اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ
تعد مرحلة اإلجراءات المنھجية ألي دراسة ،من الخطوات الھامة التي ال يمكن
االستغناء عنھا للوصول إلى الدراسة العلمية الصحيحة.لذا يجب على كل باحث يسعى إلى
تقديم عمل بحثي علمي ملم بكل حيثيات الظاھرة المراد دراستھا ،أن يضع إطارا منھجيا
يتسم بالترتيب المنطقي والموضوعي في الطرح.وتبرز أھمية الدراسة الميدانية لتكريس
حقيقة التصورات واألفكار النظرية التي تم جمعھا حول مشكلة الدراسة،واستفاءا لتغطية ھذا
الجانب لما له من تأثير على نتائج الدراسة ،وسنفصل في ھذا الفصل أھم الخطوات المنھجية
التي اتبعناھا في ھذه الدراسة.

لقد تم اختيار منطقة جمـورة إلجراء الدراسة الميدانية باقتراح من األستاذ المشرف
وذلك من أجل تسليط الضوء على عنف الضواحي ،ألن معظم الدراسات التي أجريت حول
ظاھرة العنف المدرسي تمت في المدن،على الرغم من تفاقم ھذه األخيرة في القرى وسعي
األسرة التربوية المتواصل للحد منھا وعلى رأسھم مستشار التربية .والذي يعد المحور
األساسي في دراستنا ھذه.
وبعد القيام بالعملية االستطالعية لجميع المؤسسات التربوية ) المتوسطة والثانوية(
بالمنطقة ،تبين لنا تواجد مستشارين فقط على مستوى دائرة جمورة أحدھما بالثانوية برتبة
مكلف فقط واألخر بمتوسطة ھادف أحمد التي تعتبر أكبر وأقدم مؤسسة بالمنطقة والتي تشھد
تفشي لظاھرة العنف المدرسي.
ونشير إلى أن عدم وجود مستشارين تربويين بباقي المؤسسات األخرى يعود إلى قلة
عدد التالميذ والذي ال يسمح بتوظيف مستشار للتربية.
/1اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺠﻐراﻓﻲ :
أﺠرﻴت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﻤﺘوﺴطﺔ ﻫﺎدف أﺤﻤد ﺒﺠﻤورة .ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﻓﺘﺤت
2

أﺒواﺒﻬﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ ﻴوم  ،1984/11/04وﺘﺘرﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘدر ب 10000م
2

اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘدر ب 6000م

 ،واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻴﺘوزع ﺒﻴن اﻝﻔﻨﺎء واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺨﻀراء

