـ ب( أن المراهقة توصف 46ص،8009كما ٌرى )بوبازٌن، 

إلى والدٌه من اجل ٌحاول أن ٌكون مستقال بصفة كلٌة لكنه فً نفس الوقت ٌتوسل   

معالجة كل مشاكله الٌومٌة البسٌطة كما ٌظهر فً بعض األحٌان الكثٌر من االهتمام باآلخرٌن 

فً نفس الوقت ٌخفً الكثٌر من األنانٌة.وٌفضلهم على نفسه لكنه   
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المراهقة: مراحل -2  

المراهقة المبكرة: -2-1  

ومن المهمات تقرٌبا تكون شخصٌة الشاب الٌافع فً طور النشوء( سنة 14-12) مابٌن  

:النمائٌة فً هذه المرحلة التً ٌنبغً مواجهتها المهمات التالٌة   

تخفٌف االرتباط بالوالدٌن: ألن المراهق ٌطمح ألن ٌصبح فردا مستقال. -  

أي تجاوز أحداثا حٌاتٌة مؤلمة أو صادمة فً طفولتهم.تمثل الصدمات السابقة:  -  

السن فهم الماضً والحاضر والمستقبل فً إطار  بناء االستمرارٌة: ٌبدأ المراهقون فً هذه-

 أكبر.

عتبارهم ذكورا أم إناثا.تثبٌت الهوٌة الجنسٌة: وهذا ٌعنً أنهم ٌصبحون أكثر وعٌا بدورهم با -  

المراهقة المتوسطة: -2-2  

ورغبة المراهقٌن فً ( سنة 11-14)بٌن  من بروز االستقاللٌة فً هذه المرحلةعلى الرغم 

مازالوا متعلقٌن بوالدٌهم إلى مدى بعٌد، إنهم ٌبتعدون عن والدٌهم وٌعودون إلٌهم ذلك إال أنهم 

والرٌاضٌٌن وٌرى المراهقون فً هذه  وٌرتبطون بصورة مكثفة بمثل أخرى كالمعلمٌن والنجوم

المرحلة بعٌون أقرانهم وكل انحراف عنهم فً المظهر الخارجً أم فً اللباس أم فً التصرف 

إلى فقدان احترام الذات.ٌهم ٌمكن أن ٌقود لد  

ة المتأخرة:المراهق -2-3  

المرحلة ٌغلب أن  هتقرٌبا وفً هذالعشرين وبداٌة الثامنة عشرة وتقع هذه المرحلة بٌن سن 

نحو تحقٌق أهداف ملموسة وواقعٌة تكون مرحلة االستقاللٌة قد انتهت وٌبدأ الشاب بالطموح 

( .   385-384ص ص،8009األسرة )رضوان، وإقامة عالقات حمٌمٌة جدٌة خارج نطاق  
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المراهقة: أشكال -3  

المراهقة المتكيفة:  -3-1  

وفً هذا الشكل تكون المراهقة هادئة نسبٌا، وهً أمٌل إلى االستقرار واالتزان العاطفً، 

 وتكاد تخلو من العنف والتوترات االنفعالٌة الحادة.

:المراهقة االنسحابية]المنطوية[ -3-2  

تتسم باالنطواء والعزلة الشدٌدة والسلبٌة والتردد والخجل، وكذلك ٌشعر المراهق بالنقص 

.، وٌمٌل إلى االنسحابالمالءمةوعدم   

المراهقة العدوانية:  -3-3  

المراهقة فً هذا الشكلمتمردة وثائرة، وٌغلب علٌها الطابع العدوانً الموجه إلى أفراد األسرة 

التشبه بالكبار، وما ٌتطلبه ذلك من ومحاوالت كذلك بالمحاوالت االنتقامٌةتتسم أو إلى المدرسة، و

.(66ص،8007أسالٌب احتٌالٌة فً تنفٌذالرغبات )المصري وعمارة،  

التي يحاول المراهق تحقيقها: المطالب -4  

قات جدٌدة أكثر نضجا مع أقرانه أن تكون له عال.  

ٌتفق وجنسه. اجتماعً رٌقوم بدو أن.  

ٌختار إحدى المهن. وأنأن ٌتقبل الفرد تكوٌنه الجسمً وان ٌتمكن من استخدامه بكفاٌة  .  

عمل ٌتحمل فٌه مسؤولٌته االجتماعٌة وأن ٌستعد للزواج والحٌاة العائلٌة.أن ٌقوم ب.   

.أن ٌنمً مهارته العقلٌة.   

.(86ص،8007تكون له دلٌال فً سلوكه )المصري، ٌكتسب مجموعة من القٌم األخالقٌة أن.  
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المشكالت السلوكية في حياة المراهق: أبرز -5  

الصراع الداخلي:-5-1  

، منها:صراع بٌن االستقالل عن األسرة  ٌعانً المراهق من وجود عدة صراعات داخلٌة

ومتطلبات الرجولة واألنوثة، وصراع بٌن وصراع بٌن مخلفات الطفولة واالعتماد علٌها ،  

..التقالٌد االجتماعٌة.غرائزه الداخلٌة وبٌن   

االغتراب والتمرد:  -5-2  

عن مواقف وثوابت ورغبات  والدٌه الٌفهمانه ، ولذلك ٌحاول االنسالخ أنفالمراهق ٌشكو من 

 الوالدٌن كوسٌلة لتأكٌد وإثبات تفرده وتماٌزه، وهذا ٌستلزم معارضة سلطة األهل.

