
 وزارة التعلــــــــــیم العـــــــــالي والبــــــحث العلـــــــــمي 
بسكرة –جــــــــامعة محمــــــــد خیضـــر   

واالجتماعیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابكلیة   
 قســـم علــم االجتمــــــــاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ؤسسات التعلیم الثانوي من حول العنف لدى التالمیذ في مالقیام بدراسة میدانیة  إطارفي 
لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع، تخصص  إعدادا، واإلداریین األساتذةوجهة نظر 

داریین أساتذةفانه نتوجه بتساؤالتنا لصفوة من  أهمیةتربیة، ونظرا لما لهذا الموضوع من   وإ
االستمارة  أسئلةعن  اإلجابةفي تقدیم ید العون والمساعدة من خالل  أملالمؤسسة وكلنا 

 إالهذه البیانات ال تستخدم  أنبدقة وموضوعیة، خدمة للعلم والبحث العلمي، ونؤكد 
  .    علمیة ألغراض

 
 
 
 نشكركم على تعاونكم الصادق معنا
 
 
     إشراف األستاذ الدكتور: 
 إعداد الطالبة: دبلة عبد العالي

 ناجي لیلى     
 
 
.2007/2008:السنة الجامعیة  
 

 العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي
و اإلداریین من وجھة نظر األساتذة  

- بسكرة بلدیة دراسة میدانیة بثانویات -  



 بیانات أولیة: المرجو منكم وضع عالمة (×)أمام االختیار المناسب
:...........السن  -  
ذكر                                    أنثى: الجنس  -  
مدیر  -: المھنة  -  

أستاذ -                
تربوي مستشار -                
  تربوي مساعد -              
ر توجیھمستشا -                

ثانوي -:   المستوى التعلیمي  -  
جامعي -                               
ما بعد التدرج -                               
خریج المعھد التكنولوجي  -                               
....................................    أخرى -                               

.................................................عدد سنوات العمل -  
...............................عدد سنوات العمل بقطاع التربیة -  

 المحور األول: بیانات حول مظاھر العنف لدى التالمیذ من وجھة نظر األساتذة واإلداریین:
 فضال ع إشارة(×) أمام االختیار المناسب لكل عبارة من العبارات اآلتیة:

 
ـــــــــــــــــــــــــــاراتـــــــــــاالختی  

العبارةرقم  العبــــــــــــــارات دائـــما أحیانا نادرا  
 01 الصراخ ورفع الصوت عمدا وطیشا   
 02 خشونة التعامل مع التالمیذ   
 03 المشاجرة بین التالمیذ   
 04 السب والشتم   
سخریة واالستھزاء من بعض التالمیذال     05 
 06 التھدید   
 07 السرقة   
 08 الضرب   
 09 التھدید باستخدام السالح األبیض   
 10 فرض السیطرة على اآلخرین   
 11 االعتداء على الذات مثل شرب المخدرات   
الكتابة على الطاوالت والجدران ألفاظ    

 12 غیر أخالقیة

جموعات المشاغبةتكوین م     13 
 14 استعمال الھاتف النقال داخل الحصة   

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتاالختی   



اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب دائما أحیانا نادرا  رقم العبارة 
 15 التشھیر بتلمیذ ما لالنتقام منھ   
 16 اإلضراب المتعمد عن الدراسة   
 17 تفجیر المتفرقعات في األقسام   
 18 التغیب عن الدراسة المتعمد   
 19 التنابز باأللقاب   
 20 التعصب الزائد لنادي أو فریق   
 21 التحرش باآلخرین جنسیا   
 22 إثارة الفوضى في األقسام   
 23 عصیان أوامر األستاذ    
التمرد على النظام الداخلي    

 24  للمؤسسة

االعتداء على البیئة مثل قطع    
 25 األشجار

 26 تحطیم ممتلكات المؤسسة    
....................................................................   أخرى أذكرھا  

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................  
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     المحور الثاني: بیانات حول وجھة نظر األساتذة واإلداریین في انتشار ظاھرة العنف لدى التالمیذ:
28/ رتب اإلجابة حسب األفضلیة باألرقام (4،3،2،1)،ھل العنف الممارس لدى التالمیذ بمؤسستكم 

