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 إىـــــــداء

تبعثرت أوراقي فـأخذت أجمع أشتاتيا ألضمنيا بكلمات إىداء ومحبة،فوجدت أطيافـا  
بيان فضليم  جميلة تتراءى أمام ناظري وفي مخيلتي أناس أفـاضل يعجز اللسان عن  

: إلـــــــىخالل تحصيلي العلمي.   

،إلى أحن وأرق ما خلق اهلل في الوجود،إلى نور عيني  ومحدود لسراج يضيء فضاءا ال  
 التي تحب أن تراني دائما في أعلى المراتب، أمي ميمونة أطال اهلل في عمرىا.

ي  من علمني ورباني وسير الليالي وضحى من أجلي، تواضع لرفع شأني، منحن
.حبيبالحرية والثقة في طلب العلم أبي العزيز    

الليم ارزقيا حجة إلى خير البقـاع  -من أىدتني بالعطف والحنان جدتي أم الخير
.-على األرض  

 ،من يسري دميم في عروقي إخواني وأخواتي:علي،سمراء،أمين،فضيلة،نادية
 نصر الدين.

يم المشرف  من قيل فييم "من علمك حرفـا أصبحت لو عبدا"أستاذي الكر 
،وكافة أساتذة قسم علم النفس.الدكتور مرنيز عفيف  

.ولد الصديق ،سالمة ،حميدي   -أسرتي الثانية  

كافة األحبة واألصدقـاء واألصحاب التي حملتني معيم دروب الحياة في قـافـلة  
 الذكريات بدون استثناء.

والرشاد  علمائنا ومشايخنا األحياء منيم واألموات الذين أناروا لنا درب اليدى  

. 
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يطيب لنا أن نتوجو  و ونحمده على فضلو ونعمو،   بادئ ذي بدأ نشكر اهلل تعالى
التي    بخالص الشكر واالمتنان إلى ىذا الوطن "الجزائر" المفعم بروح الضيافة

فضل  " صاحب المرنيز عفيفأستاذي المؤطر"   إلى،  تسكن صميم أفراد مجتمعو
رة طريق  شكر لو جيده الكبير في إناقـلبو،أ  الكبير في توجييي ونصحي بطيبة

النفس فـإليكم منا  م  قسم علبدون أن أنسى كل أساتذة  البحث وتقديم المساعدة .
 .أساتذتنا الكرام تحية شكر وعرفـان  

ونتوجو بالشكر الخالص إلى كل من ساىم من قريب أومن بعيد في تقديم يد  
 العون  لكم مني أسمى معاني التقدير واالحترام.

كما ال أنسى في  ة األساتذة الذين رافقوني خالل مسيرتي الدراسية.إلى كاف
األخير الشخص الذي وقف  معي في أفراحي وأحزاني فـإليك  مني ف.ر ألف  

 سالم .
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  :ممخص الدراسة
 وجهة نظرالعنف من  ظاهر كشف عن دور مستشار التوجيه في التقميل منلالحالية االدراسة  هدفت     

معروف الشارف مستغانم بكل من ثانوية بمطروش جياللي و   وأستاذة أستاذا 011عينة من دى ل ،األساتذة
 :فكانت النتائج كالتالي استبيان لقياس اتجاهات األساتذةمستخدمين ، المنهج الوصفي التحميميعمى  ينمعتمد

ط و ضغاكتظاظ و  منمستشار التوجيه ل ذلك لمامستمرة من طرف مستشار التوجيه و  تبين عدم وجود مراقبة-
  .المستمرة لمتالميذ ومتابعتهم يوميا في عممه مما ال يسمح له بالمراقبة

 .مظاهر العنف داخل المؤسسةوتشخيص  درص مستشار التوجيه دور فعال فيلما أن ك -
ذلك من خالل تجسيد سموك السمم م الحوار اإليجابي مع التالميذ و في دع مستشار التوجيه دور مهملأن و   -

 .بدل العنف
 كخالصة فإن العنف سموك سمبي عمى التمميذ و المؤسسة و هذا ما يستدعي إلى وجود مستشار      

التمميذ  يقتصر عمى مستشار التوجيه فحسب بل عمى كل من يهمه هذا لك الكذالتوجيه لمتقميل من حدته و 
 .ويهمه مستقبمه العممي و العممي
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 :مقدمـــــــــة
 أو أسبابو لقد لقيت ظاىرة العنؼ المدرسي اىتماـ الكثير مف الدارسيف والباحثيف الذيف وقفوا عند     

اإلعالـ  الوسائؿ موضوعا ىاـ أشكاليا المختمفة واآلثار الناجمة عنيا وسبؿ الوقاية منيا تعدت ذلؾ لتشكؿ
 العنؼ بمختمؼ أشكاليا وأنواعيا في المجتمع منعرجاعرفت ظاىرة .المختمفة وىيئات المجتمع المدني

بشكؿ المجتمع و  فئاتمف مختمؼ شرائح و  القرف العشريف،حيث العشرية األخيرة مف خطيرا خصوصا في
المدرسي  فئة المتمدرسيف، وانتشرت في أوساطيـ انتشارا كبيرا،عرؼ ىذا النوع مف العنؼ بالعنؼ مالحظ

 العكس، أساتذتيـ أو وعنيفة يمارسيا التالميذ ضد بعضيـ البعض أو ضدوتجمى في سموكيات عدوانية 
المحيط بوالتيديد والشتـ  وظيرت بأشكاؿ مختمفة ومتفاوتة االنتشار كاالعتداءات الجسدية الضرب

بمداف المغرب العربي مف حيث نسبة  المدرسي، حيث تحتؿ الجزائر حسب الباحثيف الصدارة في قائمة
عدواني  مف التالميذ الذيف يتميزوف بسموؾ  %40 الوسط المدرسي وتقدر ىذه النسبةالعنؼ المسجؿ في 

كما عكست إحصائيات وزارة التربية الوطنية المنبثقة عف  أشكالو، يدفعيـ إلى ممارسة العنؼ بمختمؼ
 المدرسي عف اتساع رقعة العنؼ بالمؤسسات التربوية بالجزائر دراسة أعدتيا حوؿ العنؼ في المحيط

خالؿ السنة  ألؼ حالة ووصؿ عدد حاالت العنؼ المسجمة 00444 يث فاؽ عدد الحاالت المسجمةح
عنؼ في الطور  حالة 05444بيف تالميذ االبتدائي وأكثر مف  3005إلى  0400-0404الدراسة 

 حيث أصبح التالميذ يعبروف ،)8002يومية النهار،  ( حالة في التعميـ الثانوي 5444 مف المتوسط وأكثر
جاءت  أحاسيسيـ ورغباتيـ عف طريؽ العنؼ مما أدى إلى عرقمة تحقيؽ أىداؼ النظاـ التربوي الذي عف

كؿ التقدير  الرصانة بيف األستاذ الذي لوو  لالنضباطيةفالمدرسة التي كانت مثاؿ ، المدرسة لتثبيتو
العممي إال أف الصورة قد  التحصيؿيكوف رسوال والتمميذ الذي كاف ىمو االجتياد و  أفاالحتراـ لكونو كاد و 

يتعدى فييا التمميذ عمى لمقتاؿ  حيث نجد أف البيئة المدرسية أضحت ساحة ،تغيرت في الوقت الراىف
ضد أسالؾ ىذه المؤسسة، وقد نجد أحيانا  القياـ بأعماؿ تخريبية أو المؤسسة داخؿ، عمى أستاذه زميمو أو

انعكس ط في استعماؿ القوة و تمميذه نتيجة اإلفرا بعض الحاالت العكسية مف خالؿ اعتداء أستاذ عمى
الجيات مما لفت انتباه كافة المسؤوليف و  ، الفاعميف في المؤسسة سمبيا عمى مردود التمميذ وأثر عمى أداء

ثقافية داخؿ موارد بشرية ومادية كتوفير وسائؿ ترفييية ورياضية و  تطمب ذلؾ تسخيرو  الرسمية،
حرفة كتعاطي وقات فراغ التالميذ حتى ال يتجيوف بعض السموكيات المنممئ أ المؤسسات التربوية قصد

 ات العدوانية إضافة إلى تعييف مختصيف نفسييف كمستشارسموكالممارسة مختمؼ المخدرات والتدخيف و 
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في السمبية و  تجنب آثارىاالمدرسة عمى تجاوز ىذه الظاىرة و الفاعميف في التوجيو قصد مساعدة التالميذ و 
الوسائؿ مختمؼ األساليب و إلى أىـ األدوار المكمؼ بيا مستشار التوجيو و  ؽاسة حاولت التطر ىذه الدر 

 : كاآلتي الموضحة ذلؾ خالؿ الخطةلتقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي و التي يقـو بيا مف ا
أىداؼ  أسباب إختيار الموضوع، صياغة الفرضيات تحديد المفاىيـ، جاء فيو اإلشكالية، :الفصل األول -

 المنيجية لمموضوع . المعالجة أخيرا تطرقت إلىراسات السابقة و التعرؼ عمى الدأىمية الدراسة و  الدراسة،
وأثاره  ظاىره، مأسبابو أشكالو، تعريفو، فيو العنؼ المدرسي تضمف ناوالذي تناول :الثانيالفصل - 
 .إستراتيجياتو مواجية العنؼ المدرسي انعكاساتو وأخيراو 
التوجيو في  أىداؼ التوجيو، ظيور مستشار فقد تضمف تعريؼ لمتوجيو، أسس التوجيو، :الثالثالفصل -

 مستشار التوجيو، الجزائر، تعريؼ مستشار التوجيو، ضرورة مستشار التوجيو و مكاف تواجده، مياـ
 .عالقتو بالتالميذ

في جزئيف حيث تضمف الجزء ة ػػػػالميدانية ػػػة لمدراسػػراءات المنيجيػػػػػاإلجفقد تضمف  :الرابعالفصل  -
  .األوؿ الدراسة االستطالعية والجزء الثاني الدراسة األساسية

أعمدة بيانية و ، دوائر نسبية، وتضمف تحميؿ النتائج وتفسيرىا مف خالؿ جداوؿ :الخامس الفصل  -
  .صوال إلى النتائج العامة لمدراسة
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     إشكالية الدراسة: -11

التي  المشكالت التربوية الميمة تعتبر مشكمة العنف في المدارس أو المؤسسات التربوية من         

بدرجات متفاوتة في أداء رسالتيا وتحقيق أىدافيا إذ عمى اختالف أطوارىا و -ة الحديثة تصادف المدرس

لمشكمة في كل وجود ىذه ا ، أن يممسألسرة التعميمية من قريب أو بعيديستطيع كل من ينتمي إلى ا

المتوسطة التي تتزامن مع كون  فاقم في المرحمة، ونجدىا تتقسم دراسي تقريبا وكل مرحمة تعميمية

لية وينعكس اثر ىذه انفعا ،جنسية، معرفية، التالميذ في مرحمة مراىقة بما تحممو من تغيرات جسمية

السمطة الوالدية والمدرسية والمجتمع، حيث انو في  عصيان عمىالتغيرات عمى سموكو في صورة تمرد و 

الت العدوانية والعنف، والمشاغبة تزداد معدالقمق واالكتئاب و ويزداد اإلحساس بالرضا  ىذه المرحمة يقل

قد يكون ذلك راجعا إلى البحث عن ىوية الذات وعميو فان العنف يكون أكثر األنماط والمخدرات، و 

بيئة المدرسية والموقع مرتبطا بعدة أسباب منيا مشكالت المحيط وال السموكية شيوعا في ىذه المرحمة

نقص األمن أمام المدارس مما أدى إلى كبير، و مدرسة كقربيا من أماكن ذات تجمع لمالجغرافي 

ذ وقد ينقمونيا إلى داخل المدرسة، وعميو ممارسة العنف أمام المأل وىي السموكيات التي يتبناىا التالمي

اسعة مؤسساتنا التربوية، يشكل بالنسبة لتالميذ المرحمة المتوسطة ظاىرة سموكية و فمشكل العنف في 

االنتشار خاصة داخل حجرة الدراسة مما يؤدي إلى خمق جو من الفوضى واالرتباك والتوتر االنفعالي 

عمى المعمم والتمميذ، حيث ينخفض أداء المعمم من جية وتنخفض قدرة التالميذ عمى  فتنعكس آثاره

 واني العنيف فيوفي ىذه الحالة يكون التالميذ ذوي السموك العد الدراسي من جية أخرى، التحصيل

 حاجة ماسة إلى إشراف ومراقبة وتوجيو من قبل احد الراشدين داخل المدرسة كمستشار التوجيو

وقربو من  تخصصو من جية ونوعية عالقتوألنسب ليذه الميمة بحكم تكوينو و المدرسي الذي نراه ا

  .المؤسسةالتالميذ داخل 
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  التالي:ئيسي ر التساؤل ية الدراسة الحالية في اللاشكوتتبمور إ

 ؟من وجهة نظر األساتذة المدرسي ما هو دور مستشار التوجيه في التقميل من ظاهرة العنف

 ومنو تفرعت التساؤالت التالية:

  ؟جيو بالمراقبة المستمرة لمتالميذ من وجية نظر أساتذتيمما مدى قيام مستشار التو  

 ؟من وجية نظر أساتذتيمالميذ ما مدى قيام مستشار التوجيو في رصد مظاىر العنف لدى الت 

  ؟من وجية نظر أساتذتيم ما مدى تدعيم مستشار التوجيو لمحوار االيجابي مع التالميذ 

 : فرضيات الدراسة -12

 أ . الفرضية الرئيسية :

 في ىذه الدارسة تصاغ الفرضية الرئيسية عمى الشكل التالي : 

 المدرسي من وجهة نظر األساتذة؟مستشار التوجيه له دور في التقميل من ظاهرة العنف 

 ب.الفرضيات الفرعية:

 .من وجية نظر أساتذتيم قبة المستمرة  لمتالميذيقوم مستشار التوجيو بالمرا -

 .من وجية نظر أساتذتيم يقوم مستشار التوجيو في رصد مظاىر العنف لدى التالميذ -

 .من وجية نظر أساتذتيم ذيقوم مستشار التوجيو في تدعيم الحوار االيجابي مع التالمي -

 أهمية الدراسة : -13

تظير أىمية الدراسة من حيث أن مشكمة العنف بين تالميذ المدارس تعد من أىم المشكالت التي     

تواجو المؤسسات التعميمية بما في ذلك التمميذ باعتباره أول من تقع عميو تبعات ىذا السموك من تدني 

 لى رسوب متكرر أو تسرب مدرسي.لممستوى الدراسي الذي قد يصل إ
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عدد المراىقين في المجتمع إذا ما قورنت بالعدد اإلجمالي لعدد السكان نجده يمثل نسبة ال يستيان  -

ضرورة التدخل المبكر بيدف مساعدة عمييا، و بيا،  ليذا وجب االىتمام بيذه الفئة العمرية والمحافظة 

 اإلجرام الحقا.و  االنحرافاتالتالميذ ذوي السموك العدواني لحمايتيم من 

أىمية االنجاز المدرسي في حياة التمميذ والدور اليام لممدرسة في ذلك، وعرقمة بعض السموكيات  -

خاصة منيم في سن المراىقة فريسة التالميذ و التي تتميز بالعنف ليذا المسار الدراسي ووقوع بعض 

طريق مستشار التوجيو في المؤسسة  يذ عنليذه السموكيات، جعمنا نفكر في تقديم المساعدة لمتمم

 التقميل منو.و  التعميمية لتعديل السموك العدواني)العنف (

ي تقمل من جادة إليجاد أنجع الحمول المناسبة التسة أن تسيم مساىمة فعمية و كما تحاول ىذه الدرا

ئل التربوية التي محاولة طرح البداالمييأة لو و ذلك بتجميع كافة المسببات ظاىرة العنف المدرسي و 

 تساعد عمى التقميل منو. النتائج التي قد تسفر عنيا ىذه الدراسة يمكن أن تسيم في وضع بعض

اإلرشاد األسري لمحد النفسي و الحمول التي يمكن االستفادة منيا في عممية التوجيو واإلرشاد المقترحات و 

 .من مشكمة العنف لدى التالميذ المراىقين ذوي السموك العدواني

 ة:ــــــــداف الدراســــأه -14

 التعرف عمى أشكال ومظاىر العنف في المدارس. _

 التعرف عمى دور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف في المدارس. -

 .الوقوف عمى األسباب أو العوامل التي تؤدى العنف لدى التالميذ في المدارس -

 شار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف.التعرف عمى المعيقات التي تواجو مست -

 

 

 



 ـــــــةالفصــــل األول                                                        مدخل الدراسـ

7 
 

 :مفاهيم الدراسةالتعاريف اإلجرائية ل -15

تبدو مالئمة لشخص يشغل مكانة ماط سموكية تكون وحدة ذات معنى و ىو مجموعة أن الدور: -

معينة في المجتمع، أو يشغل مكانة محددة عرفيا في عالقات شخصية متبادلة مثل )وسيط(، 

 معينة في المجتمع.أو توحد مع قيمة 

التعريف اإلجرائي لمدور عبارة عن مجموعة المعايير التي تتحكم في سموك مستشار التوجيو و  -

كيف  فقط بالضرورةالتي التعني خرون بالنسبة لمستشار التوجيو و لمتدفقات التي يكونيا اآل

نما كيف يجب أن يعامل التالميذ وفقا لما يتطمبويؤدي مستشار التوجيو دوره و  دوره في  ا 

 .، ويستدل عميو من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة عمى أداتياالموقف

مستشار التوجيو المدرسي ىو ذلك المورد البشري الذي أسندت إليو مستشار التوجيه:  -

االجتماعية لمتمميذ( حيث يؤدي ىذه المتابعة النفسية و  التقويم، ،اإلعالممجموعة من الميام )

 . دراسة الميدانيةيوم إجراء الالميام 

التقميص قدر المستطاع من استخدام العنف لدى طمبة ىي المحاولة لمتخفيف و  التقميل: -

 المدارس.

ىو كل سموك يؤدي إلى إلحاق األذى لفظيا أو جسميا أو نفسيا بالفرد أو باآلخرين أو العنف: -

 الجنسي .إلحاق الضرر بالممتمكات بشكل متعمد بما فييا اإلىمال المتعمد واإليذاء 

 :ةــــات السابقــــالدراس -16

كثيرا من الميام  تعد عممية استعراض الدراسات السابقة في البحث العممي ذات أىمية، فيي تؤدي

تتمثل و  .الدراساتىذه  تو لما كتبو الباحث حول لمباحث أثناء تنفيذه ليذه العممية، ولمقارئ عند قراء

ىو تتطرق لممشكمة التي  لتأكد من أن ىذه الدراسات السابقة لمأولى ىذه الميام بالنسبة لمباحث في ا

 .نفسو بالمنيجال بصدد بحثيا من نفس الزاوية، و 
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  :الدراسات العربية - أ

  الطالب : نويـة مـن وجهـه نظـر المعممين و دراسة "العنف في المدارس الثا -

والتعرف  الرياض، لثانوية بمدينةىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة وأشكال العنف داخل المدرسة ا "

اختالف العنف لدى  وعمى مدى الطالب في نظرتيم لمعنف،الفروق بين المعممين اإلداريين و عمى 

ولتحقيق ىدف  العمر(، – الحي السكني - الطالب باختالف المتغيرات الشخصية )مستوى الدخل

دراسة الظاىرة  والذي يعتمد عمىطريق المسح بالعينة  الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي عن

العشوائية من طالب دم الباحث في ىذه الدراسة العينة ، وقد استخبوصفيا ، وييتمكما ىي في الواقع

راسة الد الثانوية من جميع الصفوف وكذلك من المعممين وىي عينة تتيح لجميع أفراد مجتمع المرحمة

من المجتمع األصمي  10%ة عشوائية قواميا، حيث سحب الباحث عينالفرصة المتكافئة في الظيور

من المجتمع األصمي  03عشوائية قواميا % عينة طالبًا، ثم سحب0163 ، حيث بمغ أفرادىالمدراسة

، وبمغ عدد اإلداريين الذين تم اختيارىم باستخدام امعمم 55ًأفرادىا  لمدراسة من المعممين حيث بمغ

 .الشامل أسموب الحصر

 ."وجهه نظر مرشدي المدارس حول ظاهرة العنف الطالبي وطرق مواجهتهادراسة -

الب بين ط العنف ، والعوامل التي تؤدي إلى تفشي ظاىرةلدراسة إلى الكشف عن أىم األسبابىدفت ا

لظاىرة، وقد المرشدين في مواجيو ىذه ا ، كما ىدفت إلى التعرف عمى وجيو نظرمرحمة التعميم الثانوي

عشوائية تكونت من  دراسة عينةباختيار  الباحث، كما قام الوصفي في دراستو المنيج استخدم الباحث

موب المقابمة المفتوحة والقاىرة وقرد استخدم أس معمم ومعممة من المدارس بمحافظتي القميوبية633

  : التي توصل إلييا الباحث ومن أىم النتائج  لمحصول عمى المعمومات من المبحوثين

العوامل التي قد  بينت الدراسة أن ىناك بعض .نيف يتعامل مع من ىم في سنو بعنفعإن الطالب ال

 .وتييئو الجو المدرسي المناسب لذاتو المعمم احترام مثلتحد من العنف 
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 ." دراسة تحميمية إرشادية لسموك العنف لدى تالميـذ المدارس -

اختالف ىذه الدوافع  ومردىالمدارس، ع سموك العنف لدى تالميذ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دواف

وعمى مدى اختالف  ، واألخصائيين النفسيين، واالجتماعيين،، والمعمميناآلباء من وجية نظر التالميذ،

اختالف سموك العنف باختالف الجنس، نوع ، نوع التعميم وعمى مدى ختالف الجنسسموكا لعنف با

، نوع التعميم السموكية باختالف الجنس، لجنساختالف سموك العنف باختالف ا، وعمى مدى التعميم

 ، كما ىدفت إلى التعرف عمى ديناميات البناء النفسي االجتماعي لمرتكبي سموك العنفالتعميمنوع 

، وقد سعت الدراسة إلى التوصل لبعض التطبيقات النفسية والتربوية التي تالميذ المدارس الثانوية لدى

العنف  ، وخفض معدل سموك العنف لدى مرتكبي سموكالعنف في الوقاية من ارتكاب سموكتساعد 

ام والفني( بنين وقد تم اختيار العينة من تالميذ المدارس الثانوية بمحافظة الشرقية )الع ،من التالميذ

اختالف  :تمميذ من كل مدرسة. ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث (53، بمعدل ) وبنات

التالميذ عن وجية نظر لدى تالميذ المدارس الثانوية باختالف وجية نظر ترتيب دوافع سموك العنف 

وتشير النتائج أنو ال يختمف عن أنماط  اختالف ترتيب دوافع سموك العنف باختالف الجنس، ،المربين

 .سموك العنف الشائعة بين تالميذ المدارس الثانوية بالنسبة لمجنس أو نوع التعميم

  :الدراسات األجنبية - ب

 :(crump, 1993 )"فة اتجاهات طالب المدارس الثانوية نحو استخدام العنفمعر  -

"know bearing students schools atemployment ban". 