الخجل واالنطواء: -5-3  

باالعتماد على اآلخرٌن فً حل  ٌؤدٌان إلى شعور المراهقئدة فالتدلٌل الزائد والقسوة الزا

ٌستقل عن األسرة وٌعتمد على نفسه، فتزداد حدة  أنمشكالته، لكن طبٌعة المرحلة تتطلب منه 

 الصراع لدٌه،وٌلجأ إلى االنسحاب من العالم االجتماعً واالنطواء والخجل.

السلوك المزعج: -5-4  

تحقٌق مقاصده الخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة، والذي ٌسببه رغبة المراهق فً  

، ٌشتم، ٌسرق، ٌتصارع مع الكبار، ٌتلف الممتلكات، ٌجادل فً أمور وبالتالً قد ٌصرخ

 تافهة، وٌتورط فً المشاكل، وال ٌهتم بمشاعر غٌره.

العصبية وحدة الطباع: -5-5  

مطالبه بالقوة والعنف الزائد، فالمراهق ٌتصرف من خالل عصبٌته وعناده، ٌرٌد أن ٌحقق 

.(80-69ص ص،8007، وٌكون متوترا بشكل ٌسبب إزعاجا للمحٌطٌن به )المصري  
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 خالصة:

من خالل ما تم ذكره حول موضوع المراهقة فً هذا الفصل نالحظ أن هذه المرحلة من الحٌاة 

الٌة وما ٌعرف جسدٌة ،مزاجٌة وانفعتعد أكثر المراحل تعقٌدا وتركٌبا بما تحوٌه من تغٌرات 

 بأزمة المراهقة وأزمة الهوٌة التً قد تمر بسالم وقد تسبب المشاكل النفسٌة عند بعض المراهقٌن

وما هو مالحظ فً هذه المرحلة من النمو هً مجموعة االستجابات المتنوعة تجاه المواقف 

الغرٌب  الٌومٌة التً ٌتعرض لها المراهق من خالل تعامله مع األشخاص ومع ذاته والسلوك

والمزٌج المتأرجح بٌن الغضب والعنف وبٌن التوتر والخوف كلها تصرفات تؤدي بالمراهق إلى 

تصادم مع الواقع المعاش ومع ماتتطلبه ثقافة المجتمع ولهذا ٌتجلى دورنا فً حماٌة هذا المراهق 

 ومساعدته عل بناء شخصٌة متوازنة.
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 تمهٌــد:

 للقٌام ببحث علمً ٌساهم فً تطور األفكار وبناءها والحصول على نتائج ٌمكن االعتماد علٌها

اتخاذ عدة كمرجعٌات تساعد فً تفسٌر الظواهر والوقوف على أسبابها ونتائجها وجب على الباحث   

ثماالستطالعٌة، مكان وزمان الدراسة، خطوات علمٌة حٌث بدأنا باإلشارة إلى الهدف من الدراسة    

تً استعناومواصفاتها، كما أنه من الموضوعٌة ذكر أدوات الدراسة ال قمنا باختٌار عٌنة الدراسة   

قٌاسه باإلضافة إلى حساب الخصائص السٌكو مترٌة بها لقٌاس موضوع البحث المراد   

، وبعدها فصلنا فً الدراسة األساسٌة التً اعتمدت على المنهج المستخدم)الصدق والثبات(لألداة    

فً البحث، وكذا مجتمع الدراسة واختٌار العٌنة الممثلة له ثم تطرقنا إلى األداة التً أعددناها لقٌاس   

موضوع البحث وكذا األسالٌب اإلحصائٌة المعتمدة فً معالجة النتائج.   

الدراسة االستطالعٌة: -1  

:الهدف من الدراسة االستطالعٌة -1-1  

التً هً للباحث من معطٌات ونظرة أولٌة حول المشكلة  للدراسة أهمٌة كبٌرة، نظرا لما تقدمه

بصدد البحث فٌها وهً تسبق الدراسة األساسٌة، فهً خطوة البد من القٌام بها كما أنها تساعد 

 الباحث على:

 .تحدٌد موضوع البحث بدقة 

 .االطالع بعمق على جوانب وتفاصٌل موضوع الدراسة 

  جمع البٌانات.تحدٌد وسٌلة 

  العٌنة.معرفة خصائص 
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 .التأكد من الصدق والثبات لألداة المستعملة فً البحث 

أثناء باإلضافة إلى التعرف على كل ما ٌمكنه عرقلة عملنا ومختلف الصعوبات المحتمل مواجهتها 

واختٌار أداة القٌاس أداة جمع البٌانات من صالحٌة واألهم ما فً ذلك التأكد إجراء البحث المٌدانً، 

 "المرشد النفسً فً التخفٌف من العنف لدى تالمٌذ التعلٌم الثانوي تقنٌات"ارة المتمثلة فً استم

 مكان وزمان الدراسة االستطالعٌة: -1-2

بمركز التوجٌه  7702أفرٌل  03إلى  7702أفرٌل  72أجرٌت فترة الدراسة االستطالعٌة من 

 واالرشاد المدرسً والمهنً بوالٌة مستغانم .

