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مراحل دراستنا، فقد تضمنت المرحلة االستطالعیة  أهمتعد المرحلة المیدانیة من  

جانب  إلىوالتي سمحت لنا بالحصول على معلومات وبیانات هامة متعلقة بموضوع البحث، 
ار ثبات االستبیان، التعرض للمنهج المستخدم في الدراسة، اختبار عینة الدراسة اختب

ثم  اإلحصائیة األسالیباالستعانة ببعض  إلى باإلضافةت، وتوظیف وسائل جمع البیانا
الدراسة في مسعى تكاملي مع  الدراسة ویرمي هذا الفصل إلى ضبط منهجیة تحلیل نتائج

النظري من  اإلطارفي  تأكدوما  المدروسة وطبیعة المیدان من جهة،  مقتضیات الظاهرة
ي تعني مجموعة المناهج والطرق الت" فمنهجیة البحث كما یراها فرید ریك معتوق .أخرىجهة 

ن وظیفة المنهجیة هي جمع المعلومات ثم العمل على إوبالتالي ف .توجه الباحث في بحثه
ها والوقوف على ثوابت الظاهرة نتائج صاستخالجل ا وترتیبها وقیاسها وتحلیلها من أتصنیفه

                                          1." جتماعیة المدروسةاإل
  :المرحلة االستطالعیة - 1   
التي یخطوها الباحث في دراسته المیدانیة، في سبیل  األولىالخطوات  إحدىهي    

، وفي تفاصیلهاستكشاف میدان بحثه، وبغیة التعرف على الواقع المیداني قبل الخوض في 
عیة كان دراسة استطال إجراءالمیدان، بحیث تسنى لنا  إلىبحثنا هذا قمنا بالنزول  إطار

  :الهدف منها
  .على میدان الدراسة أوالالتعرف  -
 جمع المعلومات حول موضوع الدراسة من خالل زیارتنا لمركز التوجیه المدرسي  -

حول مظاهر العنف لدى التالمیذ في  رأیهومقابلتنا مع مدیر المركز لمعرفة والمهني، 
دالئنامؤسسات التعلیم الثانوي،  ة بسكرة التي الثانوي ببلدی التعلیمبعض مؤسسات  بأسماء وإ

جانب لقاءنا مع رئیس مكتب البرمجة  إلىتنتشر فیها بعض مظاهر العنف لدى التالمیذ، 
ة بسكرة، وفي السیاق نفسه قابلنا ثانویات بلدی وأسماءوالخریطة المدرسیة لیعرفنا على عدد 

بكل  واإلداریین لألساتذة مالياإلجلمعرفة العدد  علیها الدراسة  مدیري الثانویات التي ستجرى
  .ثانویة

 

                                                
 .  231:ص ،1998لبنان،-، بیروتعربي، أكادیمیا - فرنسي - انكلیزي: معجم العلوم االجتماعیة: قفرید ریك معتو  1
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 29:إلىم 2008جانفي : االستطالعیة الفترة الممتدة من واستغرقت المرحلة

م، تعرضنا فیها لعدد من العقبات حالت دون السیر الحسن للعمل المیداني، 2008فیفري
ابلة صعوبة الحصول على ترخیص من مدیریة التربیة لوالیة بسكرة، صعوبة مق وأهمها

إضافة إلى  .االمتحانات إجراء أو لإلضراباتنظرا  واألساتذةمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي 
  .كثافة العمل أثناء وقت الدوام

  :الدراسةمجاالت   -2
الحدود الموضوعیة دراسة بعدد من المجاالت البشریة، المكانیة، الزمانیة و حددت هذه ال

   :اآلتیة
  :)غرافي الج(  المجال المكاني - 1- 2 

الدراسة المیدانیة في  إجراءتم   1،"الدراسة إلجراءالنطاق المكاني " یقصد بالمجال المكاني
وثانویة  مهیدي، ثانویة الحكیم سعدان، متقنة قروف محمد، نالعربي بثانویة (  ثانویات أربع

 ثانویات 10على ) مقر الوالیة( ة بسكرةببلدیة بسكرة، حیث تحتوي بلدی ) سعید عبید
ثانویات بطریقة مقصودة، أي بالطریقة الغیر عشوائیة وذلك حسب  أربعومتقنین، وتم اختیار 