ام الباحث ق د، فقمواجيتوتعرف عمى االتجاه العام لمطمبة نحو العنف لكي يتم ىدفت الدراسة إلى ال

ع كان عدد مجتم شممتيا الدراسة؛ حيث باختيار عينة متعددة الطبقات الختيار المنازل التي

  : كانالمختارة المنازلومن ىذه .  منزالً  6333وعينة الدراسة بمغت  منزاًل، 60766الدراسة

، وقد استخدم الباحث أداة المقابمة الخاصة بالمشاركة منزاًل لدييم شبان تنطبق عمييم الشروط2360
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 ؤالية يتم من خالليا رصد إجابة كل سفيتوجو لممبحوث بصورة ش سؤاال 063والتي تحتوي عمى

 . أكثر دقة لتكون النتائج مطروح من قبل الباحث

 االقتصادي لألسرة يؤدي دوراً وى االجتماعي و أن المست : التي توصل إليها الباحث أهم النتائج ومن

وى الذين ينتمون لألسر ذات المست نحو استخدام العنف، وأن الشباب ميمًا في تشكيل االتجاىات

أو  ل توجيا الستخدام العنف من الشباب الذين ينتمون ألسر فقيرة،واالقتصادي المتوسط أق االجتماعي

المناطق الحضرية  ذات دخل محدود. عدم و جود داللة إحصائية عمى أن الشباب الذين يسكنون في

احث عدم ، حيث وجد البالريفية أكثر توجيا نحو العنف، من الشباب الذين يسكنون في المناطق

ريفية من حيث ، أو مناطق في مناطق حضرية اختالف في النسب المئوية بين الشباب الذين يسكنون

، ر باإلحباط واالتجاىات نحو العنفو داللة إحصائية بين الشع و العنف. وجود عالقة ذاتالتوجو نح

توجيًا  أن الذكور أكثر الشباب أكثر إحباطًا كمما كانت اتجاىاتيم الستخدام العنف ايجابية. انفكمما ك

غيرىم من األجناس  في استخدام العنف من اإلناث أن الشباب البيض أقل توجيا نحو العنف من

 .ي الواليات المتحدةاألخرى التي تعيش ف

والعنف في المدرسـي  آراء اإلداريين والمرشدين التربويين والمدرسين و الطالب فيما يتعمق باألمن-

 student info hug assurance school bang on shcools’ &says ." المدارس الثانوية

adviser crammer 

مستويات األمن  الطالب حوللمدرسين و ىدفت الدراسة إلى تحديد آراء اإلداريين والمرشدين وا

 الشمالية؛ وذلك لمتعرف عمى أنواع س الثانوية المنتقاة بوالية لويزيانابعض المدار  المدرسي والعنف في

احة المت ، وتحديد أىم االستراتيجياتتمك المدارسكان ليا أضخم األثر عمى األمن ب نف التيالع

الذي يعتمد عمى  الوصفي التحميمي ج، حيث استخدم الباحثان المنيلمتعامل مع العنف في المدارس

قرط . صيغتيا ودرجة وجودىا ف ة الظاىرة كما ىي في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا من حيثدراس
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نيا في المجال اإلجرائي االستفادة مالسابقة و  د االطالع عمى األدبيات ذات العالقة، والدراساتوبع

 (.56)استخدم الباحثان في ىذه الدراسة العينة العشوائية؛ حيث تكونت عينة الدراسة من  ،والمنيجي

  :السابقةتعقيب عام عمى الدراسات  -

 :بقة في عدة أمور من أىميالقد استفاد الباحث من الدراسات السا

 تحديد اإلطار النظري لمدراسة  -

السابقة سواء  االطالع عمى دور المرشد التربوي لمحد من ظاىرة العنف في مجال الدراسة، الدراسات -

 كانت ىذه الدراسات عربية أو أجنبية.

 .التعرف عمى العديد من الباحثين الذين كان ليم دور بارز في مجال الدراسة -

الحالية  االطالع عمى نتائج الدراسات وكسب الخبرة منيا مما ساعد الباحث بإعداد دروسيا -

 واستخدام النتائج .

 . االستفادة منياعمى بعض التطبيقات، الميدانية و  التعرف -

بموضوع  والمراجع العربية واألجنبية ذات الصمة ،توفير جيد الباحث، بتزويده بأسماء الكتب -

 .الدراسة

 :جو التشابو بين الدراسة والدارسات السابقةأو 

  التربوي  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور المرشد :أهدفهامن حيث موضوع الدراسة و

الدراسات مثل  السابقة: إلى الحد من ظاىرة العنف المدرسي فيي تتشابو إلى حد ما مع العديد من

حيال العنف عن دور المرشد التربوي  لكشفالتي ىدفت إلى ا (0332، دراسة )البشري العربية:

 (0332 صابح، بشير الراشدي)بالمدرسة  الوقوف عمى مظاىر العنف السائدة ،المدرسي

 ،المدرسة الثانوية  والتي ىدفت إلى معرفة طبيعة وأشكال العنف داخل (0330 ودراسة)الشيري

سباب والعوامل التي تؤدي األ ( إلى الكشف عن6111كما ىدفت الدراسة )حسيني،  مدينة الرياض،



 ـــــــةالفصــــل األول                                                        مدخل الدراسـ

12 
 

دراسة  دراسات األجنبية التي تشابيت معيا، ومن .لعنف بين الطالب المرحل الثانويةإلى تفشي ظاىرة ا

  .( التي تعرفت عمى التجاه العام لمطالبة ليتم موجيتو6110 ،كريمب)

 ية اتفقت ىذه الدارسة مع جميع الدراسات العرب من حيث المنهج المستخدم في الدراسة

العربية في  اتفقت مع غالبية الدراسات السابقةالوصفي والتحميمي، كما و  واألجنبية في استخدم المنيج

 .الوصفي استخدمت المنيج التي ( 6111)حسيني، ،استخدميا عدا دراسة

 ( حيث طبقت عمى  االستالنةاعتمدت ىذه الدراسة عمى أداة الدراسة ):من حيث أداة الدراسة

 وىي بذلك تتفق ميدانيا اتفاق كميا ومع بعض ،مكونة من معممي المدارس الثانويةال الدراسة. العينة

 . (0363)شحاتةحمزة  كما واتفقت كميا مع دراسة لوخ (0332 الدراسات العربية مثل )البشري،
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 :تمهيــــــد

 عندما تنظر مف حولؾ اليوـ إلى مختمؼ ما يسود ىذا المجتمع فإنؾ ستجد اف ما يميزه ىو         

وأشكالو وأنواعو مف  يتكمموف إال عف العنؼ فالناس ال أعماؿ العنؼ التي أضحت مف تقاليده اليومية،

مف عمـ  تعاريفواختبلفات  ىذا العنؼ وكيؼ ىي بمد إلى آخر، ولذلؾ ستعرض في ىذا الفصؿ مفيوـ

ثـ أثاره وانعكاساتو عمى المدرسة ألف موضوع  آلخر وكيؼ قامت كؿ نظرية عمى تفسير ىذا العنؼ،

 .بحثنا يدرس العنؼ المدرسي

 7  تعريف العنف  -10

 المجتمعةلقد تباينت التعريفات التي تناولت مفيوـ العنؼ بتبايف مواقؼ الباحثيف مف القضايا       

 .والختبلؼ وجيات النظر والزوايا التي يعالج منيا كؿ باحث موضوعو

والفظاظة، عنيؼ  الخرؽ باألمر وقمة الرفؽ بو وىو ضد الرفؽ، وىو الغمظة <<7 يعرؼ بأنو :لغويا -

 .... إذ لـ يكف رفيقا في أمره

 لو رفؽ بركوب والعنيؼ الذي ال يحسف الركوب وليس عتنؼ األمر أخذ بعنؼ وبشدة ومشقة،أو  

 .(7054 0660)ابف منظور، الخيؿ

أو الممتمكات  فالعنؼ ىو ممارسة القوة البدنية إللحاؽ األذى باألشخاص7 ما في قاموس أكسفوردأ -

)منير اميمة، كما يعتبر الفعؿ أو المعاممة التي تحدث ضررا جسمانيا أو التدخؿ في حرة اآلخر

5115 705). 

  بمفردة أخرى وىي آيس" والتي تعني العضبلت والقوة وترتبطis "جد كممةأما في المغة اليونانية ن -

bia  لحاؽ بيـ إرغاـ اآلخريف ورآىاالتي تعني بدورىا استعماؿ القوة التي تيدؼ مف   .األذى وا 
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يتعدى ومف الواضح  بمعنى ينتيؾ أوviolent ويشتؽ مفيوـ العنؼ في المغة االنجميزية مف المصدر

مف السموؾ الخارجي عمى  وي لممفيـو في االنجميزية والعربية عمى السواء إلى ضربالمغ االشتقاؽأف 

 .المألوؼ بحيث ينتيؾ القواعد أو يأخذ األمور بالشدة والقسوة

 مدمرة والعنؼ ىو "فعؿ يبالغ في السموؾ العدائي أو العدواف يترتب عميو رسائؿ مؤثرة مقمقة أو -

) ماديا" الموضوع بشرا كاف أو حيوانا أو موضوعاتحدث أذى نفسي أو فيزيقي أو مادي في 

 .(752 5112الخموي، 

 و اإلنسافيأما أخر التعريفات النفسية فيو تعريؼ ماسمو الذي يرى باف العنؼ ىو سموؾ يمجأ إل

7 5110) الراشدي، لتحقيؽ حاجاتو اإلنسانية نتيجة اإلخفاؽ والفشؿ في إشباع الحاجات الفسيولوجية

ستجابة وا وردة فعؿ  أنو فعؿ النفسية في العنؼ وعمى النفسية تركز عمى الجوانب التعريفات . (05

 . لسموؾ معيف

 :تعريف العنف المدرسي -20

نظر كؿ  قد يأخذ مفيوـ العنؼ المدرسي عدة تعريفات تختمؼ مف باحث آلخر وحسب وجية       

التربوي الذي يؤمف  تفرض العقابواحد منيـ لمموضوع إال أنو البد أف نفرؽ بيف السمطة المدرسية التي 

 . مضرة سموكية المردود الجيد مف التعميـ والعنؼ المدرسي الذي يجر وراءه مضاعفات

 عمى أنو ) نمط مف السموؾ يتسـ بالعدوانية يصدر مف تمميذ أو العنف المدرسييعرؼ  -

 أو سميةج مدرس ويتسبب في إحداث أضرار مادية أو أو ،مجموعة مف التبلميذ ضد تمميذ آخر

التبلميذ والتيديد  نفسية ليـ ويتضمف ىذا العنؼ ليـ اليجـو واالعتداء الجسمي والمفظي والعراؾ بيف

تخريب ممتمكات المدرسة ويكوف  أو ،والمطالبة والمشاغبة و االعتداء عمى ممتمكات الطبلب اآلخريف

) حسيف الضرب و الركؿيكوف جسميا ك باأللقاب والبصؽ وقد لفظي يتضمف السب و الشتـ والتنابز

 .(755 5114طو، 
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لى كافة األشكاؿ التي يتخذىا إال  ومنو نرى أف ىذا التعريؼ قد أشار بوضوح إلى صفة ىذا الفعؿ وا 

أشكاؿ العنؼ الصادرة  أنو لـ يشر إلى االعتداء الذي يقوـ بو األستاذ عمى تبلميذه وقد حصر جميع

 بروكسؿ اعتبر أف العنؼ مف عف العنؼ في مؤتمرمف التمميذ ومف خبلؿ التقرير الذي أعده ىول

األذى الجسدي والنفسي عند  المدرسي يعطي مجمؿ النشاطات واألفعاؿ التي تؤدي إلى األلـ أو

  .األشخاص الناشطيف في المدرسة

ممارسات  كما يعرفو عدناف كيفي عمى أف المقصود مف العنؼ في المدرسة ىو ما يجري بداخميا مف

فعاؿ األ ووقودىا تزايد بطاليا الطبلب والطالبات والمعمموف والمعممات شرارىا الغضبسموكية يكوف أ

 . نتيجتيا استخداـ المطـ والركؿ والضرب بالكممات واآلالت الحادة والعصي وأحيانا السبلحو 

 عمى أنو ) تعدي التبلميذ أو جماعة التبلميذ المدرسي وىناؾ تعريؼ فاطمة فوزي التي تعرؼ العنؼ

 مما غيرىـ مف التبلميذ أو عمى العامميف بالمدرسة إما بالقوؿ أو الفعؿ أو تخريب الممتمكات عمى

)منير المدرسة يؤدي إلى الشكوى أو االشتباؾ مع المتعدي إما داخؿ الفصؿ أو خارجو أو في نطاؽ

 (.702 5115اميمة، 

  :درسيــــــــف المـــــال العنـــــأشك -20

صغيرا  عموما ىو أكبر ضحايا العنؼ ألنو العنصر البشري األضعؼ كمما كاف ال شؾ أف الطفؿ     

العقوبات وأقصى  واألشد تيميشا لعدـ نضجو جسديا واجتماعيا ونفسيا وعقميا وكثيرا ما تسمط عميو

  . أشكاؿ العنؼ الخاصة في المجتمعات المختمفة

 7 يمي و مف بيف األشكاؿ الموجودة في الوسط المدرسي نذكر منيا ما

  :العنف الجسدي - أ

 يوظؼ ىذا المفيوـ لمداللة عمى استخداـ العنؼ كوسيمة لمعقاب في حالة اختراؽ الفرد لممعايير

مف أجؿ  االجتماعية وقد يشير ىذا المصطمح إلى  استخداـ القوة الجسدية بشكؿ متعمد اتجاه اآلخريف



العنـــــــف المـــــدرســي                                                                   الثانيالفصـــــــل   
 

16 
 

لحاؽ أضرار جسمية بيـ وذلؾ كوسيمة عقاب غير شرعي إيذائيـ األوجاع اآلالـ و  ة مما يؤدي إلىوا 

كالحرؽ بالنار والخنؽ  معانات نفسية جراء تمؾ األضرار كما يعرض صحة الطفؿ ألخطارو 

 .(7550 0662)الالند، وغيرىا

اخترؽ  أما في المجاؿ المدرسي فالعنؼ الجسدي يدؿ عمى العقوبة الجسدية التي توقع بالتمميذ إذا

ذا تخمى عف التزاماتو التربوية عمدا أو سيوابعض القواعد التنظيمية لممدرسة و   كاف ىذا األسموب .ا 

حيث تجعؿ التمميذ خاضعا  معتمدا في التربية التقميدية عموما فيي تقوـ عمى عبلقة ال مساواة أساسية

العمر وىي تعتمد كأسموب تخويؼ  لممعمـ ومتمثبل لسمطتو المستمدة مف عممو ووظيفتو وتقدمو في

التمميذ واستجابتيـ ألوامر المعمـ واحتراـ قراراتو األحادية التي ال تجادؿ وال لمحصوؿ عمى طاعة 

 . (750 5115) اليزيدي، تناقش

في الوسط المدرسي يصنؼ اليوـ مف بيف الجرائـ الماسة  وحسب الباحثة بولحباؿ فإف العنؼ الجسدي

ف استخدامو كوسيمة  : تبرضبط في المجاؿ التعميمي و التربوي يع باألشخاص وا 

انيا يمكف نكر  وسيمة غير إنسانية ألنو يترؾ آثار جسدية ظاىرة أو مستترة كما يترؾ آثار نفسية ال :أوال

  .الطب النفسيفي تطور الدراسات النفسية و 

 ... وسيمة غير شرعية لما قد يترتب عمى استخداميا مف أذى في شخص الفرد كالجرح :ثانيا

 .حد موتو أو تسبب لو إعاقة مستديمة الذي قد تفاقـ نتيجة السمبية إلىو 

   :العنف النفسي  - ب

 االمتناع عف القياـ بعمؿ وىذا وفؽ مقاييس أويتـ ىذا الشكؿ مف العنؼ مف خبلؿ القياـ بعمؿ 

 مجموعة مف أوعمى يد شخص  األفعاؿمجتمعية ومعرفة عممية لمضرر النفسي وقد تحدث تمؾ 

 السموكية عؿ الطفؿ متضرر مما يؤثر عمى وظائفوالذيف يمتمكوف القوة والسيطرة لج األشخاص

 . (7555 511)سمعاف ومرسي، الوجدانية الذىنية والجسدية
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 ويكوف ىذا الشكؿ في الجانب المدرسي مف خبلؿ عمؿ يقوـ بو المعمـ أو اإلحجاـ عف عمؿ 

 ومف ما بيدؼ التأثير والضغط عمى التمميذ مما ينعكس سمبا عمى وظائفو السموكية والوجدانية

 ىذا العنؼ الممارس عمى التبلميذ ىي عدـ قبوؿ التمميذ لشخصو وأىانتو وتحقيره وتخويفو أمثمة

ىمالو  .أفكارهوالسخرية مف  واالستيانة بو وتجاىمو  وا 

 :وي ــــــف التربـــــالعن  - ت

داخؿ  أخرى سمطة مدرسية أية أويعرؼ ىذا الشكؿ مف العنؼ عمى انو تمؾ الممارسات التربوية لممعمـ 

في إطار التربية  المدرسة فيقوموف بسموكيات تربوية منافية لمقواعد التربوية المعموؿ بيا أوالفصؿ 

 . الصحيحة

 :ومف مظاىر ىذا الشكؿ مف العنؼ

 (7561 511)سمعاف ومرسي، القمع الممارس عمى التبلميذ مف قبؿ السمطة المدرسي. 

 نتيجة الواجبات المدرسية المرىقة التي تفوؽ اإلرىاؽ النفسي والفكري الذي يتعرض لو التمميذ 

 .طاقتو العقمية والفكرية والنفسية والجسدية والمادية

 كثافة البرامج الدراسية وغموض المناىج التعميمية. 

 اعتماد االختبارات واالمتحانات التعجزية في تقيـ التبلميذ. 

 :زيــــــف الرمـــالعن  - ث

الشكؿ مف  ر موجود في المراجع العربية التي فرض عمييا ىذاىذا الشكؿ مف العنؼ المدرسي غي إف 

عمـ االجتماع  مف حيث ىي تدري مف طرؼ االتجاه الوضعي المييمف ومف طرؼ أصبلالعنؼ 

نماالوظيفي  الذي ذكره في مؤلفيف لو  نجد ىذا الشكؿ عند المركسييف المحدثيف ومنيـ بيير بورد وا 

 .(.Andréani, Boyé, 1991 : 337 ) رمزيتحت عنواف "السمطة والرمز والعنؼ ال
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 تواصؿ ومعرفة تشكؿ أدواتيتكمـ "بورديو" عف السمطة التي تمارس ىذا العنؼ عف طريؽ  

عطائيا لفرض السيادة أدواتبنيات تخضع العالـ لبنيات تؤدي وظيفتيا السياسية مف حيث ىي   وا 

 . (750 0660،صميبا)صفة المشروعية والتي تساىـ في ضماف ىيمنة طبقة

 ويعرؼ "بورديو" ىذا الشكؿ مف العنؼ بأنو )أي نشاط تربوي بوصفو فرضا مف قبؿ جية

 .(725 0660،صميبا) متعسفة لتعسؼ ثقافي معيف (

 أي أف الدولة الرأسمالية مثبل تقوـ بغرس القيـ الرأسمالية داخؿ النظاـ التربوي مف اجؿ الحفاظ 

 عيد االشتراكية كانت كتب المدرسة تتكمـ بالضمير عمى النظاـ القائـ ففي الجزائر مثبل في

 الجمعي وتتكمـ عف قيـ العمؿ الجماعي وفي عيد التعددية الحزبية غيرت الدولة محتوى الكتب

 فأصبحت تتكمـ عف قيـ الحرية والديمقراطية والمساواة والضمير الفردي والعولمة غيرىا مف القيـ

 .تنادي بيا العولمة أصبحتالتي 

 :يـــــرش الجنســــالتح  - ج

لو  )الفعؿ حرش ويعني خدش والتحرش بالشئ التعرضإلىالمغوي لمفيـو التحرش  األصؿيعود 

الجسدي الذي يتضمف عروضا جنسية  أوجدنر)ىو السموؾ المفظي  أنتونيويعرؼ (، بيدؼ تييجو

ي يقوـ بيا وعميو فالتحرش الجنسي ىو مجموعة األفعاؿ الت (؛742 5115) بف صاولة، مرغوبة( غير

ىدؼ معيف وتبدأ بالمفظ مف معاكسات أو إيماءات إلى التعدي  الذكور نحو األنثى أو العكس لبموغ

 فقد أصبحت المرأة ،غمب المؤسسات االجتماعيةأالتي تنظر لممرأة في  االحتقاريةنظرا لمنظرة . و الفعمي

 كعاممة تقوـ بعمميا إليياينظر  أفففي حيف ينظر كاف البد  ،ككياف جنسي يحاوؿ الكؿ الفوز بو

طالبة أنيا وفي حيف كاف ينظر لمتمميذة عمى  ،لمحاجة الجنسية وفقط إشباعيكيدؼ  إليياأصبح ينظر 

التحرش  إلى أشكاؿوتشير بعض الدراسات  محؿ مضايقات واعتداءات مف قبؿ زمبلئيا، أصبحتعمـ 

 .والغمز........الخ ر المطموب،الممس غي التي تحدث بيف التبلميذ فتذكر التعميقات الجنسية ،
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 عف مرورىف بتحرشات جنسية أعمنتبالمئة مف الطالبات  51 أف إلىالدراسات  إحدىوتشير 

 .(7052 5115 )جابر، ارتكبيا عمييف زمبلئيف وحتى مف طرؼ ىيئة التدريس

 عند رغبات جنسية إرضاء)اتصاؿ جنسي بيف طفؿ لبالغ مف اجؿ 7 ويرى الباحث جواد دويؾ انو

ف ببالغ االستغبلؿ الجنسي يعرؼ عمى انو دخوؿ أوالتنكيؿ  مستخدما القوة والسيطرة عميو، األخير

الجنسية بعبلقة  واعيف لطبيعة العبلقة الجنسية وماىية تمؾ الفعاليات وأوالد غير ناضجيف جنسيا وغير

لمتطمبات والرغبات اإشباع مواقفيـ لتمؾ العبلقة واليدؼ ىو  إعطاءال يستطيعوف  إنيـكما  جنسية،

 :وتظير مظاىر ىذا الشكؿ مف العنؼ في السموكيات التالية ،(5110 )عمراف،(لدى المعتدي الجنسية

  التناسمية األعضاءكشؼ. 

 المبلبس والثياب عف الطفؿ إزالة. 

  مبلطفة جنسية أومبلمسة.  

 التمصص عمى الطفؿ . 

 أفبلـ أو ،تعريضو لصور جنسية.  

 جنسية بألفاظ التمفظعمى  كإجباره يةأخبلقمشينة غير  أعماؿ. 

 :اإلهمـــــــــال -ح

7 العنؼ المدرسي ويعرفو جواد دويؾ عمى انو أشكاؿوينظر ليذا النوع مف السموؾ كشكؿ مف 

 51147 معف،( "فئتيف إلى اإلىماؿويصنؼ  لفترة مستمرة مف الزمف، األساسيةعدـ تمبية رغبات طفؿ "

 المقصود وغير المقصود سواء مف طرؼ المدرسة اإلىماؿما ويتخذ ىذا الشكؿ نوعيف ى، )25

 .حتى المجتمع الخارجي أومف طرؼ العائمة  أوومحيطيا 
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 :درسيـــــر العنف المــــمظاه -10

 :مف ابرز مظاىر العنؼ المدرسي وأكثر شيوعا لدى ممارسيو ما يمي

 وبعض التبلميذ ا أماـ أصدقائو،قد يسرؽ التمميذ ألنو بحاجة إلى نقود يتفاخر بي :رقةـــــالس -

تعتبر السرقة مظيرا مف  .(7060 0666)مرسي،  مف والده أويسرقوف بدافع االنتقاـ مف المعمـ 

 ،أسبابالتمميذ بالسرقة لعدة  ـو ويق وتتمثؿ في اخذ شيء ىو ممؾ ألخر جمستا، مظاىر العنؼ،

بحيث يزعـ بأنو ذو شاف  بيا، ركاف يسرؽ نقود لمتفاخ أصدقائو أماـفقد تكوف مف اجؿ التفاخر 

لبلنتقاـ مف المعمـ بأخذ شيء مف  التبلميذ يسرقوف مف األخروالبعض  ويعيش حياة رغيدة، ،ركبي

انو ال  أوال يمبي حاجات ابنو  األخير كاف ىذا إذايسرؽ بدافع االنتقاـ مف والده  أو محفظتو،

 .لمحاجة القصوى أويعطيو النقود إال نادرا 

التجييزات  والعصياف قد يتخذ السموؾ العنيؼ مظاىر مكشوفة كالضرب، :مــــوالتحطي فاإلتـــــال -

 .( 55 51107 خميؿ،( مثؿ كسر النوافذ والمصابيح والكراسي والطاوالت أثاثياوفي  المدرسية،

 فعندما يتشاجر التبلميذ يقوموف بضرب يظير لنا السموؾ العنيؼ مف خبلؿ الضرب مثبل،

المدارس  نبلحظ في بعض أنناكما  ،يقوموف برمي الحجارة فتكسر زجاج النوافذ أو ،يبالكراس اآلخريف

بصورة غير الئقة  الخربشة عمييا إلىباإلضافة  ،تخريب جدراف المدارس بإحداث ثغرات في الجدراف

 .  وكبلـ الذع....الخ

الشتـ يؤثراف كثيرا عمى وتتمثؿ ىاتيف العمميتيف في التمفظ بكبلـ الذع والسب و  :بـــم والســــالشت -

زمبلئو يحرج التمميذ ويشعر بالضغينة والحقد  أماـشتمو  أوفعند سبو  النفسية، حالة التمميذ

االنتقاـ مف الشخص الذي شتمو وسبو كما انو مف خبلؿ سبو وشتمو يفقد التمميذ إلى واالندفاع 

وي عمى نفسو ويصيبو ويشعر بنقص في ذاتو ،فيضعؼ تحصيمو الدراسي ويصبح منط ثقتو بنفسو
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حباط يأس  يحقؽ فيو تقدير ذاتو ويستعيد ثقتو بنفسو بممارستو أخروبالتالي يجد التمميذ منفذ  وا 

 .(5110  خميؿ،(لسموؾ العنيؼ

استعماؿ الرجميف واألظافر  إلىوىنا يتعمد التمميذ العدواني  :ارات ــــــــــــــــاءات واإلشــــــــاإليم -

شاراتإيماءات  والعينيف فيواألسناف والرأس  فنجد أف التمميذ  تمحؽ األذى النفسي بالتمميذ األخر . وا 

وأسنانو الستفزاز زميمو مما يؤدي  استخداـ عينو وحاجبو وفمو إلىعدواني بالطبع فيمجا ال أوالمشاغب 

فإذا  التحصيؿ الدراسي يتنافساف في الضرب ونجد ىذه الحالة مثبل عند تمميذيف اثنيف إلىبزميمو 

باستفزاز زميمو الذي تحصؿ عمى عبلمة اقؿ األوؿ يقوـ  األخرتحصؿ احدىما عمى عبلمة اكبر مف 

 .الشتـأو صراع بينيما بالسب  إلىمنو فتتحوؿ المنافسة 

فقد نوقشت ىذه الظاىرة بشكؿ كبير في المؤسسات  :ارةـــــــــواد الضــــــــــدام المـــــاستخ -

 الجميع، أعيف أماـالمخدرات والسجائر وغيرىا مف المواد المضرة  التمميذ يتعاطىالتعميمية حيث أصبح 

ورفقاء السوء وتعاطي مثؿ ىذه المواد السامة داخؿ  منيا فترة المراىقةأسباب عدة  إلىويعود ىذا 

)المديرية غرفة الصؼ ىذا يدفع التمميذ إلى االعتداء والضرب والتخريب المحيط المدرسي وداخؿ

 .(705،00 5110ية لمتوجيو واالتصاؿ،  الفرع

يعتبر الغش ظاىرة اجتماعية منحرفة عف القيـ والمعايير التي تقـو  :ي االمتحاناتـــش فـــالغ -

 أومارس ىذه الظاىرة فيو خارج القانوف وبالتالي يخضع لمعقاب بالطرد  عمييا المدرسة وبالتالي مف

ميو عداوة بيف التمميذ المغشش وبيف مف امسكو يغش مف الزمف وىذا سينجر ع بإقصاء التمميذ لمدة

 .(702 0660 ،مقدـ)مثبل ويكوف المعمـ

 تمميذ يغش األساتذةوقد شيدت عناية ىذه الظاىرة امتحاف شيادة البكالوريا حيث امسؾ احد 

 أدى وبالتالي الغش ،األستاذجيبو واخرج خنجرا وضرب ذلؾ  إلىفمتمس التمميذ  اإلجابةفأوقفو مف 
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 وحميدي، سبلطنية(لـ تتدخؿ رجاؿ الشرطة أوطعنة خنجر وربما كاف سيتفاقـ ليصبح قتبل  ىإل

5115 7025(.  