 الدراسة االستطالعٌة:مواصفات عٌنة  -1-3

تملت عٌنة البحث على مستشاري عٌنة الدراسة االستطالعٌة بطرٌقة عشوائٌة حٌث اش تم اختٌار

مستشار  77ثانوٌة بوالٌة مستغانم، وتكونت من  77التوجٌه واالرشاد المدرسً والمهنً من 

ٌقٌة التً ٌعقدها مركز وتم االلتقاء بهم خالل الجلسات التنسالمدرسً والمهنً ومستشارة االرشاد  

 لتوجٌه واالرشاد المدرسً والمهنً، والجداول اآلتٌة توضح خصائص العٌنة االستطالعٌة:ا

 الجنس: -

 ( ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة للدراسة االستطالعٌة حسب الجنس:11الجدول رقم)

 النسبةالمئوٌة العدد الجنس

 %77 70 الذكور
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 %37 01 اإلناث

 %077 77 المجمـــــوع

 مرشدة  01أن عدد أفراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة من اإلناث ( 11)ٌتضح من خالل الجدول رقم 

 من  %17فردا أي بنسبة  07بفارق  %77( بنسبة 70تفوق عدد الذكور أربعة ) %37نفسٌة بنسبة 

 مجموع أفراد عٌنة الدراسة االستطالعٌة.

 الخبرة المهنٌة: -

 توزٌع عٌنة الدراسة االستطالعٌة حسب الخبرة المهنٌة:( ٌوضح 12الجدول رقم )

 النسبة المئوٌة العدد الخبرة المهنٌة

 %07 07 سنوات 11أقل من 

 %07 73 سنة 21 -11

 %07 77 سنة فما فوق 21

 %077 77 المجمــــــوع

 

 ٌتضح أن أكبر سنوات الخبرة المهنٌة بالنسبة للمرشدٌن النفسانٌٌن (12)من خالل الجدول رقم 

 لألفراد الذٌن لدٌهم خبرة مهنٌة تتراوح  %07، تلٌها نسبة سنوات 07أقل من  %07قدرت ب 

 سنة فما  77لألفراد الذٌن لدٌهم خبرة مهنٌة  %07، أما أقل نسبة قدرت بـ ( سنة77 -07ما بٌن )

 فوق.

 ة االستطالعٌة:الدراس أدوات -1-4

تعد أداة جمع المعلومات الركٌزة األساسٌة التً ٌقوم علٌها البحث المٌدانً، فعن طرٌقها ٌتمكن 

أهداف دراسته، وتنوع أدوات جمع البٌانات المستخدمة فً البحوث االجتماعٌة الباحث من تحقٌق 
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مدروس، فقمنا بمقابالت مع تبعا لطبٌعة كل بحث والمنهج المتبع وأهداف الدراسة وطبٌعة المجتمع ال

 المرشدٌن قصد التعرف واقع الموضوع المدروس وكٌفٌة قٌاسه.

من أكثر األدوات المستخدمة فً جمٌع البحوث االجتماعٌة التً  تعد االستمارة تعرٌف االستمارة:

تتطلب معلومات أو آراء األفراد أو تصورات أو معتقدات وهً عبارة عن مجموعة من األسئلة 

المكتوبة التً تعد بقصد الحصول على معلومات أو آراء المبحوثٌن حول ظاهرة أموقف 

(.16،ص0444معٌن)عبٌدات وآخرون،  

لطالبة الباحثة االستمارة باالستعانة من توجٌهات األستاذ المشرف وبتحكٌم من طرف وقد أعدت ا

عبارة مقسمة إلى  76بعض األساتذة المحكمٌن، حٌث تتكون االستمارة فً صورتها األولٌة من 

علما أن كل فرد من أفراد العٌنة ٌتحصل على درجة ( 13)محورٌن كما هو مبٌن فً الجدول رقم 

.(14)احد و ثالثةعلى كل عبارة كما هو موضح فً الجدول رقم بٌن وتتراوح   

( ٌمثل توزٌع العبارات حسب المحاور:13الجدول رقم )  

 المحاور عنوان المحور العبارات

0-7-6-0-0-1-2-3-4-07  المحور األول المقابلة االرشادٌة 

00-07-06-00-00-01-02-03-04-77-70-

77-76  

اإلرشاد تقنٌات الثانًالمحور    

 

فً طرٌقة التصحٌح لالستمارة التً تقٌس تقنٌات المرشد النفسً فً التخفٌف منوتم االعتماد   

راوح الدرجات علىالعنف لدى تالمٌذ الثانوي، من خالل إعطاء درجات لكل بدٌل من البدائل، وتت   
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. 0إلى  6كل عبارة من    

أحٌانا، غٌر موافق( وٌعطى للمفحوص االستمارة على أساس اختٌار من متعدد )موافق،تم تصحٌح   

 

فً حالة إجابته" أحٌانا"  2وتقدر بـ  3على إجابته، بحٌث تقدر االجابة "موافق" بدرجة  درجة  

فً حالة إجابته "غٌر موافق". 1وتقدر بدرجة   

ٌمثل توزٌع الدرجات على عبارات االستمارة:( 14الجدول رقم )  

 البدائــــل موافق أحٌانا غٌر موافق

 الدرجـــــات 6 7 0

 

السٌكو مترٌة ألداة الدراسة االستطالعٌة:الخصائص  -1-5  

عبارة تتراوح االجابة عنها بٌن)موافق، أحٌانا، 76تتكون االستمارة من صدق المحكمٌن:  -1-5-1  

غٌر موافق( موجهة للمرشدٌن النفسٌٌن، ولقٌاس الخصائص السٌكو مترٌة اعتمدنا فً تقدٌر صدق   

االستمارة المستخدمة فً الدراسة على صدق المحكمٌن، وذلك قصد التعرف على:   

