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تعد مرحلة ا�جراءات المنھجية �ي دراسة ،من الخطوات الھامة التي � يمكن           

يسعى إلى  لذا يجب على كل باحث.عنھا للوصول إلى الدراسة العلمية الصحيحة ا�ستغناء

أن يضع إطارا منھجيا  ،تقديم عمل بحثي علمي ملم بكل حيثيات الظاھرة المراد دراستھا

وتبرز أھمية الدراسة الميدانية لتكريس .نطقي والموضوعي في الطرحيتسم بالترتيب الم

لتغطية ھذا   واستفاءاحقيقة التصورات وا�فكار النظرية التي تم جمعھا حول مشكلة الدراسة،

،وسنفصل في ھذا الفصل أھم الخطوات المنھجية  الجانب لما له من تأثير على نتائج الدراسة

  .ةالتي اتبعناھا في ھذه الدراس

       

لقد تم اختيار منطقة جمـورة �جراء الدراسة الميدانية باقتراح من ا�ستاذ المشرف         

وذلك من أجل تسليط الضوء على عنف الضواحي، �ن معظم الدراسات التي أجريت حول 

،على الرغم من تفاقم ھذه ا�خيرة في القرى  وسعي ظاھرة العنف المدرسي تمت في المدن

والذي يعد المحور .التربوية المتواصل للحد منھا وعلى رأسھم مستشار التربية ا�سرة 

  .ا�ساسي في دراستنا ھذه

) المتوسطة والثانوية( وبعد القيام بالعملية ا�ستطDعية لجميع المؤسسات التربوية         

وية برتبة بالمنطقة، تبين لنا تواجد مستشارين فقط على مستوى دائرة جمورة أحدھما بالثان

مكلف فقط وا�خر بمتوسطة ھادف أحمد التي تعتبر أكبر وأقدم مؤسسة بالمنطقة والتي تشھد 

  .لظاھرة العنف المدرسيتفشي 

عدم وجود مستشارين تربويين بباقي المؤسسات ا�خرى يعود إلى قلة  ونشير إلى أن         

   .عدد التDميذ والذي � يسمح بتوظيف مستشار للتربية

  : المجال الجغرافي/1 

فتحت هذه األخيرة التي .أجريت الدراسة الميدانية بمتوسطة هادف أحمد  بجمورة         

   2م 10000، وتتربع على مساحة إجمالية تقدر ب04/11/1984أبوابها للتالميذ يوم 

، والباقي يتوزع بين الفناء والمساحات الخضراء   2م 6000المساحة المبنية منها تقدر ب

  .والملعب، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المؤسسة من نوع البناء الجاهز
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، مخزن،مطبخ، مطعم، حجابة مكاتب )05(خمسة تتكون من إدارة  ؤسسةيوجد بالم       

 )13(ثالثة عشر، قاعة لإلجتماعات، ورشتين ، مخبرين لمزاولة األعمال التطبيقية و مدرج

فوجا تربويا ونظرا لعدم كفايتها تم إستغالل  )26(ينستة وعشر قاعة للدراسة، يتداول عليها 

  .أقسام أخرى إضافية   خمسة ) 05(

كما توجد مكتبة تضم كتب متعددة اإلهتمامات ، يتردد عليها التالميذ واألساتذة ، في      

فحسب قول مستشار التربية كل النشاطات الرياضية  ،حين ال توجد قاعة لألنشطة الرياضية

  .الملعبتمارس داخل 

أستاذا منهم  37باإلضافة إلى . عامال 14إداريا و  11ويتكون الطاقم اإلداري للمؤسسة من 

  .أستاذة  14

تلميذ يتوزعون  1050حوالي ) 2008-2007( أما عدد التالميذ فبلغ خالل الموسم      

  : على السنوات األربع كما يلي 

  .إناث 122ذكور و 284أفواج منهم  07تضم : السنة األولى -

 .إناث 106ذكور و 253أفواج منهم  06تضم : السنة الثانية -

 .إناث 132ذكور و 234أفواج منهم  06تضم : لثالثةالسنة ا -

 .إناث 136ذكور و 279أفواج منهم  07تضم : الرابعةالسنة  -
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إلى  2008جانفي  20أجريت الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة من : المجال الزمني/ 2 

    .2008جوان  17ة غاي

كانت الفترة الزمنية األولى عبارة عن زيارة إستطالعية للمؤسسة ، وكان ذلك   :الفترة األولى 

على حيث أجرت الباحثة لقاء مع مستشار التربية للمؤسسة وأطلعته . 2008جانفي  20يوم 

على إجراء  ، ثم توجهت ومستشار التربية إلى مدير المؤسسة لطلب الموافقةموضوع الدراسة 