قد  أسبابىذه الظاىرة متفشية بيف التبلميذ وذلؾ لعدة  أصبحت :ةـــر عن المدرســـالتأخيب و ـالتغ -

 تؤمف احتياجات ىذا التمميذ التي ال األسريةوقد تكوف بسبب البيئة  المزمف، تكوف لمرض التمميذ

التسمطية حيث تسف قوانيف صارمة  اإلدارةكطبيعة  البيئة المدرسية حد ذاتيا ، وقد تكوف بسبب

لمتدريس قد تكوف مممة مما يجعؿ التمميذ يتغيب أسموب األستاذ  أخرىمف جية أو تخنؽ التبلميذ 

كما قد يكوف البرنامج ال يمبي  السنة، لكره التمميذ لمادة معينة فبل يحضرىا طوؿ أو عف تمؾ المادة

 .(7024 5115 وحميدي، سبلطنية)التمميذ ميوالت

عنيفة ىو غنى عنيا،فالتمميذ ارتكاب سموكيات عدوانية  إلىقد تدفع الغيرة بصاحبيا  :رةــــــــالغي -

تمميذ ظروؼ ال أو إفمرحمة المشاجرة  إلىيصؿ  أف إلىمف زميمو نجد انو يستفزه دائما  يغير الذي

تكوف مزرية فبل تؤمف لو ابسط الحاجات فنجده يغير مف زمبلؤه الذيف يأتوف بكامؿ  األسرية

يغير مف الثاني فيقوـ  األوؿالمدرسية وبمصاريفيـ اليومية ......الخ.فنجد ىذا التمميذ  أدواتيـ

 .(7025 5115 وحميدي، سبلطنية)بسرقتو أو بضربو

 سموكيات إلىحالة الشغب قد تؤدي  إفإال  عروفوف بشغبيـ،نجد تبلميذ معينيف م :بـــــــالشغ -

بلنتقاـ منو فم معيف أستاذعدوانية عنيفة داخؿ البيئة المدرسية فنجد مثبل مجموعة مف التبلميذ تكره 

 إفانو سميـ وما  تقوـ ىذه المجموعة بكسر احد أرجؿ الكرسي الخاص باألستاذ وتركو عمى ىيئة

بمعاقبة الكؿ  األستاذ ط بو الكرسي فيسخر منو الجميع بعد ذلؾ يقوـيجمس ذلؾ األستاذ حتى يسق

 األظافر أطراؼالتبلميذ عمى األستاذ يضرب  أفبوسائمو الخاصة التي يعرفيا تبلميذه ومثاؿ ذلؾ 

 (.7040 5115 وحميدي، سبلطنية)ـال تربوي وغير سمي أسموبوىو 
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 : يـــف المدرســــالعن أسبــــــاب -20

 ،المدرسة ؼ المدرسي سموؾ عدواني يقوـ بو التبلميذ أو المعمميف أو إي فاعؿ تربوي فييعد العن

 :ىذا السموؾ العنيؼ لـ يمارس ىكذا بؿ مورس لعدة أسباب نذكر منيا أفإال 

الخصائص النفسية واالنفعالية  إلىالتمميذ وتشير  إلىوىي عوامؿ ترجع  :رديةــــــوامل الفـــــالع - أ

ىذا العامؿ  أفبحيث7يرجع بعض العمماء   (.055 51147 ،حسيف طو) العنؼإلى فعو والتي تد لديو،

 أكثر، تكوف دافعتييـ لمعدواف فالتبلميذ الذيف يكوف مستوى ذكائيـ منخفضا، مستوى الذكاءإلى راجع 

نفسية  فياتيف الحالتيف تجعبلف لدى التمميذ حالة انخفاض تقدير الذات واالغتراب، إلىباإلضافة 

الذات ومف  يتخذوف مف العنؼ وسيمة لتقدير بطة ويائسة ويصبحوف غرباء عف ذاتيـ وبالتالي فيـمح

 . أقرانيـخبلؿ سموكيـ العنيؼ ىذا يحافظوف عمى مكانتيـ بيف 

لمطفؿ وتنشئتو تنشئة اجتماعية  األولىىي النواة  األسرة أفباعتبار  : األســـــريةوامل ـــــالع -ب

ويتجسد ىذا االنحراؼ في العنؼ  األسريةتنشئتو  إلىنجده في التمميذ يرجع  ؼانحرا أيصحيحة فاف 

  .(701 5110) نصيب، "األبناءخبلؿ االضطرابات النفسية عند  الذي تولد مف

التفكير إلى مما يؤدي بو  معاممة ولديو لو، إساءةونجد ىذه االضطرابات النفسية تحدث لو مف خبلؿ 

الجسدي مما  الذيف يبالغوف في العقاب اآلباءنجد  أخرىومف جية  يفة،في حؿ مشكبلتو بالطرؽ العن

 أطمؽيقتدي بو وىو ما  يمثؿ نموذج لمطفؿ األب أفيتعمموف ىذا السموؾ العنيؼ باعتبار  األبناءيجعؿ 

إلى لدى الطفؿ مما يدفع بالطفؿ  التعمـ بالنمذجة، ويولد كذلؾ ىذا السموؾ الحقد والضغينة باندوراعميو 

رأى ليبو مرسد في دراسة لعدة بمداف  ىذه النظرة أكدسموكيات عنيفة وقد  إصدارتنفيس عف طريؽ ال

 06657عباسي، )أسرىـ"في  األطفاؿىؤالء  "العنؼ لدى األطفاؿ يرجع لمعقاب الذي يتعرض لو أف

 تساعد عمى اكتساب اآلخرةىي  األسرةما سبؽ ىناؾ بعض الظروؼ داخؿ  إلىضافة وباإل ،(64

 :العنؼ منيا فةثقا
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 بالباحث عبد أدىمما  األبناءكبير عمى سموكيات  أثراالوضع االقتصادي لؤلسرة الذي يترؾ  -

 العنؼ لدى التمميذ يكوف نتيجة لمفقر واالزدحاـ في المنزؿ أسباب" آفالرحمف وافي لمتأكيد عمى 

شعورىـ  نتيجة األبناءلدى ظيور أزمات نفسية كالنزعة العدوانية  إلىوانعداـ وسائؿ الراحة ىذا يؤدي 

7 5110 )عمراف،باإلحباط ونقص في طرؽ التعبير عف حاجاتيـ واثبات ذواتيـ بشكؿ إيجابي

مما يجعؿ لدى  األبناءمتطمبات  في حالة مزرية بحيث ال تستطيع توفير األسرةفإذا كانت  ،(005

 .لتفريغيا مكبوتات نفسية يجدوف في المدرسة مكانا جيدا األبناء

 وىو "عبارة عف خمؿ األسريالتفكؾ  ،التي تساىـ في العنؼ األسريةكذلؾ مف العوامؿ ونجد  -

 يترؾ تأثيرا واضحا عمى طبلقا، أوانفصاال  أوسواء كاف ىجرا  وفتور في العبلقات الزوجية،

 "الرعاية أساليبوالضياع نتيجة تخمؼ  المآسييتعرضوف لمكثير مف  األبناءفيؤالء  ،األبناء

 .(520 7 0664)العيسوى،

سيفقده  فغياب األـ عف المنزؿ إف وقع الطبلؽ في إي أسرة حتما نتيجة وخيمة خاصة عمى األبناء، -

الميمة مف  المرحمة في التنشئة فيؤدي بالطفؿ الى االنحراؼ لغياب المتتبع لو في ىذه أساسيةركيزة 

 .العمر

يف العنؼ المدرسي والعنؼ عبر ىناؾ عبلقة وطيدة ب أفيرى الباحثيف  اإلعـــــالم:ل ــــوسائ - ح

واف كثيرا مف التبلميذ اكتسبوا السموكيات العنيفة عف طريؽ مشاىدتيـ  وسائؿ اإلعبلـ المختمفة

المقدار الذي تنشره ىذه الوسائؿ مف العنؼ والذي ىو  إلىوالدمار راجعا  ألفبلـ الرعب والقتؿ

االعتقاد باف العنؼ ىو الوسيمة  لىإيؤدي ىذا بالتبلميذ  حتى في الواقع، مما ىو موجود أكثر

ونتيجة لآلثار التراكمية التي تتركيا مشاىد التمفزيوف العدوانية في سموؾ  الفعالة لحؿ المشكبلت،

 أوضحتغير ذلؾ "وقد  أو بطؿ، أو أسطورةكثيرا ما يتبيف ليـ في شكؿ  التبلميذ فيـ يقمدوف

موؾ الشباب في المجتمع البمجيكي واألمريكي س أفقاـ بيا باركمي وآخروف  الدراسة المقارنة التي
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ىذه المظاىر تزايدت لدييـ بعد مشاىدتيـ  أفواضحة في كؿ مف الدولتيف كما  يتميز بعدوانية

الكبير ليذه  اإلسياـوعميو يتضح مدى  (7065 5110أنجرس، )"المثيرة والعنيفةأفبلـ لعدد مف 

 .تعزيز السموؾ العدواني لمطفؿ التمميذ الوسائؿ في

 :العوامل المتعمقة بالبيئة المدرسية -

داخؿ  العنؼ إلىالتي تؤدي  األسبابالعبلقة بيف السمطة والتمميذ داخؿ المدرسة تعد مف بيف  إف

  اآلتية7المدرسة تتمثؿ في العناصر 

 المدير يرى نفسو صاحب حؽ في الممارسة أوالمعمـ  أففنجد " :المدرسية نوع السمطة - أ

7 0666 توتة، أبو("التبلميذ ممزميف بتبعيتو قانونياكؿ التبلميذ ،وكؿ عمى  األبويةوالرعاية 

فيذا يجعؿ المعمـ يتصرؼ بغير عقبلنية نحو التبلميذ فيتسبب في سموكيات عنيفة  .)005

 إلىنرجع سموؾ المعمـ ذلؾ  أفالمبرح لمتمميذ فيسبب لو عاىة مستديمة ويمكف  كالضرب

سوء  أف إلىتعرض ليا المعمـ فقد"توصمت نتائج ىيرمو االجتماعية والنفسية التي ي الضغوط

كرىو ونفوره وقيامة بسموكيات سمبية يميزىا العنؼ  إلىالمعمـ لمتمميذ تؤدي بو  معاممة

 ."واليمجية

والتفاعؿ  ومظاىر المعاممة أشكاؿوىي مختمؼ السموكيات المدرسية وكؿ :"العالقات المدرسية- ب

وتتمثؿ ىذه ، (7062 5110أنجرس، )في الوسط المدرسي"التي يعتمدىا الفاعموف التربويوف 

 7 في ثبلث مستويات أساساالعبلقات 

 7ذلؾ أمثمةومف  :العالقات المتوترة وكثرة التغيرات -

 تغير ىـر السمطة يحمؿ توجييات مغايرة قد يخمؽ ىذا التغيير نوع مف العنؼ لدى التبلميذ 

 .نقيض لو أماـ أنفسيـيجدوف  وفجأةتعودوا عمى نمط معيف ألنيـ 
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  رفض المعمـ إلىتربوية مختمفة،مما يؤدي ببعض التبلميذ  أساليبلو  أخراستبداؿ معمـ بمعمـ 

  .الجديد وقد يعبروف عف الرفض بالعنؼ

  عبلميـؾ التبلميذ اشر إعدـ  ويحدث ىذا خاصة عندما يكوف ،بما يحدث داخؿ المدرسة وا 

 يكوف أفمف يحترمو ويقدر وجوده فيو يرفض  التمميذ في مرحمة المراىقة فيو دائما يبحث عف

 .ىامشيا

  بينيـ وبيف أوبيف التبلميذ المعمميف  أوبيف المعمميف  أوشكؿ وطريقة االتصاؿ بيف التبلميذ 

 .لشكؿ العبلقة اثر بالغ في اكتساب السموؾ العنيؼ أفحيث  اإلدارة

التبلميذ  لدى عامة الناس يرفضياجميع السموكيات المرفوضة  إف :التربوية الغير سميمة األسباب -

استخداـ  األحياف إلىالكبت مما يدفعيـ في الكثير مف  أو اإلحباطيـ نوع مف يفي المدارس وتخمؽ لد

  7العنؼ تعبيرا عف عدـ رضاىـ وسبب ذلؾ ما يمي

 عدـ التعامؿ الفردي مع التمميذ وعدـ مراعاة الفروؽ الفردية  . 

  ىانتوكانساف  إليوعدـ تقدير التمميذ والنظر  بو وعدـ السماح لو بالتعبير عف واالستيزاء وا 

 بعض المعمميف عندما يقوموف بامتحاف ال يتحصؿ فيو التمميذ عمى عبلمة مثالمشاعره فنجد 

 . ليأتي ىو ويحمميا األرضبرمي الورقة عمى  جيدة يقوموف

 التركيز عمى جوانب الضعؼ عند التمميذ وقمة االىتماـ بو . 

 (0660 5027ري رقـ االمنشور الوز ) نوات اتصاؿ بيف التمميذ والمعمـعدـ وجود ق. 

ويتمثؿ في البيئة الموجودة داخؿ المؤسسة التعميمية المشحونة  :المناخ التربوي في المؤسسة -

 .(7005 5114 ،معف(ممارسة العنؼ إلى بالسموكيات السمبية التي تدفع

 عدـ وضوح القوانيف والمعايير داخؿ المؤسسة 

 مناوشات بيف التبلميذ لتتفاقـ وتصبح عنفا إلىضاض الفصوؿ الدراسية مما يؤدي اكت  
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 التشوه الداخمي والخارجي لمبنى المدرسة . 

 استعماؿ طرؽ تدريس غير فعالة  

  ممارسة العنؼ إلىتترؾ ىذه الممارسات داخؿ التمميذ قمقا وغضبا وتدفعو. 

 األنظمةلزاما عمى  أصبحوسائؿ االتصاؿ الحديثة نتيجة ظيور العولمة وتطور  :البرنامج الدراسي -

التطور التكنولوجي الحاصؿ ومف اجؿ تكويف مواطف يؤمف بفكرة اقتصاد السوؽ  العربية مسايرة

ا التغير ترؾ انطباعا ذطرؽ جديدة وحديثة تمبي الحاجة لكف ى إدخاؿلؾ ذ وجب األخر االنفتاح عمىو 

 يؤمنوف بفكرة التحديث ويحاولوف جاىدا الحفاظ عمى الطرؽ اليف ذميدييف اللدى المعمميف التق سيئا

 في بحث لو( ,0660Lidina)بعض السموكيات العنيفة بيف الفريقيف وقد بيف لدينا  إلىىذا  أدىالتقميدية 

ث عبروا مف خبللو يالعنؼ بح عبلقة تأثير صعوبة وكثافة البرامج عمى سموؾ المتمدرس المتمثمة في

االستفادة مف محتوياتو المسطرة  أوالجدوى  وتيرة البرامج كما يزيد عف عدـ تباعإعف عدـ تمكنيـ مف 

 . (7050 5115النجيجي، )بالمدرس والثورة االستيزاء إلىلدراستيا وىذا يؤدي بالتبلميذ 

 :درسيـــــف المــــات العنــــانعكاس-20

 عمىأو  األفرادسواء عمى مستوى لكؿ ظاىرة سمبية انعكاساتيا وأثارىا عمى الحياة االجتماعية  إف

 مستوى الجماعة ولذلؾ فاف لمعنؼ المدرسي عدة انعكاسات عمى مستوى الفرد والمجتمع

 .والبيئة المدرسية

يتعرض التمميذ مف خبلؿ قيامو بالعنؼ المدرسي إلى الطرد مف  :األفـــــرادوى ـــعمى مست - أ

سات التعميمية في الجزائر تنص عمى انو يترتب اإلجراءات الداخمية لممؤس مف 54دة امملالمدرسة ذلؾ 

يخرب ممتمكات وتجييزات المدرسة تعويضا ماليا وقد يعاقب بالطرد مف المدرسة  عمى التمميذ الذي

 ر بالممتمكات واألشخاص داخؿااإلضر  واإللحاؽ بارتكابو أفعاؿ العنؼ  المدرسة فصؿ مف وكـ تمميذ

 . المدرسة
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القضائية  المتابعة إلىغيرىما مف الفاعميف التربوييف المدرسي  و المعمـ أووقد يترتب العنؼ التمميذ أ 

الجزائرية تضـ بيف  المؤسسات العقابية إففي حاؿ إلحاؽ الضرر باألشخاص وال أدؿ عمى ذالؾ 

 .(05 51117، ريدويد)نزالئيا عددا معتبرا مف المراىقيف مف بينيـ تبلميذ المدارس

 طرؼ الفاعميف التربوييف عمى التبلميذ مف شأنيا أف تؤثر سمبا عمىإف الممارسات العنيفة مف  

تكويف  التحصيؿ الدراسي ليـ كما قد تمحؽ بيـ أضرار نفسية وقد يؤدي ذلؾ إلى إلحاؽ الضرر في

منو كائنا ذا  شخصياتيـ مستقببل ومف أمثمة ذلؾ فإف ممارسة العنؼ عمى الطفؿ والمراىؽ قد يجعؿ

مستقببل وقد يصؿ األمر  عمى اتخاذ قرارات حكيمة قي حؽ نفسو ومجتمعوشخصية ضعيفة ال يقوى 

  .عند البعض إلى حاالت اإلحباط واالكتئاب ومنو االنتحار

  7 منيامدرسي إلى عدة أثار لقد أدى العنؼ ال: ربويةـــــــات التــــوى المؤسســــعمى مست - ب

 المدرس  لتي كانت ينبغي أف تتوفر فياىتزاز المثاؿ األعمى لمتمميذ وتشويو الصفات الحسنة ا

 . وتشويو صورة األب ألف المدرس ىو بديؿ األبويف في المدرسة

  يفالمدرسب يـتصالجواء مف الرعب مما يربؾ عممية اإحباط التبلميذ وجعميـ يعيشوف أ. 

 التربوية في الوضعية بفعاؿ مما يؤدي إلى اضطراشحف الصؼ بأجواء مف التوتر واالن. 

 ديد مف التبلميذ إلى عصبي المزاجتحويؿ الع . 

 االنطوائية التي تكوف نتيجة الخوؼ مف المعمـ . 

  نماء تمميذ لبلستفياـ واإلبداعشؿ حسف المبادرة الفردية وكبت كؿ استعداد عند ال  .شخصيتو وا 

  نفور مف األستاذ ألنو مصدر الخوؼ.  