مدى صالحٌة االستمارة من حٌث الشكل)التعلٌمات، ترتٌب المحاور، عدد العبارات( -   

مدى تطابق العبارات مع الموضوع المراد قٌاسه. -  

مدى وضوح األسلوب. -  

ته.مدى تناسب المحاور مع الموضوع المراد دراس -  

عبارة على خمسة محكمٌن ذوي 76حٌث تم عرض االستمارة فً صورتها األولٌة وبعباراتها   

بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس االختصاص وهم أساتذة من قسم علم النفس بكلٌة العلوم االجتماعٌة   
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مستغانم، وطلب منهم ابداء الرأي فً االستمارة ومدى ارتباط كل عبارة فً المحور الذي أدرجت   

ضمنه، وفً سالمتها اللغوٌة ووضوح معناها ومناسبتها لقٌاس ما وضعت من أجله وهذا كما هو   

:موضح فً الجدول اآلتً   

( ٌوضح أسماء المحكمٌن ورتبهم فٌما ٌلً:15الجدول رقم )  

ملمؤسسة الع  الرقم اسم المحكم رتبة األستاذ 

 11 علٌلش فلة أستاذة مساعدة جامعة مستغانم

 12 عمار مٌلود رئٌس شعبة علم النفس جامعة مستغانم

 13 غبرٌنً مصطفى أستاذ مساعد جامعة مستغانم

محاضرأستاذ  جامعة مستغانم  14 مرنٌز عفٌف 

ةأستاذة محاضر جامعة مستغانم  15 بن صبان ٌامنة 

 

عدد المحكمٌن الذٌن قدمت لهم االستمارة لتحكٌمها وبعد اطالعهم على( 70ٌبٌن الجدول رقم )  

اقتراحاتهم حولها وشكلها العام وعباراتها، وإبداءوتقدٌم مالحظاتهم  جاءت توجٌهاتهم االستمارة   

وبناءا على آرائهم قامت الباحثة بتعدٌل بعض عبارات االستمارة وحذف البعض اآلخر وهو على  

 النحو التالً:
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عبارات االستمارة بعد عرضها على المحكمٌن:ٌبٌن تعدٌل بعض ( 16الجدول رقم )  

 الرقم العبارة قبل التعدٌل العبارة بعد التعدٌل

 70 ٌقوم بعض التالمٌذ بسلوكات عنٌفة اتجاه زمالئهم  حذفت

 77 بعد تدخالتً انخفضت نسبة العنف حذفت

 76 لم تعد هناك نسبة كبٌرة من العنف حذفت

انخفاض مستمرأجد أن سلوكات العنف فً  حذفت  70 

 70 أقوم بمجهودات كبٌرة للتخفٌف من العنف حذفت

المقابلة االرشادٌة هً سبٌلً للتخفٌف من 

.العنف  

أرى أن المقابلة االرشادٌة هً سبٌلً للتخفٌف من 

 العنف

71 

 

 

 

 

 

تساعدنً المقابلة االرشادٌة فً الكشف عن 

.أسباب العنف  

.أجد أن المقابلة االرشادٌة فعالة فً حاالت العنف  74 

استخدامً للمقابلة ٌجلب لً كثٌر من 

.التالمعلومات عن الحا  

.أعتمد أسلوب المقابلة االرشادٌة فً كل حاالت العنف  07 

 77 اشراك معلمً الثانوٌة فً ارشاد التالمٌذ  ٌشاركنً أساتذة الثانوٌة فً إرشاد التالمٌذ.

 76 اشراك أولٌاء التالمٌذ فً االرشاد ٌشاركنً أولٌاء التالمٌذ فً عملٌة اإلرشاد.
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( ٌوضح آراء المحكمٌن نحو استمارة تقنٌات المرشد النفسً فً التخفٌف من 17الجدول رقم )

لعنف لدى تالمٌذ التعلٌم الثانويا  

   الحكم عل العبارات 

 

 عدد

 العبارات

 
 
 

 عدد
 المحكمٌن

 مناسبة تعدل تحذف

 

% 

 

 ن

 

% 

 

 ن

 

 

% 

 

 ن

21.73%  15 21.73%  15 56.52%  13 23 15 

 بعد حساب نسبة االتفاق على مقٌاس تقنٌات المرشد النفسً فً التخفٌف من العنف لدى تالمٌذ التعلٌم 

داة ومن خالل توزٌع االستمارة علىوهً نسبة عالٌة على صدق األ %24الثانوي وكانت النسبة   

عبارة، ومن نسبة  06( من العبارات المناسبة عددها %01.07) المحكمٌن، تحصلنا على نسبة   

( من العبارات %70.26عبارات، ونسبة ) 70من العبارات غٌر المناسبة أي تم حذف ( 70.26%)  

.(70عبارات للتعدٌل )انظر الملحق رقم  70التً تعدل أي   

03مجموع العبارات التً انتهت إلٌها االستمارة بعد التحكٌم وعلى أساس آراء المحكمٌن فكان   

داللة على الصدق الظاهري لألداة، وذلك بحذف العبارات غٌر عبارة واعتبرت هذه االجراءات   

أما العبارات التً تم   0، 0، 6، 0،7هً العبارات التً حذفت:( و70المناسبة والتً كانت عددها )   

.76، 77، 07، 4، 1تعدٌلها:   

 بحٌث اشتملت االستمارة لقٌاس تقنٌات المرشد النفسً فً التخفٌف من العنف لدى تالمٌذ التعلٌم

( عبارة موزعة على محورٌن كما هو موضح فً الجدول:03الثانوي عل )   
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ٌمثل االستمارة فً صورتها النهائٌة بعد التحكٌم:( 18الجدول رقم )  

 المحاور الفقرات عدد الفقرات

 المقابلة االرشادٌة  70- 70- 76- 70-77 70

06 71-72-73-74-07-00-07-06-00-00-01-02-03  ثقنٌات االرشاد 

  المجموع 03

 

صدق االتساق الداخلً: -1-5-2  

لالستمارة، بحساب معامل االرتباط بٌرسون قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلً  

بٌن درجة كل عبارة والمحور الذي تنتمً إلٌه.   