وتحاور معه رحب بالفكرة وقدم لنا التسهيالت الالزمة حيث الدراسة الميدانية ، وبعد مناقشة 

عن المؤسسة بما في ذلك عدد التالميذ زودنا ببعض المعلومات عن مستشار التربية و 

بالمؤسسة ، توزيعهم داخل الفصول الدراسية ، عدد األساتذة واإلداريين والعمال ككل 

  ....سةبالمؤس

للمؤسسة خالل هذه الفترة من أجل الحصول على المعلومات  ولقد تكررت زيارات الباحثة    

الكافية والتي تخدم موضوع الدراسة وكثر التواصل مع مستشار التربية ، مدير المؤسسة ، 

 للوصول إلى التالميذ الممارسين تنابعض األساتذة والمساعدين التربويين والذين قاموا بمساعد

  .الدراسة عينةللعنف وبالتالي تم ضبط 

 االستماراتحيث تم توزيع ،04/05/2008 كانت الفترة الزمنية الثانية يوم  :الفترة الثانية 

بمساعدة ، وذلك على التالميذ المشهود لهم بممارسة السلوكات العدوانية داخل المؤسسة 

  .من توزيعها للتالميذ  لتعاد بعد يوم أو يومين. و مساعدي التربية  بعض األساتذة

مساعدي كل من المساعدين التربويين وبعض  كذلك تمت خالل هذه الفترة إجراء مقابالت مع

  . التربية 

بغرض جمع المعلومات والوثائق . 17/06/2008وتوالت الزيارات بعدها للمؤسسة إلى غاية 

   .الدراسة الميدانية  إلنهاءالالزمة 
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فهي تسمح بالحصول على نجاح ودقة البحث اإلمبريقي، تلعب العينة دورا كبيرا في

  (1).ملموس في الموارد معرفته اقتصادالمعلومات المطلوبة مع 

التي تقوم على تقدير الباحث في اختيار العينة القصدية،في دراستنا هذه على واعتمدنا      

يتعمد الباحث أن المفردات أو الحاالت التي تكون عينة البحث،وتحقق الهدف،أي أنها عينة 

  .تتكون من وحدات معينة

  مشهود لهم بممارسة العنف تلميذ  من التالميذ ال 150 من الدراسةولقد تكونت عينة  

 المستوياتموزعين على ،داخل المؤسسة..) ..تخريب لممتلكات المدرسة ، جسدي لفظي ، (

مساعدة وذلك ب )الثة والرابعةالسنة األولى،الثانية، الث(المرحلة المتوسطة األربعة من الدراسية

مدير المؤسسة ومستشار التربية وبعض المساعدين التربويين  بحكم تقربهم وٕاحتكاكهم كل من 

  . وكذا من خالل  اإلطالع على ملفات التالميذ ،الدائم بالتالميذ

واعتمدنا على ا�ستمارة كأداة بحثية مركزية في الدراسة حيث تم توزيعھا على جميع    

كما تم تدعيمھا ببعض المقابDت التي أجريت مع كل .)تلميذ 150أي على (ات العينة مفرد

  .من مدير المؤسسة،مستشار التربية، بعض ا�ساتذة ومساعدي التربية

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
(1)

  318،ص2002،دار ھومة،الجزائر،منھجية العلوم ا�جتماعيةبلقاسم سDطنية،حسان جيDني،  
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  ):اإلعدادية( يختص بها تالميذ المرحلة المتوسطة  تيالالمميزات 

إذ يDحظ زيادة نمو العضDت  يتميز النمو الجسمي في ھذه المرحلة بسرعته الكبيرة  •

سنة وعند  18والقوة البدنية بصفة عامة ويستمر نمو الجسم لفترة أقصاھا عند البنات 

سنة إذ يزداد الطول زيادة سريعة ويتسع الكتفان و محيط ا�رداف  20الذكور إلى 

 ويزداد طول الجذع وطول الساقين مما يؤدي إلى زيادة في الطول و القوة 

بذب ا�نفعالي في تصرفات المراھقين في ھذه المرحلة ،وذلك لكونھم غلبة التذ •

.يتصرفون بين سلوك ا�طفال و تصرفات الكبار 
(1)

 