  و.فشمؤدي إلى ي ياستفسار عنالاعدـ فيميا نتيجة الخوؼ مف لمادة بسبب ا التمميذ كراىية 

  توسيع اليوة بيف الطبلب المعاقبيف وبقية التبلميذ. 
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 فاف مظاىر األضرار التي يمحقيا العنؼ المدرسي بو تكوف لمجتمع،ا أما عمى مستوى 

عمى  الحصوؿ حيث يستثمر المجتمع أموالو في مجاؿ التربية والتعميـ بيدؼ ،عمى المدى البعيد

في  ثما حد ومثاؿ ذلؾبأكممو  خصية عنيفة مما ينقمب عمى البناء االجتماعيمواطنيف يتميزوف بش

أصابع االتياـ بالدرجة األولى إلى وجيت أيف  الجزائر في العشرية األخيرة مف القرف العشريف

 في المؤسسات التربوية والتعميمية مباشرة والتي أنتجت اإلرىاب الممارسات التربوية التي حدثت

 (. 010 -015 06657 ،صفواف(

  :إستراتيجيات مواجهة العنف المدرســــــــــــي -20 

لقد حاوؿ الكثير مف الباحثيف الميتميف بشؤوف التربية إيجاد حموؿ لمشكمة العنؼ المدرسي 

 عرض مف خبلؿ ىذا المبحثنالمشكمة التي أضحت تنخر جسد العممية التربوية وسنحاوؿ أف  ىذه

 .ولت أف تعالج ىذه الظاىرةبعض االستراتيجيات التي حا

  : برامج مواجهة العنف المدرسي –أ 

مدارس ريقة وقائية طبقة حديثا في بعض أوؿ ط وىي: وحدــــــزي الرسمي أو المــــطريقة ال -

ب يخفض مف حوادث المدرسي لدى الطبل يعمى فكرة أف توحيد الز  المجتمع األمريكي وىي مبنية

بحيث  (.7001  5114 طو، حسيف)ويخمؽ بيئة تعمـ مبلئمة ت الطبلباتجاىا فاالنضباط ويحس

 .غيره تزوؿ الفرقة بيف التبلميذ وال يشعر الفقير منيـ بنقص يجعمو يسمؾ سموؾ سمبي اتجاه

ومف أمثمة ىذه البرامج ما يعرؼ ببرنامج الحـر المدرسي المسدود وىو ما  :راقبةـــــــــــج المـــــبرام -

النصؼ الداخمي حيث ال يسمح لمتبلميذ الذيف يقيموف في لداخمي و بنظاـ ا يعرؼ في ببلدنا

 .  مغادرتيا طيمة أياـ األسبوع المؤسسة مف

قادر عمى  حيث أف إدارة المؤسسة ال تتسامح مع أي تمميذ غير : ريــــــــــح الصفــــج التسامــــــــبرام -

 . يحمؿ معو سبلح مثبل تقـو المؤسسة بطرد أي تمميذ ، والذيإتباع القواعد والنظاـ
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وذلؾ لما لمتدريب مف تأثير إيجابي عمى  :التـــــل المشكـــة عمى إدارة الغضب وحـــج تدريبيـــبرام -

عمى وعي بالحالة النفسية لدييـ عندما  خفض العنؼ والعدواف وتعميـ التبلميذ كيؼ يكونوف

مف خبلؿ مساعدتيـ   ييـالمشكبلت التي تواج يواجيوف الغضب ونجد كذلؾ التدريب عمى حؿ

 بديمة عف االستجابات العنيفة عمى تحديد آرائيـ ومقاومة ضغوط األقراف وتوليد استجابات سموكية

 (.7005 5114 طو، )حسيف

بلؿ توضيح عقمية ػػػػمف خ :ج تدريبية تقدم لألساتذة والمعممين لمواجهة العنف بين التالميذــبرام -

 .ة التعامؿ مع كؿ موقؼالتمميذ ليـ ومستوى تفكيره وكيفي

البلعقبلنية يستيدؼ مقاومة األفكار الخاطئة و وىو تدريب  :برامج التدريب عمى المهارات المعرفية -

 .(7051 5114 طو، )حسيفالتي تدفع التبلميذ إلى العنؼ

 

 :خالصة الفصل

مازاؿ لـ يجد بعد اتفاقا حتى عمى مستوى  المدرسي ص ىذا الفصؿ إلى أف العنؼمخلقد 

 ولذلؾ فإف ىذه االختبلفات لتنبأ إال عمى الغموض الذي مازاؿ يواجو العمماء حولو، فبعض يفو،تعر 

مستوى  األفعاؿ قد يحسبيا آخروف بأنيا أعماؿ عنؼ والبعض اآلخر ال يوافؽ عمى ذلؾ، وحتى عمى

ش فييا، إال يعي التنظير فكؿ منظر ينظر وفؽ الفترة التاريخية التي عاشيا أو البيئة االجتماعية التي

المستويات وتترؾ مأساة  أف الغير مختمؼ فيو أف جميع ىذه األعماؿ تكوف انعكاساتيا سمبية عمى كافة

 .لئلنسانية جميعا
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 :تمهيد

 أخذ ولقد التربوية األنظمة مختمؼ شيدنيا التي الحديثة التربوية التعميمات مف التوجيو يعتبر 

 كاف بؿ الصدفة وليد يكف لـ ظيور أف حيث التربية، مجاؿ في سيما وال المنظريف إىتماـ مف الكثير

 بعدىا. الجزائر في وظيور التوجيو تعريؼ الفصؿ ىذا في وسنعرض .العوامؿ مف بمجموعة مرتبطا

 إلى تيدؼ األسس وىذه اجتماعيةو  وتربوية نفسية أسس مف التوجيو عمييا يقـو التي األسس نعرض

 التوجيو مستشار إلى ننتقؿ ثـ مف. واالجتماعية واالقتصادية والنفسية التربوية األىداؼ مف مجموعة

 .بالتالميذ عالقتو كذاو  إليو الحاجة و وميامو

 :المدرسي التوجيه مفهوم -01

 حسب عرضيا باحث كؿ لكف لمتوجيو، مختمفة يؼتعار  إلى الباحثيف مف العديد تطرؽ لقد 

 أو تربوية صيغة أعطاه مف وىناؾ ، تقنية صيغة أعطاه مف فيناؾ ، اىتمامو ومجاؿ تخصصو

 .اجتماعية

 الفرد جعؿ في التوجيو يتمثؿ: "كالتالي والميني المدرسي لمتوجيو والتكويف التربية مفتش يعرفو 

 حياتو، فترات كؿ خالؿ مف والمينية المدرسية اختياراتو أجؿ مف وتنميتيا الفردية بخصوصياتو واعيا

 )لوصيؼ، شخصيتو ازدىار وتحقيؽ وتنمية المجتمع خدمة في المساىمة عمى المزدوج الحرص مع

2003). 
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 :المدرسي التوجيه أهداف -02

 ؼاألىدا مف جممة تحقيؽ إلى التربوية العمميات أىـ أحد بصفتو والميني المدرسي التوجيو يسعى   

، واإلقتصادية ةالسياسي كاألىداؼ الدولة، بسياسة عالقة ليا التي ؼواألىدا والتربوية النفسية

 .حدى عمى واحدة كؿ وسنفسر واإلجتماعية

 :التربوية األهداف1/2-

 وموافقا مناسبا تكوينا الفرد تكويف إلى ييدؼ فيو تربوية، خدمة المجتمع بخدمة التوجيو يقـو 

 بناء عمى التمميذ إعانة ىو حاليا، والميني المدرسي لمتوجيو العميؽ المعنى أصبح كما لقدراتو،

 لو المناسبة والعممية الفكرية التربية مف نوع إلى دفعو وبالتالي ،)والميني الدراسي( الشخصي مشروعو

 في تربويا التوجيو يساىـ كما .صحيح تكويف إطار في منيا واالستفادة قدراتو إبراز مف بذلؾ ليتمكف

عداد تنمية  التربوي اإلعداد يكوف ودقيؽ سميـ توجيو فبدوف مجتمعو، في فعاال عنصرا ليكوف الفرد وا 

 .اليادفة التربوية الغاية يحقؽ ال أنو فعاؿ وغير منظـ غير لألفراد

 :النفسية األهداف2 /2 -

 تخصص إلى التمميذ جوو  فإذا إغفاليا يمكف ال كبيرة أىمية ذو التوجيو في النفسي الجانب يعد 

 .عامة بصفة الميني ومستقبمو الدراسي تحصيمو عمى سمبا ىذا فينعكس إليو، يميؿ الو  فيو يرغب ال

، النجيجي)الميوؿ ىذه إشباع ومدى وميوليـ داألفرا حاجات معرفة ىي التوجيو في البداية نقطة وتعتبر

 ذلؾ فسينعكس ورغبات ميوؿ مف النفسي الجانب يراعي توجييا التمميذ وجو فإذا ، (163: 2008

 الثقة فيو يولد مما بو، يقـو ما تجاه نفسية براحة التمميذ بشعور وذلؾ الدراسي، تحصيمو عمى إيجابيا

 .بالنفس واالعتزاز
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 :االقتصادية األهداف3/2-

 التنمية تحقيؽ نحو تواجييا التي المختمفة التحديات أنواع التصدي محاوالتيا في الجزائر إف 

 محمد يقوؿ وىنا المنشودة، ؼاألىدا لتحقيؽ أساسية وسيمة التوجيو مف تتخذ لمجتمعيا، االقتصادية

 عائد لو آخر استثمار يوجدال و  القومي والرخاء الرفاىية مفتاح ىو والتعميـ التربية إف:"النجيجي لبيب

 إلى الجديد التوجيو نظاـ وييدؼ .لو كمكوف التعميـ تعتبر والتي البشرية الموارد في االستثمار مف اكبر

 أف الخصوص، وجو عمى ب االقتصاديالجان مف المجتمع يخدـ الذي الدراسة بنوع طالب كؿ إلحاؽ

 البالد وفقو تسير الذي االقتصادي بالتوجو وثيقا ارتباطا ترتبط والميني المدرسي التوجيو صالحية

 (.165: 2008، النجيجي)

 :االجتماعية األهداف 4/2-

 المجتمع ربط يجب أنو كما تحقيقيا، الدولة عمى يجب المطالب مف جممة لممجتمع إف 

 عمى مبنية حكيمة تربوية سياسة بإتباع إال ذلؾ يتـ الو  ،ىاألخر  المجتمعات في الحاصمة بالتطورات

 المبني المنظـ التوجيو مف نوع بانتياج إال يأتي ال وىذا ،المجاالت شتى في الفردية القدرات استغالؿ

 االجتماعية الناحية مف المدرسي والتوجيو. التربوية العممية إطار في وعممية مدروسة قواعد عمى

 تعميمية برامج إعداد وجب وليذا ،االجتماعي التطور مف نوع إيجاد عمى قادريف أفراد تكويف إلى ييدؼ

 (.167: 2008، النجيجي)عاـ بشكؿ المجتمع بيا يمر التي المرحمة طبيعة مع تتكيؼ

 : المدرسي التوجيه أسس  -03

 في كبرى أىمية لو كما واالجتماعي النفسي التربوي الواقع مف مستمدة أسس عمى التوجيو يعتمد 

 بعض وضعت اإلطار ىذا في والميني، الدراسي مستقبمو عمى تأثيره درجة خالؿ مف التمميذ حياة

 والنفسية التربوية ساألس نجد ساألس ىذه بيف مف عشوائي، تنظيـ أي عف تبعده لكي لمتوجيو ساألس

  .(269،  1991/ 18/09المؤرخ في  216المنشور الوزاري رقـ ) واالجتماعية
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 :التوجيه مستشار تعريف -04

 أو فني أو عممي ىاـ أمر في رأيو يؤخذ الذي العميـ ىو ": "المستشار:"الوجيز المعجـ في جاء 

 الفعاؿ لمتأثير المحض اإلنساني التدخؿ يفيد لالستشارة المغوي فالجذر ،" نحوه أو قضائي أو سياسي

 نفس تستخدـ أف اعتباطا وليس ،(23 :1999 بف صاولة،)ما فرد سموؾ تغيير قصد الوعي في

 طالب - لممعني تقدـ التي فالمعمومة المدرسي التوجيو مستشار وظيفة لتسمية" مستشار "الكممة

 .مساعدتو إلى وتيدؼ موضوعي أساس عمى تبنى -العالـ

 التمميذ، تالحتياجا الرضا مف قدر جمب يمكنو الذي البشري المورد: "بأنو التوجيو مستشار يعرؼو  

 كيؼ يبيف لـ فيو جدا مختصر التعريؼ ىذا والميني الدراسي مشروعو إعداد عمى يساعده فيو

  .الدراسي مشروعو إعداد عمى التمميذ يساعد أف لممستشار

- العالـ( المياـ مف مجموعة إليو أسندت الذي البشري المورد ذلؾ ىو المدرسي التوجيو مستشار إذف

 مكاني إطار في المياـ ىذه يؤدي حيث ،)لمتمميذ واالجتماعية النفسية المتابعة- التقويـ- التوجيو

 عممية أسس وفؽ والميني الدراسي مشروعو بناء عمى التمميذ مساعدة أجؿ مف وذلؾ محدد وزماني

 جية مف والميني المدرسي الواقع ومتطمبات جية، مف التمميذ واستعدادات تالميو  تحميؿ عمى تعتمد

 .أخرى

 :المدرسي التوجيه مستشار مهام -05

 الموسـ وىو ،1992 بداية في صدر القرار ىذا أف عمما التوجيو مستشار مياـ 82 الوزاري القرار حدد

 .الثانويات في وتعيينيـ التوجيو  1991الدراسي الموسـ / مستشاري إدماج مرة وأوؿ فيو تقرر الذي

 عمميـ ومتابعة أعالميـو  التالميذ بتوجيو المرتبطة ؿاألعما بجميع المدرسي التوجيو مستشاري يكمؼ

 .(06المادة  :2000عاـ المؤرخ 827 رقـ رار الوزاريالق) المدرسي
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 خصوصا نشاطاتو وتتمثؿ ،لممؤسسة التابع التربوي الفريؽ نشاطات إطار في بالتالي نشاطو ويندرج 

 :يمي فيما التوجيو مجاؿ في

  .التعميمية المؤسسات في ونشاطاتيـ والميني المدرسي التوجيو -

 .التربوي ·النشاط مع التكيؼ عمى التالميذ مساعدة قصد والتربوي النفسي باإلرشاد القياـ -

 .خاصة مشاكؿ مف يعانوف الذي بالتالميذ التكفؿ قصد الضرورية النفسية الفحوص إجراء -

رار الق)التعميـ تنظيـ في والمشاركة مدرسيا المتخمفيف التالميذ استكشاؼ عممية في المساىمة -

  .(07المادة  :2000عاـ المؤرخ 827 رقـ الوزاري

 :يأتي فيما نشاطاتو فتمثؿ اإلعالـ مجاؿ في أما

قامة التعميـ مؤسسات داخؿ االتصاؿ وتنمية العالـ سيولة ضماف -  التالميذ استقباؿ بغرض مناوبة وا 

 .ةواألساتذ ءواألوليا

 .الشغؿ عالـ في المتوفرة المينية والمنافذ والحرؼ الدراسة حوؿ إعالمية تالحم تنشيط -

 التربية ومساعدي ةباألساتذ باالستعانة التعميمية المؤسسات في والتوثيؽ اإلعالـ مكتب تنشيط -

 :2000عاـ المؤرخ 827 رقـ الوزاريرار الق)لمتالميذ الكافي ـالعالا توفير قصد بالوثائؽ وتزويده

 .(07المادة 

 الجزائر في حاليا والميني المدرسي التوجيو لمستشار ياألساس التربوي النشاط العمميات ىذه تشكؿ

دارتيا المدرسي التوجيو خدمات تنظيـ في قيادي دور التوجيو لمستشار  خالؿ مف فعالة بصورة وا 

 باآلخريف االستعانة مع التوجيو برنامج مف يجعؿ أف وعميو. "الواسعة وتجربتو المتخصصة معرفتو

 آلخريف واإلرشاد والنصح والمساعدة العوف تقديـ وعميو المدرسة، في التربوية العممية مف متكامال جزءا

 ذلؾ عف فضاؿ. التالميذ حاجات تفيـ عمى واآلباء والمعمميف( اإلدارة رجاؿ يساعد فيو معو، العامميف

 عالـ وفي التكويف مؤسسات في واالستقصاءات بالدراسات والميني المدرسي التوجيو مستشار يقـو
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 والوسائؿ المضاميف تحميؿ في ويساىـ ،(14المادة  :2000عاـ المؤرخ 827 رقـ رار الوزاريالق)الشغؿ

 التوجيو لمستشار ةاألربع الرئيسية لممياـ سنتعرض يمي وفيما بإجراء يكمؼ أف يمكف كما التعميمية،

 .واالجتماعية النفسية المتابعة وأخيرا التقويـ التوجيو، ،اإلعالـ :وىي

 بكافة الجميور إبالغ تستيدؼ التي االتصالية النشاطات أوجو كافة ىو اإلعالـ:اإلعــــــالم 5/1

 إلى يؤدي مما ،راألمو  ومجريات والمشكالت والموضوعات القضايا عف والمعموماتواألخبار  الحقائؽ

 .العالمية لممادة المتمقيف فئات لدى الشاممة واإلحاطة واإلدراؾ والمعرفة الوعي مف درجة أكبر خمؽ

 ييدؼ وىو والميني والمدرسي التربوي بالواقع الخاصة المعمومات بكؿ فيتعمؽ المدرسي اإلعالـ أما"

 في وتكوينو المدرسية ونتائجو طموحاتو بيف الموافقة بتحقيؽ لمتمميذ الدراسي المسار وتفعيؿ تنظيـ إلى

  (.195 :2006 العناني،( والجماعي الفردي البحث مجالي

 بالدرجة ولألولياء لمتالميذ اإلعالـ ىذا ويوجو التربوييف، المتعامميف إلى اإلعالـ التوجيو مستشار يقدـ

 المستويات مف لمجموعة يكوف فيو ،لمتالميذ الموجو إلعالـ بالنسبة .المتعامميف بقية ويمييـ الثانية،

 الفئة كانت وميما .ثانوي الثالثة ثانوي، الثانية ثانوي، أولى أساسي، التاسعة أساسي، السابعة ىي

 .متعددة بوسائؿ يقدـ فيو إلييا الموجو

 : المدرسي اإلعالم وسائل 5/2

 ىو يكوف قد أو إنجازىا في يشارؾ قد التي اإلعالمية السندات مف مجموعة التوجيو مستشار يستعمؿ

 ةاألساسي وموادىا والشعب المشتركة الجذوع بمختمؼ تعرؼ معمومات الوسائؿ ىذه تتضمف .أنجزىا

 المراجعة كيفية أيضا تتضمف الطعوف، تقديـ يتـ وكيؼ متى والمينية، الجامعية وامتداداتيا ومعامالتيا

 .إلخ...،)النيائية ـاألقسا لتالميذ سيما ال (المنيجية

 وتعتبر ·.والدالئؿ المطويات الكتيبات، الممصقات، الوزارية، المناشير :العالمية السندات ىذه أمثمة ومف

 أنو كما اإلعالمية لمحصص تقديمو أثناء المستشار يستعمميا إيضاح وسائؿ االعالمية السندات ىذه
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 اإلعالـ خمية السندات بيذه يشكؿ أف يمكف كما وممصقات، معمقات شكؿ عمى مكتبو في يوظفيا

 إف بيا خاص مكتب ليا يخصص أو المستشار، مكتب في ركف ةاألخير  ىذه تشكؿ قد حيث والتوثيؽ،

 بقية وحتى التمميذ تساعد التي اإلعالمية السندات كؿ بجمع الخمية ىذه وتختص. ذلؾ أمكنو

 وتوجييات إجراءات مف التربوية الساحة عمى يستجد ما كؿ وفيـ االطالع عمى التربوييف المتعامميف

 (.198 :2006 العناني،(

 :التوجيه -5/3

 يتبعو فيو المدرسي، النسؽ منيا يتكوف التي المراحؿ بعبور لمتمميذ يسمح الذي اإلجراء ىو التوجيو"

 واالختيار .يتوجو أف وعميو االختيارات مف مجموعة أمامو تحضر مرة كؿ وفي. الدراسي مشواره في

 عمى أو صحيحة غير معطيات عمى بناء مينتو الفرد يختار ما فكثيرا" ميني، اختيار يتبعو المدرسي

 .(58 :1994 مقدـ،) مزيفة طموحات

 عمى التمميذ يساعد أف شأنو مف ما كؿ توضيح في أىمية مف ومالو التوجيو مستشار دور يبرز وىنا

 جسمية تغيرات يواجو الثانوي التعميـ مرحمة فتمميذ. ثانيا والميني المدرسي المحيط وتفيـال أو  نفسو فيـ

 مرحمة تعد الثانوية مرحمة فإف أخرى جية ومف السابقة، المراحؿ مف وضوحا أكثر واجتماعية وعقمية

 المدرسة ترؾ أو العميا دراستو لمواصمة والتخطيط التصميـ حيث مف لمتمميذ بالنسبة المصير تقرير

 .ما ؿعم ليمارس

 التوافؽ تحقيؽ عمى التمميذ مساعدة إلى التوجيو خالؿ مف والميني المدرسي التوجيو مستشار وييدؼ

 المينية والتخصصات الدراسية الفروع متطمبات وبيف جية، مف ورغباتو توالوميو  الدراسية قدراتو بيف

 .أخرى جية مف
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 :ويمــــالتق 5/4

 المنيج عناصر مف أساسيا عنصرا ويشكؿ التربوية العممية مف ميما جانبا التربوي التقويـ يحتؿ

 والعاطفية العقمية نواحييا جميع مف المتعمـ شخصية نمو مدى معرفة إلى يسعى حيث المدرسي،

 لممتعامميف اإلعالـ تزويد بميمة يقـو التقويـ أف في فيفكر" دوالد ماؾ " أما.وغيرىا والسموكية والنفسية

 ، (Loucif,2005) التربوي الفعؿ ووسائؿ بمحتويات أيضا متعمؽ اإلعالـ ىذا التربوية، المؤسسة داخؿ

 التوجيو مستشار بيا يقـو التي المياـ عمييا ترتكز أف يجب التي الكبرى المحاور أىـ مف التقويـ ويعد

 .التعميمية بالمؤسسات والميني المدرسي

 اختيار عمى الطالب مساعدة إلى التقويـ عممية مف والميني المدرسي التوجيو مستشار ييدؼ 

 مثؿ التربوية الطالب مشكالت حؿ في يساىـ كما وميولو، واستعداداتو قدراتو تالئـالتي  الدراسة نوع

تاحة المتفوقيف بالطمبة االىتماـ  فيو وكذلؾ .متكامؿ نمو وتحقيؽ واإلبداع لالبتكار أماميـ الفرصة وا 

يجاد قصورىـ بأسباب ذاألستا يبصر أف فيحاوؿ دراسيا المقصريف بالطمبة ييتـ  المناسبة الحموؿ وا 

 تحقيؽ وبالتالي التربوي، توافقيـ يحقؽ بما الدراسي تحصيميـ رفع عمى والعمؿ التربوية، لمشكالتيـ

 أشكاؿ مف شكؿ خالؿ مف ومينتو الفرد بيف التواـؤ إلى راألخي ىذا يشير حيث الميني، توافقيـ

 :2000 )أورليساف،الفرد أو لممينة سواء وظيفي عائد أفضؿ تحقيؽ إلى يؤدي الذي المتبادؿ التناسؽ

 ؼاألىدا مف جممة إلى التقويـ عممية وراء مف والميني المدرسي التوجيو مستشار وييدؼ .(125

 :يمي فيما حصرىا يمكف

شعاره بالتمميذ االىتماـ - رشاداتو بنصائحو عميو يبخؿ الو   بو ييتـ مف ىناؾ بأف وا   .وا 

 .المتابعة طريؽ عف وذلؾ والتسرب المدرسي الرسوب مف التقميؿ -
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 المقصريف التالميذ عمى دائوأ في ىاما دورا ذاألستا يمعب حيث لمتالميذ الدراسية النتائج تشخيص -

 التفاىـ عدـ أو نفسيا المادة في الرغبة عدـ إلى الدراسي التوافؽ عدـ أو التقصير يرجع وقد دراسيا،

 .لمتالميذ الفكري المستوى تأخر إلى يعود قد أو ما، أستاذ مع

 قائمة إعداد أجؿ مف التربية ومستشار ةاألساتذ مف مجموعة مع التعاوف إلى التوجيو مستشار يمجأ -

 لمحاولة وىذا ،االستدراؾ حصص أو الدعـ دروس مف ليستفيدوا التالميذ مف الطبقة ىذه بأسماء

 .الدراسي مستواىـ وتحسيف النقص استدراؾ

 نفسية مشكالت ليـ تسبب قد والتي مشبعة غير خاصة حاجات لدييـ الذيف ميذالالت عمى التعرؼ -

 .عنيا تحدث قد التي المشكالت وتجنب إشباعيا عمى ليساعدىـ وذلؾ

 : التقويم وسائل

 مجموعة يستعمؿ منيا، راألكب الجزء تحقيؽ أو ؼاألىدا ىذه تحقيؽ مف التوجيو مستشار يتمكف ولكي

 :(150: 2008دوركايـ، )يمي فيما نمخصيا الوسائؿ مف

 .االستدراؾ حصص ومتابعة تنظيـ. أ

 .لمتالميذ المدرسية النتائج وتحميؿ متابعة. ب

 .التالميذ واىتمامات ميوؿ تقويـ. ج

 ويستعمميا يستخدميا التي تاألدوا مختمؼ ىي العمؿ وسائؿ:التوجيه مستشار عمل وسائل -06

 النشاطات أغمب تقديـ في وضرورية مساعدة أدوات بمثابة وىي ميامو أداء في التوجيو مستشار

 بالتمميذ فاألحس التكفؿ إلى المستشار خالليا مف وييدؼ. كميا نقؿ لـ إف المبرمجة والتقنية التربوية

 :(2003 )لوصيؼ،يمي ما الوسائؿ ىذه وأبرز

 كؿ تقديـ في ياألساس والمرجع السمسمة بمثابة السنوي البرنامج يعتبر: ويـــــــالسن جــامـالبرن -6/1

 يحددىا التي ؼاألىدا حسب التوجيو بمركز تصميمو ويكوف التوجيو، مستشار يقدميا التي النشاطات
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 يضيؼ أف يمنع ال وىذا . الدراسية السنة أسابيع عمى ؼاألىدا وتوزع ، نشاط لكؿ المركز مدير

 يخص فيما عامة تدخمو وبمقاطعة خاصة بيا يقيـ التي المؤسسة بحياة خاصة محاور المستشار

 .المينية ممارستو أثناء الحظو مما منبثقة تربوية بإشكالية التكفؿ

 مف والثاني ؿاألو  عاألسبو  الدراسية السنة بداية في التوجيو مستشار طرؼ مف السنوي البرنامج ينجز

 .المدرسي الدخوؿ

 لمختمؼ الخاصة ؼاألىداو  .عاألسابي، راألشي ر،المحو  المستوى، ذكر :السنوي البرنامج يضـ

 البرنامج مف نسخ 04 بإعداد التوجيو مستشار يقـو ،انجازىا ومدة برمجتيا مدة ذكر مع النشاطات

 :مف كؿ إلى وتسمـ السنوي

 · .والميني المدرسي لمتوجيو والتكويف التربية مفتش-

 · .والميني المدرسي التوجيو مركز مدير-

 الرابعة بالنسخة المستشار يحتفظ و اإلقامة متقف أو ثانوية مدير-

 في لمتحكـ فعالة أداة التوجيو مستشار لنشاطات ةاألسبوعي البرمجة تعتبر: األسبوعي البرنامج -6/2