تم حساب معامل االرتباط "بٌرسون" بٌن االتساق الداخلً بٌن العبارات والمحاور:ـ   

 درجة كل عبارة ومحورها والنتائج موضحة فً الجداول التالٌة:

( ٌبٌن االرتباط بٌن محور المقابلة االرشادٌة وعباراته: 19الجدول رقم )   

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلٌة مستوى الداللة
 للمحور

عبارات 
 7.70 7.70 المحور

**7.20  دال
 

0ف  

**7.03  دال
 

7ف  

6ف 7.06 دال   

**7.20  دال
 

0ف  

**7.27  دال
 

0ف  

 

(،7(، )0( أن معامالت االرتباط بٌن درجات العبارات ) 74ٌتضح من خالل الجدول رقم )   
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7.03، مابٌن ) 7.70( والدرجة الكلٌة للمحور كانت دالة عند مستوى الداللة 0( و)0)   

( والدرجة الكلٌة للمحور قدر بـ 6(، أما معامل االرتباط بٌن درجة العبارة )7.20 –  

، إذن هناك اتساق مقبول بٌن مختلف درجات  7.70وكان دال عند مستوى داللة  7.06  

.العبارات ومجموع المحور  

( ٌبٌن االرتباط بٌن محور تقنٌات االرشاد وعباراته: 11الجدول رقم )   

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلٌة مستوى الداللة
 للمحور

عبارات 
 1.15 1.11 المحور

 7.06 دال 
1ف  

**7.10  دال
 

2ف  

**7.17  دال
 

3ف  

**7.16  دال
 

4ف  

**7.10  دال
 

07ف  

**7.20  دال
 

00ف  

**7.00  دال
 

07ف  

**7.06  دال
 

06ف  

00ف 7.00 دال   

**7.00  دال
 

00ف  

01ف 7.07 دال   

**7.13  دال
 

02ف  

**7.04  دال
 

03ف  
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( 4(، )3(، )2( أن معامالت االرتباط بٌن درجات العبارات ) 07ٌتضح من خالل الجدول رقم ) 

( والدرجة الكلٌة للمحور كانت دالة عند مستوى 03( و)02(، )00(، )06(، )07(، )00(، )07،)

( 00(، )1( أما  معامالت االرتباط بٌن درجات العبارات )7.20 -7.06، مابٌن ) 7.70الداللة 

(، 7.06 -7.07، مابٌن ) 7.70نت دالة عند مستوى الداللة ( والدرجة الكلٌة للمحور فكا01و)

 وبالتالً ٌوجد اتساق مقبول بٌن مختلف درجات العبارات ومجموع المحور

 االتساق الداخلً بٌن محاور االستمارة والدرجة الكلٌة لها:
 

درجات قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلً لالستمارة، بحساب معامالت االرتباط بٌن       
 

 األبعاد الفرعٌة للمقٌاس والدرجة الكلٌة كما هو موضح فً الجدول اآلتً
 

( ٌبٌن االتساق الداخلً بٌن محاور االستمارة والدرجة الكلٌة لها:11الجدول رقم )  

 

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلٌة مستوى الداللة
 لالستمارة

 المحور
7.70 7.70 

  دال
0.71

**
 

االرشادٌةالمقابلة   

0.96  دال
 تقنٌات االرشاد **

 

( معامل االرتباط بٌن الدرجة الكلٌة للمحور والدرجة الكلٌة لالستمارة 00ٌوضح الجدول رقم)  
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( عند مستوى الداللة 7.20بلغ معامل االرتباط فً المحور األول)المقابلة االرشادٌة( ٌساوي )  حٌث

( عند مستوى 7.41المرشد النفسً( ٌساوي)   تقنٌاتالثانً )(، ومعامل االرتباط فً المحور 7.70)

لالستمارة.(، مما ٌعنً أن درجة ارتباط قوٌة وثابتة بٌن المحاور والدرجة الكلٌة 7.70)الداللة  

حساب ثبات االستمارة: -1-6  

77لحساب ثبات المقٌاس، قامت الباحثة بتطبٌق المقٌاس فً صورته األولٌة على عٌنة قوامها   

،وحساب معامل الثبات باستعمال:ومرشدةمرشد    

التجزئة النصفٌة:-1-6-1  

بٌن درجات  "بٌرسون"تم تقسٌم بنود االختبار إلى جزأٌن،وبعد ذلك قمنا بحساب معامل االرتباط 

.التصحٌحٌة للحصول على معامل الثبات للمقٌاس سبٌرمانالمقٌاس،واستعمال معادلة   

( ٌوضح معامل ثبات المقٌاس: 12الجدول رقم)  

 

 

 

باستخدام طرٌقة  1.82( أن معامل ثبات األداة قدربـ  07تشٌر النتائج المبٌنة فً الجدول رقم )

وهو مرتفع وهذا ما ٌؤكد على ثبات  "سبٌرمن براون"ومعامل  "جوتمان"التجزئة النصفٌة   

.المقٌاس  

 

 التجزئة النصفٌة

Guttman split-half 
 

Spearman brown المقٌاس 

 معامل الثبات 0.82 30∙7
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الدراسة األساسٌة: -2  

منهج الدراسة: -2-1  

التً تصلح للبحث عن حقٌقة ظاهرة معٌنة تختلف باختالف الموضوعات  ٌمكن القول بأن المناهج