عند سؤاله حول مظاهر العنف لدى التالمیذ  -مدیر مركز التوجیه المدرسي والمهني رأي
  .بسكرة ببلدیة بمؤسسات التعلیم الثانوي

  :ثانویة العربي بن مهیدي -2-1-1
عام  تأسستي في حي بني مرة، أي في وسط مدینة بسكرة، تقع ثانویة العربي بن مهید

تلمیذ للسنة الدراسیة  1810، تضم المؤسسة ²م50000على مساحة تقدر بـ  1971
  .أستاذ وأستاذة 84م موزعین على تخصصات عدة، یدرسهم 2008-م2007

  :ثانویة الحكیم سعدان -2-1-2
ل مدینة بسكرة على مساحة تبلغ ، وهي واقعة شما1974ثانویة الحكیم سعدان سنة تأسست

 740ما مجموعه  م2008-م2007، وقد بلغ تعداد التالمیذ للسنة الدراسیة ²م28701.08
  .أستاذ وأستاذة 44ة موزعین على عدة تخصصات یدرسهم تلمیذ وتلمیذ

  
                                                

، المكتبة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، االسكندریة، البحوث االجتماعیةالخطوات المنهجیة العداد  -البحث العلمي: محمد شفیق 1
 .  211:،ص2001
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روف محمد -2-1-3   : متقنة 

روف محمد في الجهة الشرقیة لوالیة بسكرة فتحت  في شهر سبتمبر عام  أبوابهاتقع متقنة  
تلمیذ وتلمیذة، موزعین على  764 م من طرف وزیر المجاهدین السعید عبادو، تضم1994

  .أستاذ وأستاذة 53تخصصات عدة یدرسهم 
  :ثانویة سعید عبید -2-1-4

في أبوابها تقع ثانویة السعید عبید في المنطقة الجنوبیة للعالیة بوالیة بسكرة، فتحت 
وقد بلغ  تلمیذ  1000لىإ 800ة استیعاب التالمیذ بالمؤسسة من م، طاق2001دیسمبر 12

  .أستاذ وأستاذة 45یدرسهم تلمیذ   743 2008/ 2007عدد التالمیذ للسنة الدراسیة 
  :المجال البشري -2-2
  الذین شملتهم الدراسة من أساتذة  المفردات أویتضمن المجال البشري عینة البحث    

داریین روف بثانویات العربي  وإ محمد، وثانویة سعید عبید بن مهیدي والحكیم سعدان، متقنة 
  .إداریا 47أستاذا، و 226:بـ األساتذةة بسكرة، ویقدر عدد ببلدی

  :المجال الزماني -2-3
عد انتهاء الباحثة من إعداد الجانب النظري بدأت الدراسة المیدانیة، وقد دامت ب

، حیث شرعت بعدها في 2007ر إلى جوان المرحلة األولى وهي الجانب النظري من نوفمب
  :اإلستعداد للعمل المیداني الذي مر بالمراحل التالیة

  :المرحلة األولى 2-3-1  
المیدانیة ووضع اإلجراءات المنهجیة وتصمیم استبیان الدراسة إعداد خطة الدراسة  

لالزمة صورتها األولیة وعرضها على مجموعة من األساتذة، تم إجراء التعدیالت ا في 
  . 2008وجانفي  2007وصیاغتها في صورتها النهائیة، وتم ذلك خالل شهري دیسمبر

  :المرحلة الثانیة 2-3-2
خالل هذه المرحلة قامت الباحثة بتطبیق االستبیان على العینة التجریبیة وحساب 

  .2008االختبار، وحساب معامل بیرسون، وتم ذلك خالل شهر فیفري  ةداالثبات بطریقة إع
  
  

  :المرحلة الثالثة 2-3-3
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مارس إلى  01تطبیق استمارة االستبیان على العینة النهائیة وجمعها، فقد دامت من 
، وتم خالل هذه المرحلة تفریغ البیانات في جداول، وحساب النسب المئویة 2008ماي  10

، "ت "  ، وأخیرا حساب تحلیل التباین2والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري، اختبار كا
  .2008وتحلیل البیانات في ضوء تساؤالت الدراسة، وتم ذلك في شهري ماي وجویلیة 

  :المرحلة الرابعة 2-3-4
فیها استخالص النتائج والتوصیات ثم كتابة تقریر البحث في شكله النهائي خالل  وتم