 السنوي البرنامج مع عضوي بارتباط تتميز فإنيا وعميو مستمرة، بصفة أدائيا وحسف ؿاألعما تسيير

 . حقاال ليا نتعرض سوؼ التي الوسائؿ وبقية

 استمرار مف التوجيو مستشار يتمكف ولكي السنوي، البرنامج حمقات إحدى ىو ياألسبوع البرنامج إف

 وقع إذا. ميدانيا وتجسده ياألسبوع البرنامج في مبرمج ىو بما يمتـز أف عميو واالنسجاـ الترابط ىذا

 في ويبدأ اليومي، كراسو في و التقويـ خانة في يبرره أف المستشار عمى بد ال اإلنجاز في خمؿ

 حمقة أي ضياع أف مبرمج، ىو لما ستمراراال يضمف حتى الموالي عاألسبو  في التأخر ىذا استدراؾ

 يواألسبوع السنوي البرنامج بيف تنسيؽ وقع واف.التوازف عدـ لو يسبب ياألسبوع البرنامج حمقات مف

 في نفسو يجد التوجيو مستشار فإف والمبرمجة، المنجزة النشاطات كؿ فيو تدوف الذي اليومي والكراس
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 مف االنتياء بعد مباشرة ياألسبوع البرنامج ينجز.ومنسجـ مترابط نظاـ وفؽ يسير ثالثي كؿ نياية

 إلى المتبقيتيف النسختيف ويسمـ بواحدة التوجيو مستشار يحتفظ نسخ 03في بالمركز التنسيقية الجمسة

 كؿ عمى اسمو ويكتب التوجيو مستشار يوقع. المتقف أو الثانوية ومدير التوجيو مركز مدير مف كؿ

 وذلؾ المتقف أو الثانوية مدير إمضاء المستشار بيا يحتفظ التي النسخة تحمؿ أف يجب كما النسخ،

مراسمة مفتش التربية والتكوين لمتوجيه المدرسي ) عاألسبو  خالؿ المستشار نشاطات عمى عالإلطل

 (.991/1999 ؿ.ع/ت.ت.ـ 58 /رقـ

  النشاطات كؿ فيو يدوف حيث التوجيو، مستشار لعمؿ العاكسة المرآة ىو: اليومي الكراس -6/3

 تقارير الفصمية، التقارير :مثؿ وتحريرىا التقارير مختمؼ إلعداد ياألساس المرجع يعتبر لذلؾ المنجزة

 النشاطات مختمؼ تسجيؿ يتـ،  (2000عاـ المؤرخ 827 رقـ رار الوزاريالق) الكبرى النشاطات حوؿ

 في النشاطات كؿ وضع يتـ حتى يوـ، كؿ مف العمؿ نياية في تكوف فترة وأحسف يوميا، الكراس عمى

 الشير، اليوـ، ،تاريخ التاريخ:يضـ أف يجب اليومي الكراس مخطط إف، تجاىميا أو نسيانيا دوف وقتيا

 .السنة

 · .الخ...المتابعة، التوجيو، ،اإلعالـ: مثؿ تحديده يتـ المحور

 .التقويـ المنجزة النشاطات المحور التوقيت التاريخ. التقويـ . المنجزة النشاطات

 وذلؾ المنجز لعممو مفصمة حوصمة وضع في معينة منيجية المستشار يتبع المنجزة لمنشاطات بالنسبة

   :ىي ىامة خطوات ثالث الؿخ مف

 .اليـو في يفعمو أف المستشار يود كاف ما تسجيؿ يتـ: عيالستطاال الجانب

 .بإنجازه المستشار قاـ ما تسجيؿ يتـ: التحصيمي أو التقويمي الجانب
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 في الطريقة أف وىؿ ؟ ال أـ راض ىو ىؿ لعممو، نظرتو التوجيو مستشار يبدي ىنا: النقدي الجانب

 عمى واإلجابة التمعف خالؿ مف ويحاوؿ ؟ ال أـ إلييا الوصوؿ المراد ؼاألىدا تحقؽ النشاطات تقديـ

 .ممكنا ذلؾ كاف كمما والتجديد التحسيف ومحاولة لعممو شامؿ تقييـ إلى الوصوؿ التساؤالت ىذه

 :أجزاء أربعة إلى السجؿ ىذا ينقسـ: االستقباالت سجل -6/4

 .االجتماعية شرائحيـ مختمؼ حسب ءاألوليا -.   مستوياتيـ مختمؼ حسب التالميذ -

 .المتمدرس غير الواسع الجميور -.   الدراسية تخصصاتيـ حسب ةاألساتذ-    

 الترتيبي، الرقـ فيو يسجؿ، التوجيو مستشار بمكتب اإلعالـ طالبي استقباؿ عند السجؿ ىذا يستغؿ

 لو، الشخصي العنواف ،تمميذا كاف إذا الدراسي المستوى أو القسـ، الزائر واسـ لقب الزيارة، تاريخ

 مستشاري نشاطات تسيير لتحسيف بتوصيات والمتعمؽ اإلعالـ بطالبي التكفؿ كيفية المقدـ، الطمب

مراسمة مفتش التربية والتكوين ) ذلؾ يوضح الموالي والنموذج ،واستثمارىا وتقويميا ومتابعتيا التوجيو

 .(991/1999 ؿ.ع/ت.ت.ـ 58 /رقـلمتوجيه المدرسي 

 :اإلعالـ بطالبي التكفؿ كيفية

 .الطمب موضوع -

 .الشخصي العنواف -

 .المستوى والمقب االسـ التاريخ الرقـ أو القسـ - 

 ؿالخ مف الفردي، لمتكويف كراس بحوزتو يكوف أف مستشار كؿ عمى يجب: "التكوين كراس -6/5

 والممتقيات المدرسي لمتوجيو العامة المفتشية تنظميا التي الجيوية التكوينية الممتقيات لمختمؼ تسجيمو

 أجؿ مف المدرسي لمتوجيو والتكويف لمتربية العاـ لممفتش التكوينية والزيارات بالمركز، التكوينية

مراسمة مفتش التربية والتكويف ) والنشاطات المياـ أداء تحسيف في بيا واالستعانة منيا االستفادة

 .(991/1999 ؿ.ع/ت.ت.ـ 58 /رقـ لمتوجيو المدرسي
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 التوجيو مستشار يضعو الذي العاـ اإلطار تمثؿ الفنية البطاقة إف: نشاط لكل الفنية البطاقات -6/6

 .والتقويـ اإلنجاز مراحؿ وتخطيط وتحضير تنظيـ لكيفية الشامؿ التصور وتحمؿ لمنشاط،

 مف ابتداء الفنية البطاقات تحضير في يشرع .بالمركز التقني الفريؽ مع بالتنسيؽ الفنية البطاقة تنجز

 في التوجيو مركز مدير طرؼ مف ومؤشرة جاىزة البطاقات ىذه ·تكوف أف عمى الدراسية السنة نياية

  .المستشار لنشاطات السنوي البرنامج مع الفنية البطاقات تتوافؽ أف يجب .سبتمبر شير نياية

)المديرية الفرعية لمتوجيو واالتصاؿ،   اإلنجاز وتاريخ المستشار ولقب اسـ الفنية البطاقة تحمؿ أف يجب

2001). 
 معو يحمؿ أف المستشار عمى بد ال إعالمية حصة أي إلى الدخوؿ قبؿ: اإلعالمية المذكرة -6/7

 :التالية النقاط المذكرة تتضمف أف ويجب ، اإليضاح وسائؿ إلى باإلضافة إعالمية مذكرة

 .المؤسسة ذكر -

  .التدخؿ ومستوى موضوع تحديد: الموضوع -

 .الحصة سير خطوات أو الحصة، محتوى شرح بمثابة وىو: العرض طريقة -

 .إلخ...تقويمي، تطبيؽ أو إسترجاعية أسئمة طريؽ عف: التقويـ -

  .المستشار واسـ لقب ذكر -

  .واإلمضاء المذكرة كتابة تاريخ -

 خالؿ بيا قاـ التي النشاطات جميع حوصمة إلى المستشار خاللو مف ييدؼ: الفصمي التقرير -6/8

 .)والثالث الثاني ،ؿاألو  الثالثي( محددة زمنية فترة

 التوجيو مستشار يقـو ،)إلخ...توجيو، ،إعالـ (نشاط كؿ نياية عند : المنجزة النشاطات تقارير -6/9

 .عممية كؿ حوؿ تقرير بإنجاز
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 النتائج لمتابعة سجؿ لديو يكوف أف مستشار كؿ عمى: المدرسية النتائج تحميل سجل -6/10

  )ثا- 3ثا2-ثا-1أ 9(التالية المستويات في لمنتائج اإلحصائية التحاليؿ مختمؼ عميو يدوف المدرسية

 فوريا ومعالجتيا النقائص عمى لموقوؼ الدراسي لمسارىـ التالميذ نتائج متابعة في السجؿ ىذا ويستغؿ

 .اإلقامة متقف أو وبثانوية تباال كماليا ـاألقسا مجالس في مناقشتيا طريؽ عف

 :المدرسي التوجيه مستشار إلى الحاجة-07

 والتوجيات القيـ ،األىداؼ الميارة، ناحية مف ؼالختاال ىذا يكوف وقد بينيـ، فيما داألفرا يختمؼ 

 والتي المعينة المينة ومكافآت متطمبات مع متسقة تكوف أف يجب المختمفة المينية والتوجيات "المينية

 مباشر تأثيرا العمؿ وبيئة الميني الفرد توجو بيف التوافؽ أو االتساؽ مدى ويؤثر ، العمؿ بيئة تقدميا

 كمما كبيرا العمؿ وبيئة الميني التوجو بيف التوافؽ كاف وكمما ، العمؿ في الفرد واتجاىات سموؾ عمى

 .(381: 2004)موريس، العمؿ عف رضاه) وزاد الفرد كفاءة زادت

 التمميذ عميو يكوف قد وما المدرسة بيئة في توافؽ يسبقو العمؿ بيئة بيف التوافؽ ىذا أف شؾ الو  

 مف لديو المفضمة الشعبة نحو ورغباتو توالوميو  جية، مف المدرسية وقدراتو استعداداتو بيف توافؽ مف

 في جديد منصب استحدث مينيا، أو مدرسيا كاف سواء التوافؽ ىذا خمؽ أجؿ ومف . أخرى جية

 ىذا بو يقـو أف يمكف لما نظرا والميني، المدرسي التوجيو مستشار منصب وىو التربوية المنظومة

 التوجيو مستشار إلى الحاجة ظيرت ىنا ومف، التمميذ لدى التكيؼ أو التوافؽ حالة خمؽ في العضو

 :يمي فيما نذكرىا عوامؿ لعدة ذلؾ وكاف والميني المدرسي

  :التالميذ عدد في الزيادة -7/1

 العنؼ التسرب، المدرسي، كالرسوب مدرسية، مشكالت عدة نتجت التالميذ عدد بازدياد 

 المشاكؿ ىذه كؿ، إلييا الموجو الشعبة مع أو المدرسي الوسط مع سواء التكيؼ ومشكمة المدرسي
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 أو التغمب عمى التمميذ يساعد أف بدوره يستطيع الذي التوجيو مستشار منصب توفر تتطمب وغيرىا

 .ليا يتعرض التي المشكمة مع التكيؼ

  :الثانوي التعميم برامج تنويع -7/2

 القدرات لمختمؼ التربوية االحتياجات أساسا لتواجو الثانوي التعميـ مف المتنوعة البرامج أنشأت  

 التي المختمفة ةواألنشط الدراسية المواد بيف مف باالختيار التالميذ ويطالب ،التالميذ لدى واالىتمامات

 يعود حتى االختيار ىذا في توجيييـ حسف الضروري مف يصبح ثـ ومف الثانوية المدرسة في يتمقونيا

 في كبرى أىمية بالذات لمتوجيو يكوف ىنا ومف الكبير، والمجتمع والمدرسة التمميذ مف المرجوة بالفائدة

 .(192: 2000)سمعاف ومرسي، الثانوية المدرسة

 :السريع التكنولوجي التقدم - 7/3

 وتباينت العمؿ مجاالت فتعددت التخصصات، ظيور إلى السريع التكنولوجي التقدـ أدى 

 عمى والتركيز العاممة ياأليد تدريب برامج تعديؿ إلى ذلؾ أدى وبالتالي فييا، الدخوؿ وشروط مطالبيا

 الخريجيف بتوفير العمؿ وسوؽ االجتماعية التنمية تخدـ حتى الدراسة وبرامج التربية، مستويات

 الميني التأىيؿ ومشكالت العمؿ مع التكيؼ مشكالت ظيور إلى أدت التغيرات فيذه لو، المناسبيف

 .المناسب

 :العصر تحديات مواجهة في األسرة قصور  -7/4

 ،واالجتماعي االقتصادي اإلطار في المستمر والتغير العالقات بتعقيد الحديث المجتمع تميز 

 تعقد وكذلؾ الخارجية تياالإنشغ كثرة بسبب أبناءىا وتوجيو تربية بمتطمبات تفي ال ةاألسر  جعؿ وىذا

 لممجتمع بالنسبة تصورنا إذا سيما ال اإلطار ىذا في الوالديف توجيو كافيا يعد لـ إذ ،االجتماعية الحياة

 إلى أبناءىـ توجيو في قصورىـ وبالتالي ،فاألحيا مف كثير في اآلباء وجيؿ ةاألمي تفشي العربي

 .والتربوية واالجتماعية النفسية المختمفة المجاالت
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 :التربوي الفكر تطور -7/5

 في أساسيا محورا التمميذ مف تجعؿ التربية مجاؿ في جديدة فكرة ظيور إلى التطور ىذا أدى  

 االجتماع عمـ النفس، عمـ نظريات تطورت ومنو الدراسية، المادة عمى التركيز بدؿ التربوية العممية

 متكامؿ، بشكؿ شخصيتو وتنمية لمتمميذ، الدراسي التحصيؿ مستوى رفع في تساىـ حتى التربية وعمـو

 المؤسسة في فعاؿ عضوا وجعمو التوجيو مستشار خدمات عف االستغناء عدـ إلى أدى ىذا كؿ

 .التربوية

 :بالتالميذ التوجيه ارـــمستش ةـــقالع-08

 يمتحؽ أف عميو ينبغي أنو إال ،المدرسة مف يتعمـ ال درسػػػػػػػػػػػالتم مف ىاألول سنواتو في التمميذ إف 

 .مساء كؿ المنزلية بواجباتو يقـو أف كتبو، يطالع أف لممدرس، يستمع أف صباح، كؿ بالقسـ

 ىي أساسي، السادسة لمسنة المطابقة سنة 03و00 بيف ما العمرية الفترة أف غالبا، عميو المتفؽ ومف

 الفرضيات وضع و ةاألسئم طرح التمميذ يتعمـ حيث ،واالكتساب المعارؼ وترتيب تنظيـ مرحمة أيضا

 إذا لمتمميذ، معمومات مف يوفره بما التوجيو مستشار دور يدخؿ وىنا" .المدرسة داللة و معنى واكتساب

 ىذا ،التمميذ ميوؿ و لقدرات مناسب ميني لمستقبؿ التحضير لمتمدرس، ةاألساسي ؼاألىدا بيف مف

 .نفسية اجتماعية أو تربوية عالقة كانت سواء مباشرة عالقة في معو يدخؿ التوجيو مستشار يجعؿ

 :عمى والميني المدرسي التوجيو مستشار يعمؿ :تربوية ةـــقالع -8/1

مكاناتيـ مزاياىـ فيـ عمى التالميذ مساعدة -  . ليـ المتاحة الفرص و وا 

 البرنامج في االنتظاـ عمى مساعدتو وكذا وتحميميا، لتنظيميا التمميذ عف الخاصة المعمومات يجمع-

 فإف وبذلؾ.تحقيقيا عؿ العمؿو  مينية خطة وضع في مساعد وأيضا إمكانيتو، يناسب ما وفؽ الدراسي

 المناسب القرار واتخاذ استعداداتو ،قدراتو اكتشاؼ عمى التمميذ مساعدة عمى يعمؿ التوجيو مستشار

 .والميني الدراسي مستقبمو بشأف
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 :إلى التوجيو مستشار ييدؼ :ةـــنفسي ةـــاجتماعي ةــعالق -2/8

 والمينية والتربوية جتماعيةاالو  الشخصية لمشاكمو الحموؿ إيجاد عمى التمميذ مساعدة. 

 المختمفة بمكوناتيا التمميذ شخصية تتضح عندما أي ىي، كما ذاتو تقبؿ عمى التمميذ مساعدة 

 التمميذ يساعد لكي جيد أقصى راألخي ىذا يبذؿ أف الضروري مف يصبح التوجيو، لمستشار بالنسبة

 .النمو تطور و لتحسف أساس ذلؾ بالرضا،أف الصورة ىذه تقبؿ عمى

 التي النفسية تالالمشك بعض تخطي في التمميذ مساعدة عمى أيضا التوجيو مستشار يعمؿ كما

 التعميمية، بالمؤسسة التربوية لمعممية ياألساس المحور التمميذ يعتبرو  .الدراسي مساره أثناء ليا يتعرض

 إطار في بالتالميذ الخامسة أحكامو أحد في التربوية الجماعة بنظاـ الخاص الوزاري القرار أكد ولقد

 لقواعد امتثاليـ مع الدروس، عمى مواظبتيـ و حضورىـ مراقبة عمى والعمؿ دروسيـ ضبط و تنظيميـ

 و المدرسيف مع التالميذ سموؾ يكوف أف يجب أنو ذلؾ .(115 :2000، )أورليسافاالنضباط و النظاـ

 يجب كما .خارجيا أو المؤسسة داخؿ سواء فيو يخدش ال مقبوال سموكا فواألعوا اإلدارييف الموظفيف

 اإلعالمية الحصص تقديـ لو يتسنى حتى التوجيو لمستشار المالئـ الجو يوفروا أف أيضا التالميذ عمى

فادتيـ  .المعمومات مف ممكف قدر بأكبر وا 

 :ةــــــــــصالخ

 الدراسي مشاوره في لمتمميذ بالنسبة التوجيو مستشار أىمية مدى الفصؿ ىذا ؿالخ مف لنا يتضح

 والتقويـ اإلرشادو  التوجيو في تتجمى المياـ وىذه إليو موكمة مياـ مف بو يقـو ما خالؿ مف وىذا

 ما وىذا المؤسسة داخؿ السمـ سموؾ تجسيد وعمى االنضباط عمى لمتمميذ مساعدتو ومدى اإلعالـو 

 .الدراسي تحصيمو في التمميذ عمى يعود
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 تمهيد   

أجل  إن القيام بأي بحث عممي يتطمب تتبع مجموعة من الخطوات العممية والمنيجية من   

أولية  بدراسة الباحث الوصول إلى نتائج أكثر مصداقية، ولعل أىم خطوة من ىذه الخطوات أن يقوم

 اتصفاو معرفة م ىاالستطالعية، والتي تيدف ال بالدراسةوىي ما تسمى  ،الدراسة )مبدئية( عمى عينة

ليتم استعماليا في الدراسة األساسية بكل  ميدانيةالالدراسة  تاو دكد من صالحية أأالت، و الدراسةعينة 

مفصل لكل عنصر  ، وفيما يمي عرضاطمئنان لجمع بياناتيا ولمتحقق من فرضيات الدراسة الحالية

 .عمى حدى

 

I. :الدراسة االستطالعية 

 :الهدف من الدراسة االستطالعية  -1

 أحد البحث يفقد إىماليا أن حيث البحث، بناء في ميم جد أمر االستطالعية الدراسة تعتبر

 أوليةدراسة  تعتبر إذ العممي، البحث في بالغة أىمية الدراسة ىذه تكتسي حيث فيو، األساسية العناصر

 :إلى الدراسة ىذه وتيدف لو،

 .المراد دراستيا العينةأفراد  خصائص عمى التعرف -

 أو استعماليا أجل من وثباتيا وصدقيا صالحيتيا مدى ومعرفة البحث أداة دراسة من التأكد -

 .األساسية الدراسة في استخداميا

 .البحث مجتمع في الدراسة متغيرات توفر من التأكد -

 .األساسيةالدراسة  سير تعرقل قد التي الصعوبات أىم عمى التعرف -
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جراءات تطبيقها االستطالعية الدراسة عينة -2  :وا 

 تمتالثانوي  التعميم من ا وأستاذةأستاذ( 30) ثالثون قواميا عينة عمى االستطالعيةالدراسة  تم إجراء

وذلك  والية مستغانم فرناكة الشارف معروفىذه الدراسة ثانوية بمطروش جياللي بمزغران وثانوية 

دامت الدراسة الميدانية  .2016/2017خالل الفصل الدراسي األول والثاني من العام الدراسي 

 :وقد تمت في مرحمتين ىما 2017-01-2017/25-01-10أسبوعين  ابتدءا من 

 : المرحمة األولى 

بموضوع الدراسة واألىداف المرجوة منيا  مدراء المؤسساتالمرحمة إعالم  ذهحيث تضمنت ى

، حول معرفة كم تم التعامل مع مستشار التوجيو، ومستشار التربية، طريقة المتبعة في جمع البياناتالو 

تاحةاألساتذة المعنيين بموضوع الدراسة كل  ، وجدول التوزيع الزمني واالتفاق عمي كيفية التطبيق وا 

حد ومكان واحد ، بعممية توزيع االستبيان وذلك لصعوبة ضبط العينة في وقت واالمعمومات الخاصة

 . لكل أستاذ وأستاذةنظرا الختالف التوقيت الزمني 

  –األساتذة  –كما تم فييا توزيع االستمارة عمى المبحوثين 

 : ةـــانيـــة الثــــالمرحم

وتبوبيا في جداول إحصائية  تفريغ البيانات وتحميميا ثم تفسيرىاو  لجمعالمرحمة  خصصت ىذه 

 :في الجداول التالية وضحمكما ىو  .ورسومات بيانية

 حسب الحالة االجتماعية ةاالستطالعي الدراسة عينة توزيع يوضح: (01) رقم الجدول

 العدد الكمي ثانوية معروف الشارف ثانوية بمطروش جياللي
 الحالة االجتماعية الحالة االجتماعية

 
 غير متزوج)ة( متزوج)ة( غير متزوج)ة( متزوج)ة(
 اأستاذ 39 94 11 96 99

15 15  
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 :االستطالعية الدراسة أداة -3

 ومعمومات بيانات عمى الحصول في تساعده ومقاييس أدوات لتطبيق يسعى دراستو في باحث كل إن

 مستشار دور : "إلى ييدف استبيان في تمثمت الدراسة ىذه في المستخدمة واألداة الدراسة موضوع عن

  . "المدرسي من وجية نظر األساتذة العنف ظاىرة من التقميل في التوجيو

 راتوفق ألبعاد وصف يمي وفيما النظري، اإلطار عمى اإلطالع عمى بناءا ، األداة ىذه تصميم تم وقد

 .لألداة والثبات الصدق حساب مع بيا المرفقة والتعميمات األداة

 :األداة وفقـــرات أبعاد وصف 3-1

 عمى موزعة فقرة(  27)  عمىالديمغرافية والشخصية ألفراد البيانات باإلضافة إلى  األداة اشتممت

 :وىي أبعاد(  03)  ثالثة

 .فقرات(  09)  المراقبة المستمرة لمستشار التوجيو لتصرفات التالميذ -

 .فقرات( 10)  رصد مستشار التوجيو لمظاىر العنف لدى التالميذ -

 .فقرات(  08)  مع التالميذ محوار االيجابيلمستشار التوجيو دعم  -

 اإلجابة أمام )×(مة عال بوضع وذلك عمييا، واإلجابة بدقة عبارة كل األساتذة)ة( قراءة من طمب حيث

 ( ال ،نعم) وىي البدائل، من المناسبة الخانة في تناسبيم التي

 نتائج الدراسة االستطالعية: -4

السيكومترية الخصائص بعض في التعرف عمى  الدراسة االستطالعيةنتائج  انحصرت

 :تمثمت فيالدراسة الحالية و لألداة 

 (139 :2997)معمرية، «يعتبر االختبار صادقًا، إذا كان يقيس ما وضع لقياسو » : الصدق -4-1

 وقد تم االعتماد في حساب صدق ىذه األداة عمى نوعين من الصدق وىما:
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 أوال ثم ثم عرضيا عمى األستاذ المشرف ا األولية،بعد تصميم األداة في صورتي صدق المحكمين: -أ