ظھور التناقض ا�نفعالي وما تنتابه من مشاعر نحو نفس الشخص أو الشيء ،وھذا  •

التناقض يكون بين الكراھية والحب والشجاعة و الخوف وكذلك مابين ا�نشراح 

  .ئاب والتدين وا�لحاد وبين الحماس والDمبا�ةوا�كت

يكتسب المراھق في ھذه المرحلة حدة في الطبع ،و� يسھل توقع تصرفاته و قد يرجع  •

ذلك جزئيا إلى التغيرات البيولوجية المصاحبة للنمو الجنسي ،و جزئيا للصراع 

الصخب و النفسي في البحث عن الھوية الذاتية فالبعض يلجأ إلى ممارسة سلوك 

 .الفوضى �خفاء النقص 

وقد يرجع السبب في ذلك ..تكثر انفجارات الغضب عند المراھقين في ھذه المرحلة  •

 :لمجموعة من العوامل منھا 

  غياب ا�سلوب الصحيح في التربية ا�سرية -

  غياب ا�سلوب الصحيح في المعاملة و التفاعل داخل بيئة الفصل و خارجة -

  القلق الذي يصاحب التغيرات الفسيولوجية وعدم ا�تزان العضوي -

  وسواه...التعب الناتج عن ا�رھاق إما لقلة النوم أو الغذاءأوا�رھاق الفكري -

   يسعى المراھق في ھذه المرحلة إلى تكوين شخصية مستقلة و تحقيق ا�ستقDل  •

ه في غنى عن الخدمات التي ظنا منه أن) الفطام النفسي عن الوالدين (ا�نفعالي 

 .تقدمھا الكبار له 

يتميز بعض مراھقي ھذه الفترة بالعناد و قلة الصبر ،و ا�صرار على رأي    •

 .واحد خDل المناقشة ،و التمسك به كرأي نھائي مطلق 

                                                 
(1)

  .122- 120ص ص ،2005دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ا�ردن ، ،1،ط تعديل السلوك في التدريس: سھيلة كاظم محسن الفتDوي  
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اھتمام بعض مراھقي ھذه المرحلة إلى إشباع الحاجة إلى المعرفة و حب  •

 .سية و الجنسية و العنف و ا�جرام ا�ستطDع بقراءة القصص البولي

يھتم المراھق بما يكنه له اJخرون من مشاعر الحب و ا�حترام ،ويشتد   •

 .التنافس بينھم بما يؤدي إلى حدوث المشاجرات

تأخذ المشاجرات في ھذه المرحلة طابع العنف و استخدام أساليب غير مرغوبة   •

منھا التشھير،أو كتابة ضد اJخرين و قد تأخذ صور متعددة عند الذكور 

العبارات الجارحة على ا�دراج و الحوائط ،أما ا�ناث فتأخذ صوره حمDت 

(1)نقدية �ذعة 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                 
(1)

  .123ص ص ،2005دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ا�ردن ، ،1،ط تعديل السلوك في التدريس: سھيلة كاظم محسن الفتDوي 
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منهج معين دون غيره   استخدامإن موضوع البحث هو الذي يفرض على الباحث        

خطوة  يعتبريد المنهج ية ، لذلك فتحدجفيمكنه من دراسة الموضوع دراسة علمية سوسيولو 

الذي ينير الطريق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد "هو   ههامة وجد ضرورية، وألن

  (1)"ومساعي وأسئلة وفروض البحث

حتى نتمكن من دراسة ظاهرة لجأنا في دراستنا هذه إلى إستخدام المنهج الوصفي لذلك 

لتي يقوم بها مستشار الحصول على استفسارات جديدة حول األدوار ا العنف المدرسي و

والنتائج التربية في سعيه إليجاد حلول لمشكلة العنف المدرسي ، وتحليل تلك البيانات 

  .، ومع ذلك تبقى دراستنـا مجرد وصف وٕاستطالع المتحصل عليها 

         

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)

 Jean Claud combessie , la méthode en sociologie ( serie : approches) éd : Casbah- Alger/ La découverte, Paris 

1996-p 09. 
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    : L’Observationالمالحظة / 01

االجتماعية على أن المالحظة تعتبر من  يجمع الباحثين و المهتمون بالبحوث التربوية و     

 أهم األدوات التي تستخدم في البحث العلمي ،ومصدرا أساسيا للحصول على البيانات 

  .والمعلومات 

التي تمكن الباحث من مالحظة الظاهرة موضوع الدراسة مرة " المالحظة العلمية هي و     

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

األداة البحثية الهامة جدا في كل مراحل الدراسة الميدانية ،بدءا  قد استخدمنا هذهلو       

بالزيارات  اإلستطالعية والتي حاولت من خاللها الباحثة التقرب أكثر من واقع المجتمع 

  ...المدرسي وما يشهده من سلوكات عدوانية من طرف كل التالميذ ، األساتذة 

بالمشاركة في بلورة أسئلة اإلستمارة وفي التعرف عن قرب على المالحظة ساعدتنا قد و  

ومعاملته مع التالميذ وحتى معاملته معنا األدوار التي يقوم بها مستشار التربية بالمؤسسة، 