 المطلوب البحث فٌها من قبل الباحثٌن والذٌن ٌمكن أن ٌتبعوا مناهج علمٌة

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفً لجمع معلومات دقٌقة ووصف الظاهرةوعلٌه فقد مختلفة،   

خصائصها وتفسٌرها تفسٌرا دقٌقا، وفً هذه الدراسة التً تدور حول" تقنٌات المرشد وتوضٌح   

تم االستعانة بهذا المنهج لتشخٌص لدى تالمٌذ التعلٌم الثانوي"  النفسً فً التخفٌف من العنف   

لعالقة بٌن عناصرها، وذلك للخروج بنتائج علمٌة.الظاهرة وكشف وتحدٌد ا   

مكان وزمان الدراسة األساسٌة: -2-2   

 أجرٌت هذه الدراسة فً والٌة مستغانم بمركز التوجٌه واالرشاد المدرسً والمهنً وتم االلتقاء

ايم 00بحاالت الدراسة خالل الجلسات التنسٌقٌة  فً المركز وتمت الدراسة فً الفترة الممتدة من    

.  7702ماي  03إلى غاٌة  7702   

مجتمع وعٌنة البحث: -2-3  

 عند زٌارتنا لمركز التوجٌه واالرشاد المدرسً والمهنً بوالٌة مستغانم تم تحدٌد كل 

( ثانوٌة شمل مجتمع البحث مرشدٌن )ذكور وإناث( 06المرشدٌن المتواجدٌن عبر )  

( مرشد ومرشدة.06أي ) ثلت عٌنة البحث فً المجتمع المتاحوتم  
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ثانوٌة 06عدد الثانوٌات:  

مرشد ومرشدة. 06عدد أفراد العٌنة:  

 الجنس:

( ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس:13جدول رقم )  

 الجنس التكرار النسبة المئوٌة
77.46%  الذكور 74 

24.71%  اإلناث 60 

077%  المجمــــــوع 06 

 

أكبر من نسبة الذكور التً %24.71( أن نسبة اإلناث تقدربـ  06نالحظ من خالل الجدول رقم )  

.%03.06 بفارق%77.46ـ تقدر ب   

 الخبرة المهنٌة:

 ( ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب الخبرة المهنٌة:14الجدول رقم )

 النسبة المئوٌة العدد الخبرة المهنٌة

 %17.01 71 سنوات 11أقل من 

 %67.00 00 سنة 21 -11

 %1.42 76 فما فوقسنة  21

 %077 06 المجمــــــوع

 

عدد األفراد الذٌن لدٌهم خبرة أقل %17.01نالحظ أن أكبر نسبة هً ( 00رقم ) من خالل الجدول  

سنة وأصغر نسبة  77-07لألفراد الذٌن لدٌهم خبرة من  %67.00سنوات، وتلٌها نسبة  07 من 

سنة فما فوق. 77لألفراد الذٌن لدٌهم خبرة  %1.42تساوي   
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أداة الدراسة : -2-4  

التً تقٌس تقنٌات المرشد النفسً فً التخفٌف من العنف لدى تالمٌذ التعلٌمبعد بناء االستمارة   

03، تم تعدٌلها ووضعها فً صورتها النهائٌة التً تكونت من الثانوي والتأكد من صدقها وثباتها  

عبارة مقسمة على محورٌن موضحة كاآلتً:   

. 0 – 0 – 6 – 7 – 0محور المقابلة اإلرشادٌة كانت عباراته:     

  03-02- 01- 00-00- 06- 07- 00- 07-4- 3-2 -1محور تقنٌات المرشد كانت عباراته: 

شدة فًمرشد ومر 06فقامت الباحثة بتوزٌع االستمارات على عٌنة الدراسة األساسٌة التً اشتملت   

.د فترة وجٌزة تم جمع االستماراتالثانوٌات ،وبع   

 

األسالٌب االحصائٌة المستخدمة فً الدراسة: -2-5  

وتمثلت  spss20على البرنامج االحصائً اعتمدت الباحثة فً تحلٌل نتائج الدراسة المٌدانٌة

 األسالٌب االحصائٌة فً:

 الدراسة.النسب المئوٌة والتكرارات لتحدٌد مواصفات عٌنة 

 مل االرتباط لحساب االتساق الداخلً لالستمارة.امع

 : لحساب ثبات االستمارةالتجزئة النصفٌةاختبار 

 .Anova one factor، واختبار تحلٌل التباٌن األحادي لعٌنتٌن مستقلتٌنT-testاختبار 

وجاهز من خالل هذه الدراسة نكون قد تأكدنا من صدق وثبات المقٌاس أي أنه قابل خالصة:   
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االعتماد على نتائجه االحصائٌة للتحقق من فرضٌات البحث فً الدراسة للتطبٌق حٌث ٌمكن  

األساسٌة. ولقد أوضحنا فً هذا الفصل على ما تم فً الدراسة االستطالعٌة أوال، بالتطرق إلى   

الهدف ومواصفات عٌنة الدراسة التً طبقت علٌه االستمارة حتى نحسب الخصائص السٌكو مترٌة   

لألداة)االستمارة( أي حساب صدقها وثباتها، وكما قامت الباحثة بعرض االستمارة فً صورتها   

األولى على مجموعة من المحكمٌن بهدف تحكٌم االستمارة، وكل هذا تمهٌدا للدراسة االساسٌة   

واء من حٌث البناء أو التطبٌق. أما فً الدراسة األساسٌة تم توضٌح المنهج المستخدم، مجتمعس   

البحث والعٌنة، التعرٌف باألداة، مكان وزمان الدراسة وأخٌرا األسالٌب االحصائٌة المستعملة.   
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 الفصل السادس
 مناقشة وتفسٌر النتائج
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:مهٌدت  

التطرق إلى االجراءات المنهجٌة الخاصة بالدراسة االستطالعٌة والدراسة األساسٌة فً الفصل بعد 

إلى عرض النتائج المتحصل علٌها من خالل هذا الفصل، وهذا بمناقشة النتائج  السابق سوف ننتقل

 المتحصل علٌها لكل فرضٌة.