 األداة قصد تحكيم، مستغانممن أساتذة عمم النفس بجامعة ( أساتذة محكمين 05)خمسة توزيعيا عمى 

 :التالية الجوانب من

 .العينة ألفراد المقدمة التعميمات وضوح مدى -

 .بعد كل في الفقرات عدد مالئمة مدى -

 .لمبعد محتواىا ومناسبة لمفقرات المغوية الصياغة وضوح مدى -

 :يمي كما التحكيم نتائج وكانت 

 التالي الجدول في موضحة :العينة ألفراد المقدمة التعميمات وضوح مدى -

 التعميمات وضوح مدى عمى التحكيم نتائج حيوض(:  92)  رقم الجدول

 التعميمات
 إجابة المحكمين

 غير مناسبة مناسبة
95 99 

 المرفقظظة التعميمظظات بوضظظوح أقظظروا قظظد المحكمظظين األسظظاتذة كظظل أن( 02) رقظظم الجظظدول خظظالل مظظن نالحظظظ

 .ىي كما عمييا اإلبقاء ثم ومن الصدق من عالية درجة عمى باعتبارىا يسمح مما باألداة،

 اآلتي الجدول يوضحيا كما التحكيم نتائج وكانت :راتللفق األجوبة بدائل مالئمة مدى  -

 لمفقرات األجوبة بدائل مالئمة مدى عمى التحكيم نتائج يوضح(: 93) رقم الجدول

 ال -نعم 
 إجابة المحكمين

 غير مالئمة مالئمة
95 99 

األجوبة، مما  ( أن كل األساتذة المحكمين قد أقروا بمالئمة بدائل 03نالحظ من خالل الجدول رقم ) 

 يسمح باعتبارىا عمى درجة عالية من الصدق ومن ثم اإلبقاء عمييا.
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 في كل بعد: الفقراتمدى مالئمة عدد  -

 وكانت نتائج التحكيم كما يوضحيا الجدول اآلتي:

 بعد كل في الفقرات عدد مالئمة مدى تحكيم يوضح :) 94رقم) الجدول

 إجابة المحكمين البعد

 غير كاف كاف 

 99 95 البيانات الديمغرافية والشخصية 

 99 95 اإليجابي التقويم إعادة -

 99 95 المشكمة حل -

 99 95 دعم الحوار االيجابي -

 الفقرات عدد ومالئمة بكفاية أقروا قد المحكمين األساتذة كل أن(  04)  رقم الجدول خالل من نالحظ

 .عمييا اإلبقاء ثم ومن الصدق من عالية درجة عمى باعتبارىا يسمح مما بعد، كل في

 كما التحكيم نتائج وكانت :بعد لكل محتواها ومناسبة لمفقرات المغوية الصياغة مالئمة مدى -  

 ضحيا الجدول األتي:يو 

 المحكمين طرف من تعديمها تم التي البنود يوضح(:  95)  رقم الجدول

 البند بعد التعديل البند قبل التعديل البعد رقم البند

 حل المشكمة 13
ماذا يعمل اذا قام احد التالميذ بتحطيم 

 ممتمكات المدرسة

قام احد التالميذ بتحطيم  إذاكيف يتصرف 

 ممتمكات المدرسة 

 حل المشكمة 17
ما هي مظاهر العنف  من خالل ما ترى

 في المدرسة ؟ ااألكثر انتشار 

في  افي رأيك ما هي مظاهر العنف األكثر انتشار 

 المدرسة ؟

25 
دعم الحوار 

 االيجابي

التالميذ حول أضرار  بتوجيههل يقوم 

 العنف ؟ومخاطر أعمال 

رشاد التالميذ حول أضرار  هل يقوم بنصح وا 

 ومخاطر أعمال العنف ؟
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 :الطرفية المقارنة صدق -ب

 ثبتت فإذا ضعيفة درجات عمى العالي التحصيل ذات القوية المجموعة تحصيل متوسط مقارنة وىي

 كبيرة االختبار صدق درجة قبل معا واالختبار الميزان في أقوياء األقوياء أن الطرفية المقارنة من

 .(689 :1996 الغريب،)

 قمنا التفريغ وعممية االستبيانات جمع عممية وبعد االستطالعية، العينة عمى األداة بتطبيق قمنا حيث

%  27 نسبة وأخذنا األكبر إلى األصغر من األداة عمى األفراد عمييا تحصل التي الدرجات بترتيب

 يوضح الموالي والجدول". ت" اختبار بحساب قمنا الدنيا، والمجموعة العميا المجموعة عمى لمحصول

 :ذلك

 القياس ألداة الطرفية المقارنة صدق يبين(:  96)  رقم الجدول

 9.91مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت 11=  ن الدنيا العينة 11=  ن العميا العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 دالة  29 13.22 المعياري

74.63 2.15 61.45 2.59 

 وترتيب أستاذ)ة(( 30) عمى االستبيان تطبيق وبعد( 06) رقم الجدول خالل من نالحظ         

 (ت)عمي تحصمنا لمفروق (ت) وحساب الدنيا%  27و العميا%  27 وأخذ عمييا المتحصل الدرجات

 الداللة مستوى عند(20) الحرية درجة عند المجدولة (ت)بقيمة وبمقارنتيا (13.22) تساوي المحسوبة

 إذن الصدق، من قدر عمى فاألداة المجدولة من أكبر المحسوبة أن وبما( 0.53) تساوي( 0.01)

 .األساسية الدراسة في استخدامو يمكن االستبيان

 :الثبات  4-2

 مدى أي إلى يعني وىذا االختبار، نفس عمى الواحد الفرد درجات في االستقرار إلى يشير

 .(22 :1996 فيصل،) الفرد  لنفس متكررة إجراءات في النتائج نفس رائز معين يعطي
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 :ىما الثبات من نوعان عمى األداة ىذه ثبات حساب في اعتمدنا وقد

 االستبيان قسم بحيث النصفية، التجزئة طريقة طبقت االستبيان ثبات لحساب :النصفية التجزئة -أ

 عمى فرد كل الدرجات مجموع حساب ثم( الزوجية األسئمة وقسم الفردية األسئمة قسم) قسمين إلى

 ذلك بعد الفردية، ثم الزوجية األسئمة كل في األفراد نتائج جمع ثم الزوجية األسئمة وكذا الفردية األسئمة

  .بيرسون االرتباط معامل تطبيق

 30 عددىم كان والذي الثانويات المذكورة في لألساتذة  االستطالعية العينة عمى األداة تطبيق بعد

  .النصفين بين االرتباط معامل وطبق نصفين إلى االختبار تقسيم تم حيث )ة(أستاذ

 تظظظم وقظظظد 0.40ب  قيمتظظظو قظظظدرت والظظظذي رسظظظونيب بمعادلظظظة الجظظظزئين بظظظين االرتبظظظاط معامظظظل حسظظظاب وبعظظظد

 مسظظتوى عنظظد(  0.57)  يسظظاوي ككظظل األداة معامظظل أن وجظظد حيظظث بظظراون، سظظبيرمان بمعادلظظة تصظظحيحو

 .( 0.01)  الداللة

 وىو الالتيني α بالحرف عادة لو يرمز والذي كرونباخ ألفا معامل يعتبر :كرونباخ ألفا معامل  -ب

االختبار  ثبات يربط ألفا ومعامل. مركبة درجات من المكون لالختبار الداخمي االتساق مقاييس أىم من

  .الثبات معامل انخفاض إلى يؤدي الكمي التباين إلى بالنسبة البنود تباينات نسبة فازدياد بنوده، بثبات

 بين عالي اتساق عمى يدل قوي معامل وىو( 0.69) نتيجة عمى تحصمنا المعامل ىذا حساب وبعد

ن المقياس صالح لتطبيقو في الدراسة ومن ىذه النتائج نستخمص بأ األداة تجانس وبالتالي البنود

 .األساسية 
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II. :الدراسة األساسية 
  :الدراسة منهج -91

بما أن دراستنا ىي استكشاف لواقع عمميات العنف ودور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة 

العنف فان بحثنا يتطمب استخدام المنيج الوصفي وذلك من اجل الحصول عمى نتائج عممية ثم 

 .(173 :2000 ،دويدري) مما ينسجم مع المعطيات الفعمية لمظاىرة تفسيرىا بطريقة موضوعية،

 :لدراسة األساسيةوزمان إجراء ا مكـــــــــان -92

 حاسي فرناكةب الشارف معروفثانوية بمطروش جياللي بمزغران وثانوية  شممت ىذه الدراسة

 .2016/2017من العام الدراسي  الثاني والثالثوالية مستغانم وذلك خالل الفصل الدراسي  ماماش

 . 2017-03-2017/13-02-26دامت الدراسة الميدانية أسبوعين  ابتدءا من 

 : األساسيةعينة الدراسة مجتمع و  -03

، وقد تم سحب منو الحالية في جميع أساتذة التعميم الثانوي بوالية مستغانم مجتمع الدراسة تمثل

بمزغران بمطروش جياللي  بالتساوي عمى ثانويتيموزعين  أستاذا من الجنسين 100عينة قواميا 

 :، والجداول توضح ذلكسنة 30و 25وتتراوح أعمارىم ما بين  بحاسي ماماش معروف الشارفو 

 .والجنس السن حسب العينة أفراد توزيع يوضح:  (97) رقم الجدول

 الجنس/السن
 المجموع إنبث ذكور

 النسبة المئوية التكرار المئويةالنسبة  التكرار النسبة المئوية التكرار

52 70 70 75 75 70 70 

52 72 72 70 70 25 25 

50 27 27 70 70 20 20 

52 25 25 21 21 52 52 

50 22 22 72 72 22 22 

17 70 70 70 70 22 22 

12 71 71 72 72 70 70 

15 75 75 75 75 70 70 

 277 277 01 01 20 20 المجموع
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 و 27 عمرىم ذينال الذكور لدى سجمت نسبة أكبر أن لنا يتبين (07) رقم الجدول لالخ من

 نأعمارى المواتي اإلناث لدى نسبة أكبر سجمتو  العينة أفراد مجموع من% 33 ب قدرت نسبةب  29

 لدى سجمت المتوسطة النسبة نجد حين في العينة، أفراد مجموع من% 29 ب قدرت نسبةو  28و 26

 لدى سجمت المتوسطة النسبة أيضا نجد حين في  ،%19 نسبةب 30 -25 عمرىم الذين الذكور

 الذين الذكور لدى المنخفضة النسبة أيضا نجد كما ، % 12نسبةب 29و 26 عمرىن المواتي اإلناث

 لدى كذلك المنخفضة النسبة أيضا ونجد العينة، أفراد مجموع من %5 نسبةب 32 و 31 بين ما عمرىم

والشكل  .العينة أفراد مجموع من  %09 قدرت بنسبة 32 و 31و 30و25 أعمارىن المواتي اإلناث

  التالي يبين ذلك:

 
 الجنس و السن حسب العينة رادأف توزيع يوضح راريتك مجمعبين ي(: 91شكل رقم )
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 . القسم الذي يدرس فيه حسب العينة أفراد توزيع يوضح :(98رقم) الجدول

 الجنس/السن
 المجموع إناث ذكور

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 72 72 81 81 90 90 أولى

 17 17 81 81 80 80 ثانية

 18 18 87 87 70 70 ثالثة

 899 899 11 11 72 72 المجموع

 ب قدرت بنسبة ثانوي الثالثة السنة في تدرس مذكورل نسبة أكبر لنا يتبين 08 رقم الجدول خالل من

 ثانوي ألولىا السنة التي تدرس اإلناث لدى نسبة أكبر سجمت و العينة أفراد مجموع من بالمئة 29

 لدى سجمت المتوسطة النسبة نجد حين في العينة، أفراد مجموع من بالمئة 18 ب قدرت بنسبة

 نجد حين في العينة أفراد مجموع من بالمئة، 19 ب قدرت بنسبة الثانوي الثانية السنة في الذكور

 مجموع من بالمئة، 13 ب قدرت بنسبة ثانوي الثانية السنة في اإلناث لدى المتوسطة النسبة أيضا

 أفراد مجموع من بالمئة 09 ب قدرت بنسبة الذكور لدى المنخفضة النسبة أيضا نجد كما العينة أفراد

 من بالمئة 12 ب قدرت بنسبة الثالثة السنة في اإلناث لدى ةالمنخفض النسبة كذلك نجد العينة،و

 .والشكل التالي يوضح ذلك العينة أفراد مجموع

 
 السنوات حسب العينة أفراد توزيع توضح نسبية دوائر(: يمثل 92شكل رقم)

 التي يدرسونها الدراسية
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 أدوات جمع البيانات :  -04

بما أننا بصدد دراسة ظاىرة االجتماعية أال وىي العنف من جية ودور مستشار التوجيو والتقميل منو 

 وضوع فقط اعتمادنا عمى عدة وسائل :من جية أخرى ، وتماشيا مع طبيعة الم

إن المالحظة بالمشاركة ىي محور ظيور األشكال األخرى لمالحظة  المالحظة بالمشاركة: - أ

في عين المكان إنيا تتطمب االندماج في مجال الحياة األشخاص في مجال الدراسة مع مراعاة عدم 

وفيما يخص بحثنا سمح لنا ولو لمدة قصيرة معايشة وضعية التالميذ  ،التغير أي شيء في الوضع

 وبالتالي مالحظتيم عن قرب . وعالقتيم بمستشار التوجيو ،

األدوات في جمع البيانات، وساعدتنا ىذه األداة في  تعتبر المقابمة واحدة من أىمالمقابمة:  - ب

كشف بعض جوانب الموضوع وذلك من خالل المقابالت غير المقننة التي أجريناىا مع مستشاري 

ي وذلك من خالل اإلجابة عمى بعض التوجيو الذي أفادونا بتجربتيم في مجال التوجيو المدرسي والمين

 األسئمة الموجية.

مجموعة  متمحورة حول موضوع الدراسة، والمقسمة إلىىي مجموعة من األسئمة  االستمارة: - ج

وانطالقا من ، من المحاور، يستفيد منيا الباحث في جمع أراء المبحوثين حول الموضوع  المدروس

، تكون اإلجابة عمى بنود موزعة عمى ثالث أبعاد فقرة 27مشكمة بحثنا  فقد تم تصميم استمارة ضمت 

  .االستمارة متدرجة بين نعم وال
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 :نتائجالاألساليب اإلحصائية المتبعة في تحميل  -95

 20م االجتماعية االصدارو لمعم اإلحصائيةبرنامج الحزمة ب باالستعانةتمت معالجة نتائج الدراسة 

(SPSS -20)  التالية:مستخدمين األساليب 

الستجابات أفراد عينة  لوصف البيانات اإلحصائية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  - أ

 الدراسة األساسية.

خصائص كل من عينتي الدراسة االستطالعية و لمتعبير عن مواصفات  النسبة المئوية - ب

 في إيجاد صدق المحكمين.. و والدراسة األساسية

 .مكونات أداة الدراسةلبيان مدى ثبات االتساق في االستجابات لجميع  لكرونباخ ألفامعامل  - ت

 .التجزئة النصفيةبثبات لتقدير الاالرتباط المستقيم  معامل - ث

 معادلة التصحيح لسبيرمان بروان. - ج

 لتقدير صدق المقارنة الطرفية ألداة الدراسة الميدانية.اختبار ت   - ح



 

 الفصل الخامس

 عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشة فرضيات الدراسة

   تمييد  

I.  عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا 

 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية األولى -1

 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -2

 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة -3

II. مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى -1

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -2

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة -3
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 تمييد
بعدما تم تطبيق األداء عمى العينة والحصول عمى النتائج ومعالجتيا عن طريق األساليب   

الدراسة وتفسيرىا في ضوء الرصيد النظري  اإلحصائية سيتم في ىذا الفصل عرض نتائج فرضيات ىذه
 السابقة وفيما يمي عرض وتفسير نتائج كل فرضية عمى حدي.ليذه الدراسة وبعض الدراسات 

I. عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا 
 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية األولى -1

قام الباحث بحساب تكرارات المطمقة والنسبية المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة األساسية 
عمى فقرات استبيان الدراسة والمتعمقة بالبعد المصمم لقياس مدى مراقبة مستشار التوجيو لتصرفات 

انت النتائج كما وسموكات التالميذ بصورة دورية ومستمرة وذلك من وجية نظر أساتذة ىؤالء التالميذ فك
 في الجداول والمخططات ادناه. 

 .وتفقدىا األقسام التوجيو مستشار زيارة مدى ( : يوضح99رقم)  الجدول

 النسبة التكرار مدى زيارة مستشار التوجيو لألقسام وتفقدىا
 98 98 أبدا

 14 14 دائما
 78 78 أحيانا

 199 199 المجموع
 

 
 تفقدىا و األقسام التوجيو مستشار زيارة مدى توضح نسبية ( دائرة93شكل رقم )

 يتفقدىا و األقسام يزور التوجيو مستشار أن يقرون العينة أفراد من% 78  نسبة أن الجدول من يتبين
 خالل من المتراكمة الوظائف و بيا يقوم التي الصعبة ميامو و انشغاالتو لكثرة يعود ربما ىذا و أحيانا

 التوجيو و الفصول معدالت و متوسطات، 3 أو 2 لو التابعة لممقاطعات بيا يقوم التي اإلعالمية الحمالت
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 مظاىر رصد إلى يعود ىذا ربماو  دائما فتمثل% 14 نسبة أما الثاني،و  األول الفصمين خالل من المسبق
 وتخوف االمتحانات فترة اقتراب إلى ذلك يعود ربما أو إرشادية وقائية خدمات تقديمو  األقسام داخل العنف
 مستواىم من الرفعو  العممي التحصيل إلى إرشادىم واجبو فمن التالميذ تنتاب التي القمقو  والرىبة التالميذ

 .ميوال تيمو  قدراتيم فقو 
الغياب أو مواقيت  كثيرة الفئة ىذه ربما و نيائيا األقسام يتفقد أنو ال تصرح العينة أفراد من %08 نسبة أما

 ليا تفقده و لألقسام زيارتو تالحظ لم لذلكو  المستشارتدريسيا ال تتزامن وزيارة 

 األقسام رؤساء لدور التوجيو مستشار مراقبة مدى : يوضح (19رقم) الجدول
 النسبة التكرار مدى مراقبة مستشار التوجيو لدور االقسام

 27 27 نعم
 73 73 ال

 199 199 المجموع
 
 األقسام رؤساء يراقب ال التوجيو مستشار أن يؤكدون العينة أفراد من %73 نسبة أن الجدول من يتبين   
 األقسام رؤساء يراقب ال لذلك التربية مستشار ميام فيي ميامو من ليس ىذا بدورىم الن القيام مدى و

 أما اإلجراءات، كل يتخذ كي )المراقب( التربية مستشار يعممون و التالميذ تصرفات كل يرصدون فيم
 أو نفسو التمميذ خالل من بالمشكمة إعالمو خالل من ذلك و المناسب الوقت في فيتدخل التوجيو مستشار
 يفسر ىذا لعل و األقسام رؤساء يراقب بأنو يصرحون العينة أفراد من% 27 نسبة نجد حين في .األستاذ
 التعرف و قرب عن بيم االحتكاك خالل من التالميذ منيا يعاني التي المشاكل بعض من التقرب محاولة

 .تصرفاتيم و سموكاتيم عن
 االجتياد و الدراسة عمى التوجيو مستشار تشجيع مدى : يوضح(11رقم ) الجدول
 النسبة التكرار االجتياد و الدراسة عمى التوجيو مستشار تشجيع مدى
 71 71 نعم
 29 29 ال

 199 199 المجموع
 قانون في جاء كما الرئيسية ميامو في يتمثل االجتياد و الدراسة عمى التالميذ التوجيو مستشار تشجيع إن

 بهالموظفين الخهاص األساسهي القهانون و 23/01/2008 فهي المهؤرخ 4/8 رقهم الوطنيهة لمتربيهة التوجيهو
 مرافقهة فهي تتمثهل التهي و 11/10/2008 فهي المهؤرخ 8/315 رقهم الوطنيهة التربيهة أسهالك إلهى المنتمهين
 و اسهتعداداتيم و رغبهاتيم وفهق الشخصهي مشهروعيم بنهاء فهي تهوجيييم و المدرسي مسارىم خالل التالميذ
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 بكهل بهو يحهيط الهذي العهالم بنيهة و ىيكمهة كهذا و ضهعفو و قوتهو نقاط معرفة و التربوي التخطيط مقتضيات
 .واع اختيار إلى بو لموصول قدراتو و إمكاناتو و الممتوية منافذه و الرقية مسالكو

 ألن معقول غير وىذا واالجتياد الدراسة عمى تشجيعو بعدم يصرحون العينة أفراد من %19  نسبة أما
 وكذا لو، المناسبة اإلرشادية الخدمات وتقديم دراسيا المتأخرين عمى التعرف ميامو أىم من األمر ىذا

 الرابطة بينو القنوات أىم يعتبر الذي اإلعالم وكذلك .بيم واالىتمام دراسيا المتفوقين حاالت اكتشاف
 عمى تساعده و يحتاجيا التي المعمومات من قدر بأكبر التمميذ إمداد يتم خالليا ومن التالميذ. وبين
 .التربوية و التعميمية حاجاتو إشباع

 وعدم الحميدة باألخالق التحمي ضرورة عمى التوجيو مستشار حث مدى يوضح : (12رقم) الجدول
 .العدوانيةو  الشغب ممارسة

 النسبة التكرار .العدوانية و الشغب ممارسة عدم و الحميدة باألخالق التحمي ضرورة عمى التوجيو مستشار حث مدى
 72 72 نعم
 28 28 ال

 199 199 المجموع
 التحمي عمى يحثيم التوجيو مستشار أن يؤكدون المبحوثين من% 72 نسبة أن الجدول نتائج تبين

 التوجيو و اإلرشاد أسموب إتباعو إلى يرجع ىذا و العدوانية و الشغب ممارسة عدم و الحميدة باألخالق
 و الصح بين التمييز يستطيع حتى التربوي النفس عمم مبادئ أىم من ىذه و التالميذ نصح و توجيو في

 الفرد سموك تغيير قصد الوعي في الفعال التأثير في تدخمو فيفيد العدوانية السموكات عن يبتعد و الخطأ
 من ألنو الحميدة باألخالق التحمي ضرورة عمى يحث ال أنو العينة أفراد من% 28 نسبة تبين حين في

 .الدراسي مشروعو بماء عمى التمميذ مساعدة أجل من التقويم و التوجيو و اإلعالم ىي ميامو أكثر

 
 الحميدة باألخالق التحمي ضرورة عمى التوجيو مستشار حث مدى توضح نسبية دائرة(: 94شكل رقم )

 .العدوانيةو  الشغب ممارسة وعدم
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 الداخمي بالنظام االلتزام ضرورة عمى التوجيو مستشار حث مدى يوضح :(13رقم) الجدول

 النسبة التكرار الداخمي بالنظام االلتزام ضرورة عمى التوجيو مستشار حث مدى
 82 82 نعم
 18 18 ال

 199 199 المجموع
 الداخمي بالنظام ضرورة االلتزام عمى التالميذ يحث التوجيو مستشار أن الجدول بيانات في ؤكدت 

 الشجارات يتجنب و التربوي و اإلداري الطاقم بين و بينو تفاعمي جو في التمميذ يعيش حتي ،ةلممؤسس
 %من18أن نجد حين في .عممية أسس وفق الميني و الدراسي مشروعو بناء يحاول و المراقبين مع
 التوجيو أن إلى يعود ىذا لعل و لممؤسسة الداخمي بالنظام االلتزام عمى حثيم بعدم يصرحون العينة أفراد
 يتخذ أن و إىتماماتو توضيح عمى مساعدتو و المدرسية حياتو في التمميذ بنجاح االىتمام في يتحدد

 .حياتو في المدرسية و المينية مشاريعو بناء و بنفسو القرارات
 .االنضباط و الدراسة حول إعالمية حمالت تنشيط محاولة  مدى يبين :(14رقم) الجدول

 النسبة التكرار االنضباط و الدراسة حول إعالمية حمالت تنشيط محاولة  مدى
 59 59 نعم
 41 41 ال

 199 199 المجموع
 

الدراسة  حول إعالمية حمالت بتنشيط يصرحون المبحوثين من% 59 أن يتضح الجدول خالل من    
 و إمكانياتو و قدراتو عمى لمتعرف الثانوية المرحمة في خاصة التوجيو مستشار ميام من فاإلعالم