واﻝﻤﻠﻌب ،وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻝﻰ أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻨوع اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺠﺎﻫز.
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ﻴوﺠد ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ إدارة ﺘﺘﻜون ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ) (05ﻤﻜﺎﺘب ،ﻤﺨزن،ﻤطﺒﺦ ،ﻤطﻌم ،ﺤﺠﺎﺒﺔ
ﻤدرج ،ﻗﺎﻋﺔ ﻝﻺﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ،ورﺸﺘﻴن  ،ﻤﺨﺒرﻴن ﻝﻤزاوﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ و ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر)(13
ﻗﺎﻋﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ،ﻴﺘداول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺘﺔ وﻋﺸرﻴن) (26ﻓوﺠﺎ ﺘرﺒوﻴﺎ وﻨظ ار ﻝﻌدم ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘم إﺴﺘﻐﻼل
) (05ﺨﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم أﺨرى إﻀﺎﻓﻴﺔ .
ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺘﻀم ﻜﺘب ﻤﺘﻌددة اﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎت  ،ﻴﺘردد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﻼﻤﻴذ واﻷﺴﺎﺘذة  ،ﻓﻲ
ﺤﻴن ﻻ ﺘوﺠد ﻗﺎﻋﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻓﺤﺴب ﻗول ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜل اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
ﺘﻤﺎرس داﺨل اﻝﻤﻠﻌب.
وﻴﺘﻜون اﻝطﺎﻗم اﻹداري ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن  11إدارﻴﺎ و  14ﻋﺎﻤﻼ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  37أﺴﺘﺎذا ﻤﻨﻬم
 14أﺴﺘﺎذة .
أﻤﺎ ﻋدد اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻓﺒﻠﻎ ﺨﻼل اﻝﻤوﺴم )  (2008-2007ﺤواﻝﻲ  1050ﺘﻠﻤﻴذ ﻴﺘوزﻋون
ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨوات اﻷرﺒﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ :ﺘﻀم  07أﻓواج ﻤﻨﻬم  284ذﻜور و 122إﻨﺎث. اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺘﻀم  06أﻓواج ﻤﻨﻬم  253ذﻜور و 106إﻨﺎث. اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :ﺘﻀم  06أﻓواج ﻤﻨﻬم  234ذﻜور و 132إﻨﺎث. -اﻝﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ :ﺘﻀم  07أﻓواج ﻤﻨﻬم  279ذﻜور و 136إﻨﺎث.
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 /2اﻝﻤﺠﺎل اﻝزﻤﻨﻲ :أﺠرﻴت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن  20ﺠﺎﻨﻔﻲ  2008إﻝﻰ
ﻏﺎﻴﺔ  17ﺠوان .2008
اﻝﻔﺘرة اﻷوﻝﻰ  :ﻜﺎﻨت اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋن زﻴﺎرة إﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ،وﻜﺎن ذﻝك
ﻴوم  20ﺠﺎﻨﻔﻲ  .2008ﺤﻴث أﺠرت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻘﺎء ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وأطﻠﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ  ،ﺜم ﺘوﺠﻬت وﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﻤدﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝطﻠب اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺠراء
اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ  ،وﺒﻌد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﺤﺎور ﻤﻌﻪ رﺤب ﺒﺎﻝﻔﻜرة وﻗدم ﻝﻨﺎ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻼزﻤﺔ ﺤﻴث
زودﻨﺎ ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻋدد اﻝﺘﻼﻤﻴذ
ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ،ﺘوزﻴﻌﻬم داﺨل اﻝﻔﺼول اﻝدراﺴﻴﺔ  ،ﻋدد اﻷﺴﺎﺘذة واﻹدارﻴﻴن واﻝﻌﻤﺎل ﻜﻜل
ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ....
وﻝﻘد ﺘﻜررت زﻴﺎرات اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺨدم ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ وﻜﺜر اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ،ﻤدﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ،
ﺒﻌض اﻷﺴﺎﺘذة واﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن اﻝﺘرﺒوﻴﻴن واﻝذﻴن ﻗﺎﻤوا ﺒﻤﺴﺎﻋدﺘﻨﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن
ﻝﻠﻌﻨف وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘم ﻀﺒط ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ.
اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :ﻜﺎﻨت اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴوم ،2008/05/04ﺤﻴث ﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﻤﺎرات
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﺸﻬود ﻝﻬم ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝﻌدواﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ،وذﻝك ﺒﻤﺴﺎﻋدة
ﺒﻌض اﻷﺴﺎﺘذة و ﻤﺴﺎﻋدي اﻝﺘرﺒﻴﺔ  .ﻝﺘﻌﺎد ﺒﻌد ﻴوم أو ﻴوﻤﻴن ﻤن ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ .
ﻜذﻝك ﺘﻤت ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة إﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻊ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن اﻝﺘرﺒوﻴﻴن وﺒﻌض ﻤﺴﺎﻋدي
اﻝﺘرﺒﻴﺔ .
وﺘواﻝت اﻝزﻴﺎرات ﺒﻌدﻫﺎ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  .2008/06/17ﺒﻐرض ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝوﺜﺎﺌق
اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻨﻬﺎء اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ.
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ﺘﻠﻌب اﻝﻌﻴﻨﺔ دو ار ﻜﺒﻴ ار ﻓﻲ ﻨﺠﺎح ودﻗﺔ اﻝﺒﺤث اﻹﻤﺒرﻴﻘﻲ،ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ
)(1

اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻤﻠﻤوس ﻓﻲ اﻝﻤوارد ﻤﻌرﻓﺘﻪ.

واﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر
اﻝﻤﻔردات أو اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث،وﺘﺤﻘق اﻝﻬدف،أي أﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻴﺘﻌﻤد اﻝﺒﺎﺤث أن
ﺘﺘﻜون ﻤن وﺤدات ﻤﻌﻴﻨﺔ.
وﻝﻘد ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن  150ﺘﻠﻤﻴذ ﻤن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﺸﻬود ﻝﻬم ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻨف
) ﻝﻔظﻲ  ،ﺠﺴدي  ،ﺘﺨرﻴب ﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻤدرﺴﺔ (....داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
اﻝدراﺴﻴﺔ اﻷرﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ)اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ،اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ( وذﻝك ﺒﻤﺴﺎﻋدة
ﻜل ﻤن ﻤدﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن اﻝﺘرﺒوﻴﻴن ﺒﺤﻜم ﺘﻘرﺒﻬم ٕواﺤﺘﻜﺎﻜﻬم
اﻝداﺌم ﺒﺎﻝﺘﻼﻤﻴذ ،وﻜذا ﻤن ﺨﻼل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﺎت اﻝﺘﻼﻤﻴذ .
واعتمدنا على االستمارة كأداة بحثية مركزية في الدراسة حيث تم توزيعھا على جميع
مفردات العينة )أي على  150تلميذ(.كما تم تدعيمھا ببعض المقابالت التي أجريت مع كل
من مدير المؤسسة،مستشار التربية ،بعض األساتذة ومساعدي التربية.