  .وكذلك التعامل مع اإلداريين في المؤسسات التربوية 

     :ntervieuL’i المقابلة /2

من  لباحثو ذلك نظرا لما توفره ل تأهم األدوات المستعملة في جمع البياناتعد  من و      

  .بيانات حول موضوع المراد دراسته 

                                                 
   .276س،ص  د،دار المعرفة ،االسكندرية ، تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي،د السيد غريب أحم (1)
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محادثة موجهة يقوم بها فرد مع آخر أو مع أفراد لهدف حصوله على :" هيالمقابلة و     

ه و أنواع من المعلومات الستخدامها في بحث علمي أو لالستعانة بها في عمليات التوجي

  (1)"التشخيص و العالج 

  ومستشار التربية  المؤسسةمع كل من مدير  الت مقابهذه األداة من خالل  ناإستخدم   

محاولة معرفة تصوراتهم ،  الدراسة الميدانية بالمؤسسة ءإجراالسماح لها بو ذلك من أجل  

رسين للعنف التالميذ المماقائمة مظاهره ، : ظاهرة العنف المدرسيوآرائهم وتشخيصهم ل

  .بالمؤسسة، األسباب المؤدية له، وسبل الوقاية والعالج التي يرونها مناسبة  

مع بعض أساتذة اإلكمالية،والمساعدين التربويين   فردية مقابالت إجراء أيضاتم و       

والذين رحبوا بنا كثيرا و شجعونا على دراسة الموضوع ، ألنه  جد حساس  خاصة بالنسبة 

، حيث أفادونا بأهم مظاهر العنف السائدة داخل المؤسسة وأسبابه ، رهم طرف فيه لهم بإعتبا

و أملوا كثيرا أن توجد حلول واألدوار التي يقوم بها مستشار التربية في سعيه للحد من الظاهرة 

  .لهاسريعة 

    :  Questionnaireاالستمارة /3

مجموعة من األسئلة  بدوره ليل يتضمند إعتمدنا على هذه األداة البحثية والتي تتكون من    

تم توجيهها للتالميذ الممارسين للعنف بالمؤسسة ولقد تمت صياغة أسئلتها وفقا لفرضيات 

  . الدراسة 

خصصت كل مجموعة منها بفرض من  سؤاال، 33د إشتملت استمارة البحث على قو        

  " ال" ،" أحيانا"،  " عمن:"الفروض البحث و قد كانت األسئلة المغلقة تحمل اإلجابة ب

                                                 
)1(

   .65،ص1995،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث: عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات   

1  
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 تالميذو منها نصف المغلقة التي تحتوي على عدة احتماالت و منها المفتوحة التي تسمح لل 

  .رأيهم بكل صراحة و التعبير عنها دون قيد  ءبإبدا

و قبل أن تصل االستمارة إلى شكلها النهائي هذا تم عرضها على مجموعة من األساتذة 

 معظمهاتم حذف مجموعة من األسئلة و التي كانت في  معهمشة للتحكيم و على إثر المناق

حول مدى إعتبار  32، وتمت إضافة رقم مكررة أو باألحرى مضمونها تحتويه أسئلة أخرى

  . مستشار التربية مثاال وقدوة

وقبل تجريب االستمارة تم عرضها على بعض الطلبة ليتبين لنا ما إذا كانت األسئلة              

  حيث قسمت  ، سؤاال )33(شكلها النهائي  فيو تضمنت االستمارة  المطلوب ، ىستو في الم

  :   كما يلي

مستوى  دخل ،السن ، الجنس، السنة الدراسية ، النتائج الدراسية :  شخصيةالبيانات ال  -

  )05إلى  01(من السؤال األسرة ،  

من السؤال ، ة للتالميذ ساهم مستشار التربية في المتابعة اليوميي:  المحور األول  -

  .)14إلى  06(

رصد مظاهر وأسباب السلوكات يساهم مستشار التربية في  ٍ  ِ: المحور الثاني -

     ).25-15(من السؤال ،  العدوانية لدى التالميذ

في دعم الحوار اإليجابي مع التالميذ، من  ساهم مستشار التربيةي:  المحور الثالث -

      ).33- 26 ( السؤال 
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كعدد التالميذ داخل ،  (1)"مهمة للغاية لجمع المعلومات  والمعطيات التي تحتاجها الدراسة

، ...أولياء التالميذ استقبالالمؤسسة ، وتوزيعهم على األقسام الدراسية ، ملفاتهم، دفتر 

    .  االستمارةالبيانات المتحصل عليها من خالل ي التأكد من ف يساهم مما 

                                                 
(1)
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