 تكون و إعالمية كتيبات أو مستندات خالليا من يوزع حصص شكل في باإلعالم فيقوم استعداداتو
 و إعالمية حمالت تنشيط بعدم تقر العينة أفراد من% 41 بينما فردية، و جماعية بصفة اإلعالم عممية
 المستشارين حتى أو التوجيو مركز مع المقررة اجتماعاتو حتى و ميامو و انشغاالتو كثرة إلى يعود ربما

 .مناسب ميني و مدرسي توجيو التالميذ لتوجيو اآلخرين
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 دراسيا المتأخرين التالميذ مدى اكتشاف : يبين(15رقم) الجدول

 النسبة التكرار دراسيا المتأخرين التالميذ اكتشاف
 58 58 نعم
 42 42 ال

 199 199 المجموع
 التربية إلى التمميذ يدفع بحيث التوجيو مستشار أساسيات أىم من دراسيا المتأخرين التالميذ اكتشاف إن

 حيث صحيح تكوين إطار في منيا االستفادة و قدراتو إبراز من بذلك ليتمكن لو المناسبة العممية و الفكرية
 إذا فمثال الميول، ىذه إشباع مدى أو ميوال تيم و األفراد حاجات معرفة ىي التوجيو في البداية نقطة أن

 الدراسي التحصيل عمى إيجابا ذلك فسينعكس رغباتو و ميولو من النفسي الجانب يراعي توجييا التمميذ وجو
 تؤكده ما ىذا و بالنفس االعتزاز و الثقة فيو يولد مما بو يقوم ما اتجاه نفسية براحة التمميذ بشعور وذلك ،

 قمة يفسر ربما ىذا و دراسيا المتأخرين اكتشافو بعدم يقرون %42 حين في ، العينة أفراد من %58 نسبة
 التمميذ يواجييا التي المشكالت عمى التعرف لو تتيح التي المقابالت أو التالميذ مع االجتماعات و المقاءات

 اإلنسانية بالنواحي االىتمام أن حيث تداركو يجب األمر ىذا لكن التعميمية المراحل من مرحمة كل في
 .الدراسي التحصيل و العممي مستواه لرفع قوي دافع لمتمميذ

 .بالتالميذ التكفل قصد ضرورية نفسية فحوص إجراء  مدى : يبين(16رقم) الجدول

 النسبة التكرار .بالتالميذ التكفل قصد ضرورية نفسية فحوص إجراء
 56 56 نعم
 44 44 ال

 199 199 المجموع

    
 قصد نفسية بفحوص يقوم التوجيو مستشار أن العينة أفراد من %56 أن يتضح الجدول خالل من   

 عمى إيجابا سينعكس المستشار قبل من إىتمام ذو أنو و نفسية براحة التمميذ فشعور بالتمميذ التكفل
 النشاط مع التكيف عمى التالميذ مساعدة قصد التربوي و النفسي باإلرشاد القيام و ، الدراسي تحصيمو
 مستشار من تياون ىذا و نفسية فحوص إجراء عدم يصرحون العينة أفراد من %44 بينما .التربوي
 في توجييييم يتم حتى خاصة مشاكل من يعانون الذين بالتالميذ التكفل ىي ميامو أىم فمن التوجيو
 .الصحيح المسار
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 طاولة،( المدرسة ممتمكات تحطيم حالة في التوجيو مستشار تصرف كيفية : يوضح(17رقم) الجدول
 .) نافذة كرسي،

 النسبة التكرار )... نافذة كرسي، طاولة،( المدرسة ممتمكات تحطيم حالة في التوجيو مستشار تصرف كيفية
 32 32 لتحطيمو دفعو الذي السبب معرفة يحاول

 46 46 عمييا المحافظة بضرورة ينصحو
 22 22 أمره ولي باستدعاء يقوم

 199 199 المجموع

 ممتمكات بتحطيم يقومون الذين التالميذ مع التوجيو مستشار تصرفات أن يتبين الجدول خالل من    
 يعممو و الصحيح التوجيو يوجيو فأوال عمييا المحافظة بضرورة ينصحو )...نافدة كرسي، طاولة،( المدرسة
 يحاول بأنو يصرحون العينة أفراد من %32 أن كما. عمييا المحافظة إلى يرشده و الممتمكات ىذه بأىمية
 و إجتماعية و نفسية سواء مشاكل من يعانيو ما معرفة و التالميذ إلى أكثر بالتقرب ذلك و السبب معرفة
 منيم %22 نجد حين في ، األبوين أسرة في يعيش التمميذ كان إذا خاصة.ىكذا يتصرف تجعمو أسرية
 و أمره ولي طريق عن التمميذ يخص ما كل لمعرفة التصرف ىذا لعل و األمر ولي باستدعاء يقرون
 .الدخل منعدمة أو منخفضة أسرة في يعيش كان إذا خاصة يعانيو ما بكل قرب عن التعرف

  المدرسة ممتمكات تحطيم حالة في التوجيو مستشار تصرف كيفية توضح نسبية دائرة( 95شكل رقم )
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 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -2
قام الباحث بحساب تكرارات المطمقة والنسبية المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة األساسية 
عمى فقرات استبيان الدراسة والمتعمقة بالبعد المصمم لقياس مدى رصد مستشار التوجيو لمظاىر العنف 

أساتذة ىؤالء التالميذ فكانت النتائج كما في الجداول  بأنواعو لدى التالميذ وذلك من وجية نظر
 والمخططات ادناه. 

 .األستاذ وشتم بسب أحدىم قام إذا التوجيو مستشار تصرف كيفية :يوضح(18رقم) الجدول
 النسبة التكرار .األستاذ وشتم بسب أحدىم قام إذا التوجيو مستشار تصرف كيفية
 32 32 لذلك دفعو الذي السبب معرفة يحاول

 49 49 احترامو بضرورة ينصحو
 28 28 أمره ولي باستدعاء يقوم

 199 199 المجموع
 

 نسبة فنجد األستاذ وشتم بسب التالميذ أحد قام إذا التوجيو مستشار تصرفات أن الجدول بيانات تؤكد    
 و العقالنية و بالحكمة يمتاز التوجيو مستشار أن عمى يدل ما وىذا احترامو بضرورة ينصحو منيم %40

 32% نسبة ونجد أعمى األستاذ، مثال و حسنة قدوة ألنو األستاذ احترام منو فيتطمب الفعالة التربية مبادئ
 معرفة قبل ىذا و أمره لي و باستدعاء يصرحون منيم 28% بينما. لذلك دفعو الذي السبب معرفة يحاول
 .أخرى مرة الكرة يعيد أن من يخاف يجعمو الولي استدعاء ألنو لذلك دفعو الذي السبب

 .زميمو وشتم بسب التالميذ أحد قام إذا التوجيو مستشار يتصرف كيف يبين :(19رقم) الجدول

 النسبة التكرار .األستاذ وشتم بسب أحدىم قام إذا التوجيو مستشار تصرف كيفية
 35 35 لذلك دفعو الذي السبب معرفة يحاول

 52 52 عدم ضربو بضرورة ينصحو
 13 13 أمره ولي باستدعاء يقوم

 199 199 المجموع

 
 من تختمف زميمو وشتم بسب التالميذ أحد قام إذا التوجيو مستشار تصرفات أن الجدول بيانات تؤكد    

 يجب و ضربو عدم و البعض بعضيم احترام و بنصحو يصرح منيم% 52 نسبة فنجد ألخر موقف
 فيم وسيمة أحسن يكون قد المرحمة ىذه في الجدول، فالنصح في مبين جاء كما الحميدة باألخالق التحمي
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 العينة أفراد من 35% حين في .المؤسسة داخل االنضباط كذا القانون عن يتمردون المراىقة سن في
 حاجات تفيم و اإلرشاد و النصح و المساعدة و العون يد تقديمو  لذلك دفعو الذي السبب بمعرفة يصرحون
 .أمره لي و باستدعاء يصرحون منيم 13 % أما.التالميذ
 أخالقية غير ألفاظ بكتابة التالميذ أحد قام إذا التوجيو مستشار يتصرف كيف يبين :(29رقم) الجدول

 . )الحائط الطاولة، السبورة،( الجدران عمى
 النسبة التكرار  الجدران عمى أخالقية غير ألفاظ بكتابة التالميذ أحد قام إذا التوجيو مستشار يتصرف كيف

 39 39 لذلك دفعو الذي السبب معرفة يحاول
 49 49 بالمحافظة عمييا ينصحو

 39 39 أمره ولي باستدعاء يقوم
 199 199 المجموع

 أخالقية غير ألفاظ كتابتيم أثناء التالميذ بنصح يقوم التوجيو مستشار أن يتبين الجدول خالل من    
 فالتعرف لكتابتيا دفعيم الذي السبب معرفة يحاول %30 و الحائط و الطاولة ، السبورة عمى الجدران،

 عمى يساعدىم نفسية مشكالت ليم تسبب قد التي و مشبعة غير خاصة حاجات لدييم الذين التالميذ عمى
 يصرحون العينة أفراد من %30 حين في عنف، ومظاىر من عنيا تحدث قد التي المشكالت تجنب

 و العنف مظاىر من التقميل في ىاما دورا ليمعبوا األساتذة مع و معو لمتعاون ذلك و أمره ولي باستدعاء
 كيفية و التمميذ تصرفات و سموكيات بكل عمم عمى يجعميم األساتذة و األولياء فعمم العدوانية السموكات
 .التربوية لمشكالتيم المناسبة الحمول إيجاد و قصورىم بأسباب الولي األستاذ يبصر وربما معو التعامل

 .المؤسسة في انتشار العنف مظاىر أكثر يبين :(21رقم) الجدول

 النسبة التكرار المؤسسة في انتشار العنف مظاىر
 39 39 الجدران عمى أخالقية الغير األلفاظ كتابة
 92 92 السبورة عمى أخالقية الغير األلفاظ كتابة
 39 39 الطاوالت عمى أخالقية الغير األلفاظ كتابة
 23 23 األساتذة وشتم سب
 21 21 الزمالء وشتم سب

 94 94 الزمالء و لألساتذة لإلساءة النقال الياتف إستعمال
 199 199 المجموع

 عمى أخالقية الغير األلفاظ كتابة ىي المؤسسة في انتشار العنف مظاىر أكثر أن الجدول يبين   
 و الفرد عمى تأثيراتيا و االجتماعية العوامل فيم إلى معيم بمقابمة فيقوم %30  نسبة السبورة و الجدران
 في ثقتو يجدد و مشاكمو أسباب معو فيحمل كثيرة اعتبارات ذلك إعطاء و لمعائمة الدخل مستوى مالحظة

 وشتم سب و %30 بنسبة األساتذة وشتم سب العنف مظاىر أكثر أن الجدول خالل من تبين كما. نفسو
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 الغير األلفاظ كتابة و %04 بنسبة األساتذة و لمزمالء لإلساءة النقال الياتف استعمال و %23الزمالء
 %02 بنسبة السبورة عمى أخالقية

 
 عمى الرمزي باالعتداء التالميذ قيام أثناء التوجيو مستشار تصرف كيفية : يوضح(22رقم)الجدول 

 نت.االنتر و  النقال بالياتف والتصوير الئقة الغير الوسائل طريق عن زمالئو
 النسبة التكرار الرمزي باالعتداء التالميذ قيام أثناء التوجيو مستشار تصرف كيفية
 46 46 دفعو لذلك الذي السبب معرفة يحاول
 54 54 أمره ولي باستدعاء يقوم

 199 199 المجموع

 الرمزي باالعتداء التالميذ احد قيام عند التوجيو مستشار بو يقوم إجراء أول أن الجدول نتائج تكشف    
 ولي استدعاء إلى واالنترانت و النقال بالياتف التصوير و الئقة الغير الوسائل طريق عن زمالئو عمى
 مشاعرىم عن التعبير و تقبميا و نفسو فيم عمى التمميذ مساعدة عمى معو لمتعاون 54% بنسبة أمره

 في .مبكر بشكل حميا و مشكالتو مع التكيف و تشبع لم التي اإلرشادية حاجاتيم إظيار و بموضوعية
 المتكررة المقابالت طريق عن ذلك ويحدث لذلك دفعو الذي السبب معرفة يحاول منيم 46% نجد حين
 .أىدافو تحقيق من لمتمميذ تسمح المقابمة أو المتمركز التوجيو أسموب أن حيث

 عمى الرمزي باالعتداء التالميذ قيام أثناء التوجيو مستشار تصرف كيفية يوضح :(23رقم) الجدول
 نتاالنتر و  النقال بالياتف التصوير و الئقة الغير الوسائل طريق عن أساتذتو

 النسبة التكرار الرمزي باالعتداء التالميذ قيام أثناء التوجيو مستشار تصرف كيفية
 56 56 دفعو لذلك الذي السبب معرفة يحاول
 44 44 أمره ولي باستدعاء يقوم

 199 199 المجموع
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 إلى دفعيم الذي السبب معرفة بمحاولة يصرحون العينة أفراد من 56% أن الجدول خالل من يتضح   
 فالعنف نفسية أم أسرية كانت إذا المشكمة معرفة التوجيو لمستشار يتسنى حتى الرمزي القيام باالعتداء

 تعرض كان خاصة إذا لألستاذ الضرر و األذى إحداث بيدف عمد و قصد عن يكون ربما ىنا الممارس
 نجد حين في المدرسي العنف ضحايا من األساتذة بعض يكون قد بل الفصل داخل قبل ،من منو لإلساءة

 أو تابعة تكون النفسية المشكالت من فالكثير أمره لي و باستدعاء يصرحون العينة أفراد من %44
 مع التفاعل عمى القدرة ىو العالج في النجاح محل يكونو  االجتماعي التفاعل في بأخطاء مرتبطة
 يريد تغيرات التمميذ يمارس لم ما فعالة تكون ال العالج عممية و )األسرة( ينتمي التي البيئة أي اآلخرين

 مع مقبولين و االنتماء في رغبة لدييم فتكون ، إلييا ينتمي التي الجماعة خالل من سموكو في ينمييا أن
 السموك تغذية في تساىم الحديثة التكنولوجيا و اإلعالم سائل و حتى و األسرة أن فنالحظ .اآلخرين
 ممتدة من األسرة فيو تحولت الذي و المجتمع عمى ت طرأ التي التغيرات إلى باإلضافة لمتمميذ، العدواني

 .التربوي دورىم أداء عن األفراد تخمي نتيجة االجتماعية العالقات ارتخاء إلى أدى ما ىذا نووية إلى
 المستمرة المراقبة خالل من ضغط تحت بأنيم التالميذ إحساس مدى يوضح: (24رقم) الجدول

 .التوجيو لمستشار
 النسبة التكرار .التوجيو لمستشار المستمرة المراقبة خالل من ضغط تحت بأنيم التالميذ إحساس مدى

 39 39 نعم
 61 61 ال

 199 199 المجموع
 

 فإحساس 61% التوجيو نسبة لمستشار المستمرة المراقبة خالل من ضغط تحت بأنيم ال يحس التالميذ
 ميامو من ليس التوجيو مستشار أن كما عدوانية سموكات أو تصرفات يتصرف يجعمو مراقب بأنو التمميذ
ىتماماتوو  التمميذ إنشغاالت عمى أكثر لمتعرف الجمسات أو المقابمة إلى يمجأ فيو المراقبة ىي اليومية  ا 
 تصرح بينما عقالنية الغير  الخاطئة التفكير أنماط من تخميصو ييدف منيا يعاني التي المشكالت وأكثر
 .الجدول في المبينة لألسباب يرجع وىذا اليومية المراقبة خالل من ضغط تحت أنيم منيم 39% نسبة

 بنعم اإلجابة حالة في :(25رقم) الجدول

 النسبة التكرار بنعم اإلجابة ةــــــحال في

 56.41 22 بسبب نتائجيم الدراسية السمبية 
 43.58 17 بسبب الشغب الذي يقومون بو

 199 199 المجموع
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 التوجيو مستشار لدى اإلعالم دور يدعم ما ىذاو  السمبية الدراسية نتائجيم بسبب %56.41 نسبة تمثل
 كيف( التالميذ إلى بحوزتو التي المعمومات يبمغ أن عميوو  التربوية المؤسسة في لإلعالم األول المنتج فيو
 عممو تنظيمو  المراجعةو  التحضير كيفية و )آخر إلى مستوى من االنتقال يتم كيف النجاح، تحقيق يمكن
 صغيرة أفواج شكل في لقاءات بتنظيم ومفصمة موسعة المعمومات بتقديم اإلعالم يكون وقد خطة ووضع
 الشغب سبب يصرحون منيم % 43.48 نسبة أما .أكبر استيعابو  أسيل الحوار بصفةو  النقاش لتنشيط
األفكار   لمشخص المعرفية البنية تصحيح بيدف يكون عمييم الممارس الضغط فينا بو يقومون الذي

برامج تغيير السموك يتضمن تعميم الشخص إستراتجيات جديدة في الخاطئة التي قد تدور في ذىنو، و 
منصب عمى تعديل االىتمام يكون و  سموكو )أسموب اإلقناع الذاتي(. طريقيا من ضبطالتفكير يتمكن عن 

تقوده إلى أنماط سموكية كان من الممكن إن ال تظير لو قناعات التمميذ وافتراضاتو التي قد تكون خاطئة و 
 كان ينظر إلى األمور بطريقة مختمفة.

 .التوجيو مستشار من لمتأنيب تعرضوا إذا التالميذ فعل رد : يوضح(26رقم) الجدول
 .التوجيو مستشار من لمتأنيب تعرضوا إذا التالميذ رد فعل    النسبة التكرار
 منو خوفا السكوت  11 11
 لو احتراما  49 49
 األمر مناقشة  49 49
 المجموع  199 199

 
من المبحوثين يصرحون بمناقشة األمر إذا تعرضوا لمتأنيب من  % 49من خالل الجدول يتضح أن 

مستشار التوجيو ولعل ىذا ما يفسر إتباع مستشار التوجيو أسموب الحوار والديمقراطية في التعامل مع 
% منيم  40التالميذ و األخذ و العطاء حتى يتبين لمتمميذ ما ىي أخطاؤه وكيفية تداركيا .بينما نجد 
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مو و ىذا راجع لكونو مرشد و موجو لكل مشاكميم التي تعترضيم داخل المؤسسة أو يصرحون باحترا
% منيم يصرحون بالسكوت خوفا منو ربما ىذه الفئة مدركة جدا لحجم الخطأ الذي 11خارجيا ،أما نسبة 

 قامت بو أو السموكات المنحرفة الصادرة عنيا لذلك فضمت السكوت.
 .المدرسي العنف ظاىرة من التقميل في التوجيو مستشار مساىمة مدى يوضح :(27رقم) الجدول

 .المدرسي العنف ظاىرة من التقميل في التوجيو مستشار مساىمة التكرار النسبة
 نعم  56 56
 ال 44 44
 المجموع 100 100

 
العنف  % من أفراد العينة يقرون بمساىمتو في التقميل من ظاىرة 56من خالل الجدول يتبين أن نسبة  

نظرا النعكاساتو  المدرسي باعتبار أن العنف من الظواىر التي يعاني منيا المجتمع و المؤسسة التربوية
الرمزي و المفظي و  السمبية عمى التمميذ و المجتمع خاصة أن العنف اتخذ أشكاال عدة منيا العنف

و اإلرشاد كما أن ىذه الظاىرة  الجسدي و ألن ميمتو في المجال التربوي و النفسي ىي عالج المشكالت
بعدم مساىمتو في التقميل من ظاىرة  % منيم يصرحون 24تستدعي التعامل معيا بموضوعية .بينما 

التوجيو من خالل إجراء مقابالت شخصية مع  العنف ربما ىذه الفئة ال تعمم بالدور الذي يقوم بو مستشار
أن المتابعة النفسية و التربوية و الفحوص النفسية  حيث ذوي السموكات العدوانية ألنيا تكون بشكل سري

 تتم بشكل فردي قصد التكفل بكل تمميذ عمى حدى.
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 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة -3
قام الباحث بحساب تكرارات المطمقة والنسبية المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة األساسية 
عمى فقرات استبيان الدراسة والمتعمقة بالبعد المصمم لقياس مدى دعم مستشار التوجيو لمحوار البناء 

كما في الجداول واإليجابي مع التالميذ وذلك من وجية نظر أساتذة ىؤالء التالميذ فكانت النتائج 
 والمخططات ادناه. 

 لمتالميذ والصحية االجتماعيةو  النفسية لمحالة التوجيو مستشار معرفة محاولة يبين :(28رقم) الجدول
 .معيم وتحاوره لقاءاتو خالل من

 النسبة التكرار لمتالميذ الصحية و االجتماعية و النفسية لمحالة التوجيو مستشار معرفة محاولة
 79 79 نعم 

 39 39 ال
 199 199 المجموع

إن معرفة مستشار التوجيو لمحالة النفسية واالجتماعية والصحية لمتالميذ من خالل لقاءاتو وتحاوره معيم 
من المبحوثين فيذه من أىم أدواره في المؤسسة التربوية فالحاالت التي يعاني  % 70وىذا ما تؤكده نسبة 

ومراقبة وتوجيو من قبل مستشار التوجيو  منيا التمميذ من مشكل نفسي اجتماعي تربوي يحتاج إلى إشراف
تكوينو وتخصصو من جية ونوعية عالقتو وقربو من  المدرسي الذي نراه األنسب ليذه الميمة بحكم

الذين يرون أنو ال يحاول معرفة الحالة النفسية واالجتماعية والصحية  التالميذ داخل المؤسسة .أما التالميذ
الفئة من األفراد الخجولين الذين ال يحبون البوح بأسرارىم ومشاكميم أو ربما مستشار  ليم فربما تكون ىذه

 كون لمتمميذ عمم بذلك.يحاول حل المشاكل عن طريق األستاذ أو األسرة فال ي التوجيو
 العنف أعمال مخاطر و أضرار حول التالميذ إرشاد و نصح مدى يبين : (29رقم) الجدول

 النسبة التكرار العنف أعمال مخاطر و أضرار حول التالميذ إرشاد و نصح مدى
 89 89 نعم 

 29 29 ال
 199 199 المجموع

حول  من أفراد العينة يؤكدون مدى نصح و إرشاد التالميذ % 80من خالل الجدول يتبين أن نسبة     
في حاالت  األضرار و المخاطر التي تعود من أعمال العنف فيقوم عمى تدريب التالميذ عمى التحكم

الغضب لو تأثير  الغضب فينخفض سموك العنف لدييم سواء في المنزل أو في الفصل الدراسي فإدارة
منيم يصرحون بعدم نصحيم  %20ايجابي و ينمي قدراتو عمى فيم و إدراك اتجاىات اآلخرين أما نسبة 
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المدارس و الحجم الساعي غير متوفر  و إرشادىم ربما ىذا يعود إلى اكتظاظ الدروس التي تشيدىا حاليا
 فنجده يقمل من الدروس حول إرشاد التالميذ.

 مع أساتذتيم تحدثو خالل التالميذ مشاكل معرفة التوجيو مستشار محاولة ينيب :(39رقم) الجدول

 النسبة التكرار مع أساتذتيم تحدثو خالل التالميذ مشاكل معرفة التوجيو مستشار محاولة
 69 69 نعم 

 31 31 ال
 199 199 المجموع

تحدثو  من أفراد العينة محاولة مستشار التوجيو معرفة مشاكل التالميذ من خالل % 69تؤكد نسبة     
ميمة مستشار التوجيو  مستشار التوجيو تسيلالية والتواصمية بين األساتذة و مع أساتذتيم فالعالقات االتص

زيادة شامل عن مشاكل التالميذ و  ذلك بإجراء مسحمشاكل التالميذ خاصة داخل الصف و في معرفة 
عقد اجتماعات مع الوعي بالتالميذ المشاغبين و  مراقبة سموك التالميذ من خالل تدريب المدرسين عمى

% منيم ترى عدم محاولة مستشار 31بينما  ،كل المشاكل األساتذة لموقوف عمى األسباب الكامنة وراء
ت أو ربما تكون من لعل ىذه الفئة ال تدري بيذه المحادثااألساتذة و  التوجيو معرفة مشاكميم عن طريق

 .تصادفيا مشاكل الفئة المتفوقة التي لم
 معيم يتعاون و عنف من أبنائيم بو يقومون ما حول األولياء إعالم مدى يوضح :(31رقم) الجدول

 .ليا مناسبة حمول إيجاد أجل من
 النسبة التكرار  عنف من أبنائيم بو يقومون ما حول األولياء إعالم مدى
 59 59 نعم 

 59 59 ال
 199 199 المجموع

 
% من أفراد العينة يؤكدون أنو يتم إعالم أولياء التالميذ حول ما يقوم  50يتبين من الجدول أن نسبة     

ذلك من خالل توجيو أجل إيجاد الحمول المناسبة ليا و بو أبنائيم من أعمال العنف و يتعاون معيم من 
االىتمام بالتمميذ كفرد عضو في و  ،ن ىم بحاجة إلى متابعة دائمةاألولياء بضرورة التكفل بأبنائيم الذي

، فيأخذ ثر وال يتأثر بيم ويتفاعل معيمالجماعة أي )األسرة(، فيو ال يعيش بمعزل عن بني جنسو فيو يؤ 
مية واالنفعالية العقام بالطالب بكل جوانبو الجسمية و االىتمبعين االعتبار البعد االجتماعي و اإلرشاد 

% ترى العكس لعل ىذا يفسر عدم استجابة األولياء لدعوة  05. ونفس النسبة واالجتماعية واألخالقية
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مستشار التوجيو لمتعاون معو حيث أن إعالم األولياء خطوة ىامة يحرص عمى تنفيذىا مستشار التوجيو 
مدة تعامل مع أبنائيم و ألولياء في العمى أسالب االبيئة األسرية التي يعيش فييا و حتى يتعرف أكثر عمى 

حثيم عمى المبادئ و القيم االيجابية لالبتعاد عن سموكيات العنف المدرسي و التخمي عن أعمال الشغب 
 التي يمارسيا التمميذ داخل المؤسسة.