) (1بلقاسم سالطنية،حسان جيالني،منھجية العلوم اإلجتماعية،دار ھومة،الجزائر،2002،ص318
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اﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘص ﺒﻬﺎ ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ) اﻹﻋدادﻴﺔ(:
• يتميز النمو الجسمي في ھذه المرحلة بسرعته الكبيرة إذ يالحظ زيادة نمو العضالت
والقوة البدنية بصفة عامة ويستمر نمو الجسم لفترة أقصاھا عند البنات  18سنة وعند
الذكور إلى  20سنة إذ يزداد الطول زيادة سريعة ويتسع الكتفان و محيط األرداف
ويزداد طول الجذع وطول الساقين مما يؤدي إلى زيادة في الطول و القوة
• غلبة التذبذب االنفعالي في تصرفات المراھقين في ھذه المرحلة ،وذلك لكونھم
)(1

يتصرفون بين سلوك األطفال و تصرفات الكبار .

• ظھور التناقض االنفعالي وما تنتابه من مشاعر نحو نفس الشخص أو الشيء ،وھذا
التناقض يكون بين الكراھية والحب والشجاعة و الخوف وكذلك مابين اإلنشراح
واالكتئاب والتدين واإللحاد وبين الحماس والالمباالة.
• يكتسب المراھق في ھذه المرحلة حدة في الطبع ،وال يسھل توقع تصرفاته و قد يرجع
ذلك جزئيا إلى التغيرات البيولوجية المصاحبة للنمو الجنسي ،و جزئيا للصراع
النفسي في البحث عن الھوية الذاتية فالبعض يلجأ إلى ممارسة سلوك الصخب و
الفوضى إلخفاء النقص .
• تكثر انفجارات الغضب عند المراھقين في ھذه المرحلة ..وقد يرجع السبب في ذلك
لمجموعة من العوامل منھا :
غياب األسلوب الصحيح في التربية األسريةغياب األسلوب الصحيح في المعاملة و التفاعل داخل بيئة الفصل و خارجةالقلق الذي يصاحب التغيرات الفسيولوجية وعدم االتزان العضويالتعب الناتج عن اإلرھاق إما لقلة النوم أو الغذاءأواإلرھاق الفكري ...وسواه• يسعى المراھق في ھذه المرحلة إلى تكوين شخصية مستقلة و تحقيق اإلستقالل
االنفعالي )الفطام النفسي عن الوالدين ( ظنا منه أنه في غنى عن الخدمات التي
تقدمھا الكبار له .
•

يتميز بعض مراھقي ھذه الفترة بالعناد و قلة الصبر ،و اإلصرار على رأي
واحد خالل المناقشة ،و التمسك به كرأي نھائي مطلق .

) (1سھيلة كاظم محسن الفتالوي :تعديل السلوك في التدريس ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،2005،ص ص .122-120
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• اھتمام بعض مراھقي ھذه المرحلة إلى إشباع الحاجة إلى المعرفة و حب
االستطالع بقراءة القصص البوليسية و الجنسية و العنف و االجرام .
• يھتم المراھق بما يكنه له اآلخرون من مشاعر الحب و االحترام ،ويشتد
التنافس بينھم بما يؤدي إلى حدوث المشاجرات.
• تأخذ المشاجرات في ھذه المرحلة طابع العنف و استخدام أساليب غير مرغوبة
ضد اآلخرين و قد تأخذ صور متعددة عند الذكور منھا التشھير،أو كتابة
العبارات الجارحة على األدراج و الحوائط ،أما اإلناث فتأخذ صوره حمالت
نقدية الذعة