 یزداد انتشارا عند:
األساتذةالتالمیذ تجاه  -  
التالمیذ تجاه االدارة -  
میذ تجاه بعضھم البعضالتال -  
التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیة -  

 29/ ما ھي أكثر مظاھر العنف انتشارا لدى التالمیذ بمؤسستكم ؟
.............)اآلخرینالدفع، التسلط على كالضرب، ( ): البدني( العنف الجسدي  -  
.........)نبذ، تحقیر، شتم، سب، استفزاز، تشویش( ):الشفوي( العنف اللفظي  -  
..........)إثارة القلق النفسي، توتر، خوف، إضعاف معنویات(  ):المعنوي( العنف النفسي  -  
...)، نظر بازدراء واحتقار، تلطیخ جدراناآلخرینتھدید، احتقار ( :العنف الرمزي  -  
.........)أضرار بالممتلكات إلحاق(  :العنف المادي  -  

..............................................................................................................أخرى أذكرھا   
 30/ ما ھي أكثر مظاھر عنف التالمیذ تجاه األساتذة ؟

 عنف جسدي                                    عنف لفظي                                       عنف معنوي      
 31/ ما ھي أكثر مظاھر عنف التالمیذ تجاه االدارة ؟

 عنف جسدي                                    عنف لفظي                                       عنف معنوي       
 

 32/ ما ھي أكثر مظاھر عنف التالمیذ تجاه بعضھم البعض ؟



عنف لفظي                                       عنف معنوي           عنف جسدي                                  
 33/ ما ھي أكثر مظاھر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیة ؟ 

 التحطیم                                                                        التشویھ
..........................................................................................................................أخرى  

 34/ ما ھي أكثر أنواع العنف انتشارا عند التالمیذ ؟ 
 العنف الفردي                                                                             العنف الجماعي

 35/ ما ھي أكثر ھذه األنواع خطورة ؟ 
 العنف الفردي                                                                             العنف الجماعي

 36/ ھل یكثر انتشار العنف عند التالمیذ ؟
اإلناث  الذكور                                                                                

 37/ ما ھي أكثر مظاھر العنف انتشارا عند الذكور ؟
..…………أخرى     عنف معنوي                      عنف لفظي                          عنف جسدي     

 38/ ما ھي أكثر مظاھر العنف انتشارا عند اإلناث ؟
..…………أخرى    عنف معنوي                    عنف لفظي                             عنف جسدي     

 39/ أین تسجل أكبر مظاھر العنف لدى التالمیذ ؟
....................أخرى           عنف معنويداخل القسم                                في الساحة                  

 40/ ما ھي السنوات الدراسیة التي تسجل فیھا اكبر نسبة من مظاھر العنف لدى التالمیذ ؟   
 أولى ثانوي                                       ثانیة ثانوي                                   ثالثة ثانوي        

 41/ ما ھي الحصص التي تسجل فیھ اكبر نسبة من مظاھر العنف لدى التالمیذ ؟
..........................الفنیة               أخرى                              دبیةاأل                            العلمیة  

 42/ ھل تكثر مظاھر العنف لدى التالمیذ في فترات معینة ؟ نعم                      ال
قبل االمتحان -بنعم ھل تكثر؟      اإلجابةكانت  إذا/ 43  

أثناء االمتحان -                                                    
بعد االمتحان -                                                    

 44/ ما ھي الفترة التي یزداد فیھا انتشار مظاھر العنف لدى التالمیذ ؟    الفترة الصباحیة
الفترة المسائیة                                                                                             

 45/ ھل تزداد مظاھر العنف انتشارا لدى التالمیذ باختالف فترات األسبوع ؟
بدایة األسبوع -  
منتصف األسبوع  -  
األسبوع نھایة -  

 46/ ھل تزداد مظاھر العنف انتشارا لدى التالمیذ باختالف فترات السنة الدراسیة ؟
ة الدراسیة بدایة السن -   
منتصف السنة الدراسیة -  
نھایة السنة الدراسیة -  
 

:   ..............................   إذا كان لدیك أیة اقتراحات لعالج العنف المدرسي لدى التالمیذ أذكرھا/ 47
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  
 وشكرا على تعاونكم
 