عرض النتائج: -1  

األولى: بالفرضٌةعرض النتائج المتعلقة  -1-1  

 

وق ذات داللة إحصائٌة عند المرشدٌن فً توجد فرٌبٌن التأكد من فرضٌة ( 15جدول رقم )

للتخفٌف من العنف عند التالمٌذ تعزى إلى متغٌر الجنس. اإلرشادٌةلمقابلة استخدام ا  

 

مستوى 
 الداللة

0.05 

 االنحراف نتائج اختبار ت
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 الجنس العدد
 
 

 
 القٌمة

 االحتمالٌة

Sig 

 درجة
 الحرٌة

  قٌمة ت

438.1- 14 07074 غٌر دالة  ذكور 0. ....4.3 3184.0. 

   -43..0  إناث 1. 4.38831 3.6.84. 

     -.3883 الفرق    المتوسط 
 فً

 

مع انحراف معٌاري  ..4.3نالحظ أن المتوسط الحسابً قدره   ( .4الجدول رقم ) من خالل  

 مع   4.388فالمتوسط الحسابً قدرهلإلناث بالنسبة بالنسبة للذكور، أما  .3184.ٌساوي 
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.بٌنما القٌمة 388.-علما أن الفرق بٌن متوسطً العٌنتٌن ٌقدر ب ،  3.6.8.بقٌمة انحراف معٌاري

من مستوى الداللة  وهٌأكبر14عند درجة الحرٌة   8..3.المحسوبة تساوي   sigاالحتمالٌة 

 .0705النظري 

المتعلقة بالفرضٌة الثانٌة:عرض النتائج  -1-2  

 

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند المرشدٌن بالنسبة  ٌوضح التأكد من فرضٌة(16جدول رقم )

عند التالمٌذ تعزى إلى متغٌر الخبرة  للتخفٌف من العنف لتقنٌات االرشاد التً ٌستخدمونها

.المهنٌة  

 مستوى الداللة

0.05 
الداللة 

 االحصائٌة
متوسط  قٌمة ف

 المربعات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 الخبرة المهنٌة

 بٌن المجموعات 3 4.3.34 63.44 07462 07634 غٌر دالة

 داخل المجموعات .1 .613.0. 4134.3   

 المجموع الكلً 13 3446...    

 

مع  4.3.34( ٌتبٌن لنا أن مجموع المربعات ما بٌن المجموعات قدره  46من خالل الجدول رقم )  

،أما داخل المجموعات فهناك مجموع المربعات بقٌمة  3عند درجة حرٌة  63.44بقٌمة   تباٌن  

ختبار تحلٌل التباٌن قٌمة ف . بٌنما ا .1عند درجة حرٌة    4134.3بقٌمة   مع تباٌن  .613.0.  

وهً أكبر من مستوى  36.1.والداللة االحصائٌة بقٌمة  3عند درجة الحرٌة  3163.تساوي     

.0705الداللة النظري    



مناقشة وتفسير النتائج                                                                             السادسالفصل   
 

54 
 

النتائج:رمناقشة وتفسٌ -2  

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة األولى: -2-1  

(0707( أن القٌمة االحتمالٌة تقدر ب ).4أظهرت النتائج التً تم الحصول علٌها فً الجدول رقم )  

توجد بحث الفرض الالصفري ونرفض فرض ال،إذن نقبل (..3.من مستوى الداللة النظري ) أكبر  

فروق ذات داللة إحصائٌة فً استخدام المرشدٌن للمقابلة االرشادٌة فً التخفٌف من العنف عند   

 راجع إلى ضرورة استخدام المقابلة االرشادٌة كونها أداةالتالمٌذ تعزى إلى متغٌر الجنس وهذا  

.شخصٌة التلمٌذ أكثر فً معرفة لجمع المعلومات وتشخٌص الحاالت وتساعد  فعالة  

اقشة النتائج المتعلقة بالفرضٌة الثانٌة:من -2-2  

   36.1.أن الداللة االحصائٌة بقٌمة  ( 41أظهرت النتائج التً تم الحصول علٌها فً الجدول رقم )

ونرفض فرض البحث الفرض الصفريوعلٌه نقبل  ..3. من مستوى الداللة النظري أكبروهً    

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند المرشدٌن بالنسبة لتقنٌات االرشاد التً ٌستخدمونها للتخفٌف ال  

،وهذا راجع إلى نفس التكوٌن الذي ٌتلقاهمن العنف عند التالمٌذ تعزى إلى متغٌر الخبرة المهنٌة   

لجلسات التنسٌقٌةأو خالل اأو من خالل المناشٌر الوزارٌة المرشدٌن سواء خالل األٌام التكوٌنٌة    

والمهنً أسبوعٌا لمناقشة مختلف النشاطات التً ٌعقدها مركز التوجٌه واالرشاد المدرسً    
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الصة:خ  

بها توصلنا إلى النتائج التالٌة وهً: دراستنا المٌدانٌة التً قمنا من خالل   

للتخفٌفمن العنفلمقابلة اإلرشادٌة توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند المرشدٌن فً استخدام اال  