)(1

) (1سھيلة كاظم محسن الفتالوي :تعديل السلوك في التدريس ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،2005،ص ص .123
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إن ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﻫو اﻝذي ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﺨدام ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻌﻴن دون ﻏﻴرﻩ
ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن دراﺴﺔ اﻝﻤوﻀوع دراﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ  ،ﻝذﻝك ﻓﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺘﺒر ﺨطوة
ﻫﺎﻤﺔ وﺠد ﻀرورﻴﺔ ،وﻷﻨﻪ

ﻫو "اﻝذي ﻴﻨﻴر اﻝطرﻴق وﻴﺴﺎﻋد اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻀﺒط أﺒﻌﺎد
)(1

وﻤﺴﺎﻋﻲ وأﺴﺌﻠﺔ وﻓروض اﻝﺒﺤث"

ﻝذﻝك ﻝﺠﺄﻨﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ إﻝﻰ إﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜن ﻤن دراﺴﺔ ظﺎﻫرة
اﻝﻌﻨف اﻝﻤدرﺴﻲ و اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻔﺴﺎرات ﺠدﻴدة ﺤول اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ ﻹﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻌﻨف اﻝﻤدرﺴﻲ  ،وﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠك اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻤﻊ ذﻝك ﺘﺒﻘﻰ دراﺴﺘﻨـﺎ ﻤﺠرد وﺼف ٕواﺴﺘطﻼع .

)(1

Jean Claud combessie , la méthode en sociologie ( serie : approches) éd : Casbah- Alger/ La découverte, Paris
1996-p 09.
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 /01اﻝﻤﻼﺤظﺔ :L’Observation
ﻴﺠﻤﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن و اﻝﻤﻬﺘﻤون ﺒﺎﻝﺒﺤوث اﻝﺘرﺒوﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن
أﻫم اﻷدوات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ،وﻤﺼد ار أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت .
واﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ " اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﺒﺎﺤث ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ اﻝظﺎﻫرة ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﻤرة
)(1

ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒوﻀوح اﻝﻬدف اﻝذي ﻨرﻴد ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ "

وﻝﻘد اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻫذﻩ اﻷداة اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﺠدا ﻓﻲ ﻜل ﻤراﺤل اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ،ﺒدءا
ﺒﺎﻝزﻴﺎرات اﻹﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﺘﻘرب أﻜﺜر ﻤن واﻗﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻝﻤدرﺴﻲ وﻤﺎ ﻴﺸﻬدﻩ ﻤن ﺴﻠوﻜﺎت ﻋدواﻨﻴﺔ ﻤن طرف ﻜل اﻝﺘﻼﻤﻴذ  ،اﻷﺴﺎﺘذة ...
وﻗد ﺴﺎﻋدﺘﻨﺎ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻠورة أﺴﺌﻠﺔ اﻹﺴﺘﻤﺎرة وﻓﻲ اﻝﺘﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋﻠﻰ
اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ،وﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴذ وﺤﺘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌﻨﺎ
وﻜذﻝك اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻹدارﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ .
 /2اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ :L’intervieu
وﺘﻌد ﻤن أﻫم اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و ذﻝك ﻨظ ار ﻝﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻤن
ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول ﻤوﻀوع اﻝﻤراد دراﺴﺘﻪ .

)(1

ﻏرﻴب أﺤﻤد اﻝﺴﻴد ،ﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،د س،ص .276
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واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﻲ ":ﻤﺤﺎدﺜﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻓرد ﻤﻊ آﺨر أو ﻤﻊ أﻓراد ﻝﻬدف ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ
أﻨواع ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺤث ﻋﻠﻤﻲ أو ﻝﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘوﺠﻴﻪ و
)(1

اﻝﺘﺸﺨﻴص و اﻝﻌﻼج "

إﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻫذﻩ اﻷداة ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻊ ﻜل ﻤن ﻤدﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ
و ذﻝك ﻤن أﺠل اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻬﺎ ﺒﺈﺠ ارء اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ،ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺼوراﺘﻬم
وآراﺌﻬم وﺘﺸﺨﻴﺼﻬم ﻝظﺎﻫرة اﻝﻌﻨف اﻝﻤدرﺴﻲ :ﻤظﺎﻫرﻩ  ،ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن ﻝﻠﻌﻨف
ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ،اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤؤدﻴﺔ ﻝﻪ ،وﺴﺒل اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج اﻝﺘﻲ ﻴروﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .
و ﺘم أﻴﻀﺎ إﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻼت ﻓردﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض أﺴﺎﺘذة اﻹﻜﻤﺎﻝﻴﺔ،واﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن اﻝﺘرﺒوﻴﻴن
واﻝذﻴن رﺤﺒوا ﺒﻨﺎ ﻜﺜﻴ ار و ﺸﺠﻌوﻨﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﻤوﻀوع  ،ﻷﻨﻪ ﺠد ﺤﺴﺎس ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻬم ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫم طرف ﻓﻴﻪ  ،ﺤﻴث أﻓﺎدوﻨﺎ ﺒﺄﻫم ﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻨف اﻝﺴﺎﺌدة داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وأﺴﺒﺎﺒﻪ ،
واﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝظﺎﻫرة و أﻤﻠوا ﻜﺜﻴ ار أن ﺘوﺠد ﺤﻠول
ﺴرﻴﻌﺔ ﻝﻬﺎ.
 /3اﻻﺴﺘﻤﺎرة : Questionnaire
إﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷداة اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن دﻝﻴل ﻴﺘﻀﻤن ﺒدورﻩ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ
ﺘم ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن ﻝﻠﻌﻨف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻝﻘد ﺘﻤت ﺼﻴﺎﻏﺔ أﺴﺌﻠﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻔرﻀﻴﺎت
اﻝدراﺴﺔ .
وﻗد إﺸﺘﻤﻠت اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ  33ﺴؤاﻻ ،ﺨﺼﺼت ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔرض ﻤن
اﻝﻔروض اﻝﺒﺤث و ﻗد ﻜﺎﻨت اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ﺘﺤﻤل اﻹﺠﺎﺒﺔ ب":ﻨﻌم" " ،أﺤﻴﺎﻨﺎ" " ،ﻻ"

)(1

عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات  :مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1995،ص.65
1
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و ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺼف اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻋدة اﺤﺘﻤﺎﻻت و ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ
ﺒﺈﺒداء رأﻴﻬم ﺒﻜل ﺼراﺤﺔ و اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ دون ﻗﻴد .
و ﻗﺒل أن ﺘﺼل اﻻﺴﺘﻤﺎرة إﻝﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻫذا ﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة
ﻝﻠﺘﺤﻜﻴم و ﻋﻠﻰ إﺜر اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻌﻬم ﺘم ﺤذف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ و اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ
ﻤﻜررة أو ﺒﺎﻷﺤرى ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ أﺴﺌﻠﺔ أﺨرى ،وﺘﻤت إﻀﺎﻓﺔ رﻗم  32ﺤول ﻤدى إﻋﺘﺒﺎر
ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﺜﺎﻻ وﻗدوة.
وﻗﺒل ﺘﺠرﻴب اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻷﺴﺌﻠﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠوب  ،و ﺘﻀﻤﻨت اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ) (33ﺴؤاﻻ  ،ﺤﻴث ﻗﺴﻤت
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  :اﻝﺴن  ،اﻝﺠﻨس ،اﻝﺴﻨﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ  ،اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ،ﻤﺴﺘوى دﺨلاﻷﺴرة  ،ﻤن اﻝﺴؤال ) 01إﻝﻰ (05
 اﻝﻤﺤور اﻷول  :ﻴﺴﺎﻫم ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ  ،ﻤن اﻝﺴؤال) 06إﻝﻰ .(14
 اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ِ ٍ :ﻴﺴﺎﻫم ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ رﺼد ﻤظﺎﻫر وأﺴﺒﺎب اﻝﺴﻠوﻜﺎتاﻝﻌدواﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﺘﻼﻤﻴذ ،ﻤن اﻝﺴؤال ).(25-15
 اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث  :ﻴﺴﺎﻫم ﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻝﺤوار اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ،ﻤناﻝﺴؤال ) .(33- 26
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 -4اﻝوﺜﺎﺌق واﻝﺴﺠﻼت:

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ
ﻝﻘد ﺘﻤت اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﺴﺠﻼت واﻝوﺜﺎﺌق ﻷﻨﻬﺎ "أدوات
)(1

ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ"

 ،ﻜﻌدد اﻝﺘﻼﻤﻴذ داﺨل

اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ،وﺘوزﻴﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم اﻝدراﺴﻴﺔ  ،ﻤﻠﻔﺎﺘﻬم ،دﻓﺘر اﺴﺘﻘﺒﺎل أوﻝﻴﺎء اﻝﺘﻼﻤﻴذ،...
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻤﺎرة .

)(1

ﻋﻠﻲ ﻏرﺒﻲ ،أﺒﺠدﻴﺎت اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤطﺒﻌﺔ  ، Cirtacopyﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ، 2006 ،ص .126
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