داخل  ما مشكل واجييم حالة في التوجيو مستشار إلى التالميذ لجوء يوضح :(32رقم) الجدول
 المؤسسة

 النسبة التكرار داخل المؤسسة ما مشكل واجييم حالة في التوجيو مستشار إلى التالميذ لجوء
 99 99 نعم 

 19 19 ال
 199 199 المجموع

 

لة واجيو مشكل % من أفراد العينة تمجأ إلى مستشار التوجيو في حا 90يتبين من الجدول أن نسبة      
التوجيو الذي يعمل دائما من خالل أىدافو ىذا ا رجع الرتباطو الوثيق بمستشار من داخل المؤسسة و 

 تحقيق التوافق الشخصي بحيث يتوافق التمميذ مع مطالب النمولى تنمية مفيوم الذات االيجابي و التربوية إ
حداث كذلك توافق اجتمالممرحمة النيائية التي يعيشيا و  عي بان يمتزم بالقيم األخالقية ويساير المعايير ا 

%  10نظاميا. في حين نجد خل المؤسسة و الخضوع لقوانينيا و ط االجتماعي دايتقبل الضباالجتماعية و 
منيم ال يمجؤون إلى مستشار التوجيو ربما ىذه الفئة من ذوي النفوذ االجتماعي أو عالقات القرابة التي 

نفوذ يين عن طريق ما تممكو من مكانة و تحاول حل مشاكميا خاصة إذا كانت مع أستاذ أو أحد اإلدار 
 تماعي.اج

 .التالميذ مع بمطف التوجيو مستشار تعامل مدى : يبين(33رقم) الجدول
 النسبة التكرار التالميذ مع بمطف التوجيو مستشار تعامل مدى
 99 79 نعم 

 19 39 ال
 199 199 المجموع

ينتمي ىذا ألنو عامل معيم مستشار التوجيو بمطف و % من المبحوثين ت 70يوضح الجدول أن نسبة      
إلى العموم االجتماعية و اإلنسانية التي تيتم بالتمميذ من خالل الجوانب اإلنسانية فيو فيو يتناقش معيم 

ىذا ما يدعم أسموب الحوار االيجابي معيم فالتمميذ الذي يرى حسن مشاكميم و  حتى يتمكن من دراسة
يعوض مشاكمو دون تردد بينما و يجعمو يمجأ إليو في كل األوقات المعاممة من طرف مستشار التوجيو س
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الحزم خاصة مع الفئة و % منيم يحرصون أنو ال يتعامل بمطف ربما ىنا يتبع أسموب الصرامة  30
ذلك باالعتداء والشتائم ة الرسوب و التي تتعرض لألستاذ و المشاغبة ذات سموك عدواني أو الفئة كثير 

 ضبط سموكيم.و مة حتى يتمكن من ضبطيم فيجب معاممتيا بأسموب أكثر صرا
 .مثال قدوة التوجيو مستشار التالميذ اعتبار مدى : يبين(34رقم) الجدول

 النسبة التكرار مثال قدوة التوجيو مستشار التالميذ اعتبار مدى
 85 85 نعم 

 15 15 ال
 199 199 المجموع

أنو السبيل إن اعتبار مستشار التوجيو قدوة مثال فيذا أمر جيد ألن التالميذ ىنا ينظرون إليو عمى     
الرفع من مستواىم العممي و اىتمامو مشوارىم الدراسي من أجل التفوق و دعميم في الوحيد لحل مشاكميم و 
بدل أن يكونوا مصدرا  عمماإلنتاج وحب الإلى جو يشجع الطالب عمى العطاء و بتحويل جو المدرسة 

% منيم ال يعتبرونو  15السموكيات العدوانية داخل المدرسة أو من المتسربين منيا. في حين نجد لمعنف و 
قدوتيا ربما من أفالم سي فيي تستمد مثاليا و ذات عنف مدر وصا إذا كانت ىذه الفئة مشاغبة و قدوة خص

التمفزيون، لذلك فيي ترى في مستشار نترنت و مختمف وسائل اإلعالم كاالالعنف التي يتم عرضيا عبر 
 بين ممارسة أعمال العنف داخل المدرسة.لتوجيو العقبة التي تحول بينيم و ا

داخل  العنف بدل السمم سموك تجسيد إلى التوجيو مستشار سعي مدى يبين :(35رقم) الجدول
 المؤسسة

 النسبة التكرار المؤسسة داخل العنف بدل السمم سموك تجسيد إلى التوجيو مستشار سعي مدى
 94 94 نعم 

 96 96 ال
 199 199 المجموع

من خالل الجدول يتضح أن مستشار التوجيو يسعى إلى تجسيد سموك السمم بدل العنف داخل المدرسة    
% من أفراد العينة و ىي نسبة عالية جدا تعكس مدى حرص مستشار التوجيو عمى  94و ىذا ما تؤكده 

عممو عمى النصح و تفاعمي دون مشاكل داخل المدرسة و الجو الااليجابي والذي يعكس السمم و ار دعم الحو 
ارة عمى حد اإلدمع األستاذ و التوجيو و إرشاد التالميذ بعدم تصرفيم بسموكات عدوانية سواء مع التمميذ أو 

ميا واجتماعيا سو وذاتو ويدرس شخصيتو جسميا وعقنصحو لكي يعرف نفسواء فدعمو لمتمميذ وتشجيعو و 
ف تحقيق أىداخبراتو ويحل مشكالتو في معرفتو وتوضيح لو كل ما ىو ميم غير وواضح و يفيم وانفعاليا و 
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األسري كل ىذا ينعكس إيجابيا بوي والميني و التوافق الشخصي التر واضحة تحقق لو الصحة النفسية و 
لى مساأعمال تؤدي إلى الطريق الخاطئ و  التمميذ فيجعمو يبتعد عن لك غير سوية فيدعم السمم بدال ا 
% من أفراد العينة يصرحون بالعكس وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بمن  06العنف. في حين نجد 

 أىدافو ابتعاد التمميذ عن العنف المدرسي.ره و يصرحون بأنو يدعم السمم ألنو من أىم أدوا
 

II. مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 
 متعمقة بالفرضية األولىمناقشة النتائج ال -1

 لمتالميذ اليومية بالمراقبة يقوم التوجيو مستشار :نص الفرضية
 من ليست اليومية المراقبة أن حيث اليومية بالمراقبة ال يقوم التوجيو مستشار أن الدراسة أكدت لقد

 04والجدول 03 الجدول في النسب أكدتو ما ىذا و التربية مستشار ميام من فيي ميامو
 و لرغبتيم وفقا توجيييم يتم حتى الثالثة و الثانية ، األولى السنوات لتالميذ خاصة باإلعالم يقوم حيث
 وكيفية االمتحان الجتياز نفسيا التمميذ بتحضير فيقوم.العممي مسارىم خالل المتواجدة لمشعب فيميم
 عمى حثيم و )06( الجدول في تبين كما دراسيا المتأخرين التالميذ اكتشاف و التخصصات اختيار
 بمراقبة يقوم ال بالتالي و مستقطعة فترات خالل يكون اإلعالم وىنا ،05 الجدول في االجتياد و الدراسة
 و التمميذ ميول و قدرات و مواىب اكتشاف عمى يعمل حتى التقويم في أعمالو أن كثافة كما يومية

 حتى القبول شروط و المذاكرة و الدراسية الطرق إلى فضل إرشاده و بالنفع عميو يعود توجييا توجيييو
 و "المدير األستاذ، التمميذ،" المدرسي المجتمع توعية عمى العمل و بنفسو مستقبمو تحديد عمى قادر يكون

 أن إلى نخمص ىنا من المدرسي. و اإلرشاد و التوجيو برامج و ميام و بأىداف عام بشكل المجتمع
 .كبير حد إلى تتحقق لم األولى الفرضية

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -2

 ."التالميذ لدى العنف مظاىر برصد التوجيو مستشار يقوم " الفرضية: نص
 العنف مظاىر رصد إلى جاىدا يسعى التوجيو مستشار أن إلى الميدانية الدراسة خالل من فتوصمنا 

 و التوجيو وتقديم الولي كاستدعاء إجراءات عدة يتخذ أنو حيث ،13و12،  11 الجدول في الموجودة
 حياتو خالل بالتمميذ المتعمقة الضرورية الحاالت بحث بيا يقوم التي ميامو و واجباتو فمن النصيحة
 و بين البيت الروابط توثيق عمى العمل و المتابعة تستدعي التي بالحاالت خاص ممف فتح و المدرسية
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 كانت سواء معينة مشاكل من يعانون الذين بالمدرسة أبنائيم مسيرة عمى األمور أولياء اطالع و المدرسة
 و األسرة بين العالقة توثيق و األسرية التنشئة في دورىم بأىمية أوليائيم توعية و نفسية اجتماعية، صحية
 المتفوقين التالميذ رعاية و أمورىم أولياء استدعاء حول المبحوثين أراء خالل اتضح ما ىذا و المدرسة
 كظواىر المدرسي التسرب و الرسوب ظاىرة لتجنب دراسيا المتأخرين رعاية و مواىبيم تنمية و دراسيا
 .المدرسة داخل العنف إلى تؤدي
 االنترنتو  النقال الياتف استعمال و الجدران و السبورة و الطاوالت عمى األخالقية غير األلفاظ كتابة إن

 و نصحو بعدىا و لذلك دفعو الذي السبب معرفة يحاول دائما تجعمو األساتذة و الزمالء لبعض لإلساءة
 مظاىر بكل دراية و عمم عمى التوجيو مستشار أن يدل كما المبحوثين معظم بو أدلى ما ىذا و إرشاده
 معو التحدث يحاول الذي و األساتذة مع بالتنسيق معالجتيا دائما يحاول و بإىتمام يترصدىا فيو العنف
 إلى تحققت الفرضية أن القول يمكن ليذا الدراسة،و عينة أكدتو ما ىذا و معرفتيا و التالميذ مشاكل حول
 .كبير حد

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة -3
 "التالميذ مع اإليجابي الحوار دعم في التوجيو مستشار يقوم ":الفرضية نص

 إلى التطرق إلى جاىدا يعمل التوجيو كبير،فمستشار حد إلى تحققت األخيرة ىذه أن القول يمكننا
 مقابالت إجراء عمى حرصو خالل من منيا يعانون التي الصحية حتى و االجتماعية و النفسية الحاالت
 طريق عن عنيم السؤال خالل من حتى إرشادىم و منيم التقرب فيحاول الفردي الصعيد عمى معيم

 لما ضغط تحت أنيم يشعرون ال حتى بمطف معيم التعامل و 21 الجدول في تبين كما أساتذتيم
 و المثال و القدوة يعتبرونو فيم إرشاداتو و نصائحو من ليستفيدوا مشكل واجييم حال في إليو يمجؤون

 من مشاكمو حل و التمميذ مساعدة عمى حريص دائما نجده أيضا المبحوثين معظم بو صرح ما ىذا
 اإليجابي الحوار دعم و المدرسة و األسرة بين التواصل واالتصال لتحقيق األمور بأولياء اتصالو خالل
 التي األسباب عن البحث دائما يحاول التالميذ،كما كافة مع التعامل في الديمقراطية عمى يقوم الذي
 عمرية مرحمة في التالميذ أن خاصة المدرسة داخل العنف و الشغب بأعمال لمقيام التالميذ تدفع

 العنف بدل السمم لسموك تجسيده خالل من السوي إلى الطريق يدليم و من يرشدىم إلى تحتاج حساسة
 .جميعا المدرسة و األسرة و التمميذ بين و بينو العطاء و األخذ عمى قائم حواري بأسموب المدرسة داخل
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 ةــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــالخ  
 خالل من المدرسي، العنف ظاىرة من التقميل في فعال دور التوجيو لمستشار إن القول خالصةو    

 التمميذ حياة تيدد قد مخاطر من عنيا ينجم ما و العنف أعمال عن باالبتعاد لمتالميذ نصحوو  إرشاده
 ىذه كل االجتماعية و النفسية و الصحية التمميذ مشكالت حل و معيم لمتعاون بأوليائيم يتصل فنجده
 الدراسية حياتيم في التالميذ بو يتحدي أعمى مثال و قدوة جعمتو التوجيو مستشار بيا يقوم التي األدوار

 السمم. إلى العنف من بيدىم األخذ يحاول دائما فيو
لدى التالميذ  سة تدور حول دور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف المدرسياكانت الدر      

مدى فاعمية دور مستشار التوجيو في اإلعالم واإلرشاد  الدراسةبينت  حيث ،من وجية نظر األساتذة
النظرية  الدراستينوتوجيو التالميذ وجعميم ينضبطون لمقواعد القانونية داخل المؤسسة واتضح من 

فييا التمميذ  أن ظاىرة العنف التي تشيدىا بعض المدارس قد جعمت منيا بيئة غير آمنة يشعر والميدانية:
و تظير أكثر في  الدراسية فييا األمن وأن مشكمة العنف ىذه تمس جميع المستويات بالخوف وينعدم

 .حل التعميماىقة والتي تصادف المستوى الثانوي من مر امرحمة المر 
العنف و  ىق الستعمالاحيث تميزت ىذه المرحمة بأزمات نفسية تنمي الشعور بالعدوانية مما يدفع بالمر 

الصورة القصوى من  نف ىو الجانب النشط من العدوانية بحيث يحتل العنفالتمرد عمى رموز السمطة فالع
 الممتمكات، متصل العدوان وأن كل عنف يعد عدوانا والذي يتضمن إلحاق األذى والضرر باألشخاص و

بالتالي من اآلثار  يؤدي إلى التقميل من حدتو و و لذلك فإن التدخل المبكر لمنع العنف المدرسي يمكن أن
جيود اإلدارة المدرسية والمدرسين و خاصة مستشاري التوجيو  ة المترتبة عنو وذلك من خالل تضافرالسمبي

مؤسساتنا التربوية يقومون بوظيفة إرشادية ليا صمة بالخدمات اإلرشادية باعتبار  والذين نجدىم اليوم في
 و واإلرشاد والتي تشمل خدماتالعموم االجتماعية و اإلنسانية يخول ليم القيام بعممية التوجي تكوينيم في

جراءكثيرة مثل اإلرشاد النفسي و  الجماعية حيث  البحوث وعمميات التقييم والتوجيو واإلعالم و النشاطات ا 
كغيره من  الجزائري أن التوجيو يمثل جميع النشاطات التي تساعد الفرد عمى تحقيق ذاتو فالمجتمع

 الجزائرالتربوية في  بالمؤسسات مستشار التوجيوود المدرسي ووج العنف المجتمعات يعاني من ظاىرة
وآليات التفعيل  إستراتيجياتإطار  ستنا ىذه تدخل فياولذلك كانت در  يمثل فييا اإلرشاد المحور األساسي،

يقوم بو مستشار التوجيو في المؤسسات التعميمية  النفسي في المؤسسات التربوية وتيدف إلى توضيح ما
 . ىق المتمدرس في المرحمة الثانويةاالمر  لدى (السموك العدواني)لمحد من سموك العنف
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 :واالقتراحاتالتوصيات 
 التوصيات بعض سنقدم الحالية سةاالدر  في إلييا التوصل تم التي النتائج ضوء عمى

 :التالية النقاط في سنعرضيا والتي واالقتراحات
 بصفة لممستشارين الموكمة الميام لطبيعة والمناسب المتخصص والتدريب التكوين لتوفير السعي -

 .خاصة
لدى  النفسية الضغوط لمواجية اإلستراتيجيات أو بالطرق المستشارين لتزويد تاومحاضر  ممتقيات إجراء -

 .المتمدرسين
 .خاصة بصفة المتمدرسين وعند عامة بصفة التربية مؤسسات داخل الالعنف الثقافة نشر -
 خمق أو ،المؤسسات التربوية كل في التوجيو واإلرشاد والتقويم النفس عمم في أخصائي منصب خمق -

 ويكونلممتعممين  المساعدة تقديم عمى يعممون التربية مديرية في نفسانيين أخصائيين يتضمن عمل فريق
 .ومستمر شامل بفحص لمقيام دورية بطريقة ذلك
 عمى وأثارىا بالنسبة لممتعممين النفسية الضغوط لمواجية لإلستراتيجيات الجيد اإلدراك أو الفيم محاولة -

 .ككل المنظمة
اإلستراتيجيات  استخدام مع توجيييم إلى عامة والمتمدرسين بصفة خاصة بصفة األساتذة إرشاد -

 .العنف بشتى إشكالو  لمواجية السمبية اإلستراتيجيات عن واالبتعاد اإليجابية
 السمبية التأثيرات من الحد بذلك يمكن إذ والتوجيو، اإلرشاد أساليب عمى والمشرفين المديرين تدريب -

 .المؤدية لمعنف عند المتعممين  النفسية لمضغوط
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 المراجع بالمغة العربية: -أ

  .صادر دار ،بيروت ، 9 المجمد ، العرب لسان (:1994)منظور ابن   -

 .الجامعية المعرفة دار ،اإلجرام عمم: )1999(الرحمان عبد ،توتة أبو -

، 2، طوالثبنوياألسبسي  التعلين هؤسسبت في اإلداري التسيير (:2000)درشي ،أورليسان  -

  .اإلسكندرية

نياية  المؤثرة في التوجيو المدرسي عند االجتماعيةالعوامل : (1999)أحمد  ،بن صاولة -

 ميدانية بوالية عنابة، مذكرة لنيل دارسة، الجزائرالطور الثالث من التعميم األساسي في 

 ، جامعة عنابة.االجتماعفي عمم غير منشورة ماجستير  شيادة 

 اليدى دار ،الجزائر مميمة، عين ،واإلجرامي اإلنحرافي السموك: (2008)الدين نصر ،جابر -

 .والتوزيع لمنشر

خالل  من في الجزائر العنف لظاىرة اإلعالمي التناول :(1996 (عصام صفوان ،حسين -

 االجتماع عمم معيد ،في عمم االجتماع منشورة غير ماجستير رسالة ،المكتوبة الصحافة

 .الجزائر الجزائر،

 بدار مكت ،القاىرة ،اليومية الحياة مواقف في العنف(: 2006(سعيد محمود ،الخموي  -

 .األسرة

 غير ماجستير رسالة ،الوذرسي والعنف األسرية التربية أسبليب :(2004 (نزيية ،خميل -

 . بسكرة جامعة االجتماعية، والعموم اآلداب كمية منشورة،

 دار ،الجزائر ،سبعون سعيد ترجمة ،السوسيولوجي المنيج قواعد: (2008)إيميل دوركايم، -
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 ،أساسياتو النظرية وممارستو العممية-البحث العممي (: 2000رجاء وحيد ) ،دويدري -

 .دار الفكر ،دمشق

 الكويت، ،مبسطة تطبيقية رؤية التربوي، البحث مناىج(: 2004(صابح بشير، الراشدي  -

 .الحديث الكتاب دار

 الفجر دار ،القاىرة ،ئراالجز  في والفقر العنف :(2008ة)سامي ،وحميدي بمقاسم ،سالطنية -

 .والتوزيع لمنشر

القاىرة، ، 1، طاإلدارة المدرسية الحديثة(: 2000محمد منير ) ،مرسيوىيب و  ،سمعان -

 .عالم الكتب

 .رمختا باجي جامعة ،عنابة ،الجزائري المجتمع في العنف إشكالية(:2006(عمي ،السموك -

 .الكتاب دار، بيروت، 24الجزء ،الفمسفي المعجم: )1982(جميل ،صميبا -

 األساسي من المدرسي التوجيو إعادة في المؤثرة العوامل بعض (:1995)فضة ،عباسي -

 .عنابة جامعة ،غير منشورة في عمم النفسماجستير  رسالة ،يالثانو  إلى

 دار اإلزاريطية، ،والمدرسي العائمي العنف سيكولوجية: (2007) طو حسين ،العظيم عبد -

 .الجامعة

 ورقة بحثية مقدمة ضمن التمميذ، شخصية عمى العنف تأثيرات :(2003)كامل ،عمران  -

 بسكرة. جامعة ،مارس10-09يومي ، والمجتمع العنف الدولي األول: ممتقى أعمال

 .لمنشر صفاء دار ،عمان ،والمجتمع واألسرة الطفل :)2006(الحميد عبد حناني، العنان -

 . الجامعية تباالر  دار بيروت، ،الوجرم سيكولوجية (:1997) الرحمان عبد ،العيسوى -

 والمستشارين المستشارين ميام بتحديد والمتعمق :2000عام المؤرخ 827 رقم رار الوزاريالق -

 .التعميمية المؤسسات في ونشاطاتيم والميني المدرسي التوجيو في الرئيسيين
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 ة لمنشر.القصب

 .رلمنش عويدات ،بيروت، 3المجمد ،الفمسفية الالند موسوعة :)1996) أندريو ،الالند   -

 نشاطاتو، تنظيمية، ، إشكالية - والميني المدرسي التوجيو :(2003اهلل ) عبد ،لوصيف -

 رةاوز  ،الجزائر ،دليل منيجي لإلعالم المدرسي (:2001)المديرية الفرعية لمتوجيو واالتصال -

 .التربية الوطنية

: 1999 /991 ل.ع/ت.ت.م 58 /رقممراسمة مفتش التربية والتكوين لمتوجيو المدرسي  -

 وتقويميا ومتابعتيا التوجيو مستشاري نشاطات تسيير لتحسين بتوصيات والمتعمقة

 .واستثمارىا

 .الشروق دار عمان، االجتوبعية، التنشئة :(2007 (العمر خميل ،معن -

 التوجيو واإلرشاد في االختيار والتوافق المدرسيدور : (1994) عبد الحفيظ ،مقدم  -

 .رة التربية الوطنيةاوز  ،الجزائر(، 1ع) ،لمتربية الجزائريةالمجمة ، والميني

والمتضمن تنظيم عمل مستشاري : 1991/ 18/09المؤرخ في  216رقم  المنشور الوزاري -

 .التوجيو المدرسي والميني الممحقين بالثانويات

 عملوالمتضمن تنظيم  1991ديسمبر  24المؤرخ في  216ري رقم االمنشور الوز  -

 مستشاري التوجيو المتعمق بالثانويات.

 .لمنشر سحاب دار ،القاىرة ،المدرسي العنف: (2005المجيد ) عبد ،وجادو اميمة ،منير -

ترجمة مجموعة  ،العموم اإلنسانية منيجية البحث العممي في: (2004)أنجرس ،موريس -

 .، دار القصبة لمنشرالجزائر من المترجمين،

 ،النامية التربية والتقدم االجتماعي واالقتصادي لمدول: (2008) محمد لبيب ،النجيجي -

  .دار النيضة لمطباعة والنشر ،مصر، 3ج
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األول  الدولى الملتقى أعمال ،والنتائج العوامل االجتماعي العنف: (3002)نصيب ،نعيمة  -

 .بسكرة جامعة والمجتمع، العنف

 من والميني، المدرسي التوجيو لألسالك الجيوي الممتقى ية مقدمة فيبحثورقة  – ووسائمو

 .سكيكدة ،ماي 21 إلى 19

 دار الجزائر، ،المعبة خالل من العنف وقيم السمم قيم بين الطفل(:2002)كريمة ،اليزيدي -

 .والتوزيع لمنشر الغرب
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