.تعزى إلى متغٌر الجنس الثانوي عند التالمٌذ   

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند المرشدٌن بالنسبة لتقنٌات االرشاد التٌٌستخدمونها للتخفٌفال   

.تعزى إلى متغٌر الخبرة المهنٌة الثانوي من العنف عند التالمٌذ   

 



56 
 

 خاتمة:

اإلرشاد الجانب التطبٌقً، ٌتبٌن لنا أن عملٌة من خالل دراستنا التً تناولنا فٌها الجانب النظري و

تحقٌق التوافق النفسً من خالل القضاء أو التخفٌف من سً فً تحسٌن العملٌة التربوٌة وركن أسا

.السلوكات غٌر المرغوبة فً المؤسسات التعلٌمٌة والتً تعرقل سٌر العملٌة التعلٌمٌة   

تربوٌة وهذا نظرا لألدوار الفعالة التً  نفسً فً كل مؤسسة  مرشدتوفٌر فأصبح من الضروري 

كسلوك العنف  غٌر مرغوبةومحاولة تعدٌل السلوكات  ٌقوم بها فً سبٌل المتابعة النفسٌة للتالمٌذ

فبفضل التقنٌات التً ٌستخدمها المرشد النفسً فً التخفٌف من العنف عند  التالمٌذ كالمالحظة 

والمقابلة االرشادٌة واالختبارات النفسٌة والبرامج االرشادٌة ودراسة الحالت وغٌرها نالحظ أن 

 هناك تحسن ملحوظ فً الوسط المدرسً.

ن أثناء التطبٌق ٌمكننا القول أن المرشد النفسً ٌستخدم مجموعة من التقنٌات وما الحظناه فً المٌدا

.للتخفٌف من العنف لدى تالمٌذ التعلٌم ثانوي  

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند المرشدٌن فً استخدام المقابلة اإلرشادٌة للتخفٌف من العنف ال 

الجنس.عند التالمٌذ تعزى إلى متغٌر   

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند المرشدٌن بالنسبة لتقنٌات االرشاد التً ٌستخدمونها للتخفٌف ال 

 من العنف عند التالمٌذ تعزى إلى متغٌر الخبرة المهنٌة.
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 التوصيات:

 فً ضوء النتائج السابقة ارتأٌنا أن نضع مجموعة من توصٌات البحث وهً كاآلتً:

.المٌدانٌةاالهتمام أكثر بمجال اإلرشاد النفسً من خالل تشجٌع الدراسات والبحوث  -1  

ضرورة توفٌر المرشد النفسً فً أغلب المؤسسات التعلٌمٌة -2  

توفٌر الوسائل المادٌة للمرشد النفسً  لٌقوم بمهامه على أكمل وجه.  -3  

د النفسً.ضرورة التكوٌن المستمر للمرشدٌن لالرتقاء بواقع اإلرشا -4  

إسهام الباحثٌن فً مجال علم النفس لتطوٌر أسالٌب اإلرشاد النفسً من شأنها النهوض بمستوى  -5

 أفضل النتائج.
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عـــة المراجـــقائم  

 المعاجم والقواميس:

.لبنان:1(.لسان العرب.ط2003أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن المكرم اإلفرٌقً.) ،ابن منظور -1  

دار صادر.   

دار نولٌس..بٌروت: 1(.المحٌط.ط2006ابادي محمد الدٌن بن ٌعقوب.) ،الفٌروز -2  

 الكتب باللغة العربية:

.عمان: دار3(.علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة.ط2011محمد.)أبو جادو، صالح  -3  

المسٌرة.   

(.أساسٌات اإلرشاد النفسً والتربوي بٌن النظرٌة 2009أبو زعٌزع، عبد هللا.) -4

..عمان:دار ٌافا العلمٌة للنشر والتوزٌع1والتطبٌق.ط  

(.علم النفس 2014اٌهاب عٌسى المصري، عامر طارق عبد الرؤوف.) -5

..القاهرة:مؤسسة طٌبة1لمدرسً.طا  

..القاهرة: دار الوفاء1(.دراسات فً الصحة النفسٌة واالرشاد النفسً.ط2014الدوري، سعاد.) -6  

.عمان:دار ٌافا العلمٌة للنشر 1(.مبادئ التوجٌه واالرشاد التربوي.ط2007الطراونة، عبد هللا.) -7

.والتوزٌع  

..القاهرة: دار البٌان1ة بال إرهاق.ط(.مراهق2007فاتن.)المصري رضا، عمارة  -8  

.عمان: دار1(.مواجهة ظاهرة العنف فً المدارس والجامعات.ط2011القرالة، علً عبد القادر.) -9  

.عالم الثقافة   

.القاهرة: مكتبة األنجلو مصرٌة.1(.العنف المدرسً.ط2008الخولً، محمود سعٌد.) -10  
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(.االرشاد النفسً ودوره فً عالج المدمنٌن على 2011نادٌة.)اسماعٌنً ٌامنة، بعٌبع  -11

 المخدرات.عمان: دار الٌازوري.

..الجزائر:دار المعرفة1(.سٌكولوجٌة الطفل المراهق.ط2009بوبازٌن، أحسن.) -12  

(.العنف المدرسً بٌن األسرة والمدرسة 2005امٌمة منٌر عبد الحمٌد.) ،جادو -13

.لسحاب.القاهرة: دار ا1واالعالم.ط  

.القاهرة: 1(.دراسات فً الصحة النفسٌة واالرشاد النفسً.ط2003زهران، حامد عبد السالم.) -14

 عالم الكتب.
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