   .2008شهري سبتمبر وأكتوبر 
  :الحدود الموضوعیة -4- 2 

في  واإلداریین تذةااألسل العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر انحصرت الدراسة في تناو 
  .بسكرة مؤسسات التعلیم الثانوي ببلدیة

  : مجتمع الدراسة -3
، حیث أفادنا مدیر مركز واإلداریینالتعلیم الثانوي،  أساتذةیتكون مجتمع الدراسة من  

من  فئة أهم إن" :بقوله اإلداریینالتوجیه المدرسي والمهني في تحدید عینة البحث من 
حول مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي،  رأیهاتبدي  أنیمكن  اإلداریین

 باالنضباطوباعتبارها هي التي تسهر على السیر الحسن للمؤسسة وعلى كل ما یتعلق 
 بويالمدیر، مستشار التربیة، مستشار التوجیه المدرسي والمهني والمساعد التر  (: موالنظام ه

  :تتمثل في اإلداریینففئة  إذن) 
ــر -   المدیـ
 مستشار التوجیه -
 .مستشار التوجیه المدرسي المهني -

 .المساعد التربوي -
  1:التشریع المدرسي الجزائري فیما یخص مهام سلك االدارة إلىوبالرجوع 

  

                                                
 . 144:مرجع سبق ذكره،ص: عبد الرحمان بن سالم 1
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 02/03/1991الصادرات في 176و 175حددت مهام المدیر حسب القرارات رقم -
ومؤسسات التعلیم الثانوي ومن بین هذه  األساسیةمهام مدیري المدرسة  المتضمنان تحدید

  : المهام التي تفیدنا في بحثنا
  یسهر كل مدیر في مؤسسته على التربیة الخلقیة ویمارس سلطته باستمرار على كل ما  -

  .في المؤسسة واألخالقیتعلق بالدروس والنظام 
وأثناء ممارسته  اإلطارفي هذا  ویمكن یهایلزم كل مدیر في مؤسسته بالحضور الدائم ف

 .یستحضر في أي وقت من النهار واللیل أنمهامه ووظائفه 
النظام بما یضمن  إقامةویسهر على تحقیق الهدف منه وهو  التأدیبیرأس المدیر مجلس  -

  1.حمایة الوسط المدرسي ویساعد على ارتقاء التالمیذ وازدهار شخصیتهم فردیا وجماعیا
والمتضمن تحدید مهام  02/02/1991بتاریخ  171: القرار الوزاري رقم أما -    

  :  مستشار التربیة في مؤسسات التعلیم الثانوي كما یلي
  .تطبیق النظام الداخلي للمؤسسة -
  .داخل المؤسسة واالنضباطحفظ النظام  -
  .التالمیذ ومواظبتهم حضورمراقبة  -
  .واستراحتهمتنظیم حركة دخول التالمیذ وخروجهم  -
 األنشطةتنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة  أثناءطیر التالمیذ أالمشاركة في ت -

  .الثقافیة
الدراسة والمداومة والمراقد والمطعم  أثناء األقساممراقبة حضور التالمیذ في  -

  .وقاعة التمریض
  .وقاعات الدراسة األقسام إلىمنح رخص الدخول  -
بتاریخ  832ددت مهامهم تحت القرار سبة لمساعدو التربیة حوبالن -

  :على النحو التالي 13/11/1991
  
  

                                                
  145:مرجع سبق ذكر، ص: عبد الرحمان بن سالم 1
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الدوام في الفترتین الصباحیة  أوقاتطیر جمیع التالمیذ أثناء المشاركة في تأ -
ألنشطتهم وهي الخدمة التي یؤدونها  .والمسائیة وفقا لما ینص علیه النظام العام

  .في النظام الخارجي
وینشطونها ویقومون على هذا  أعمالهممیذ للنظام ویوجهون السهر على احترام التال -

  1.بنشاطات تربویة وبیداغوجیة األساس
  .باالنضباطالسهر على احترام التالمیذ للنظام وتحلیهم  -
  .طیر التالمیذ وتربیتهمتأ -
  .حمایة ممتلكات المؤسسة والمحافظة علیها -
  : یأتيویكلفون خاصة بالسهر على ما  -
  . الدخول واالستراحة والخروج أوقات أثناءكة التالمیذ ومراقبتها تنظیم حر  -
  .مطالبة التالمیذ باالعتناء بحسن السلوك والمعاملة -
  .واألمناحترام قواعد الوقایة  -
اضیة التي التربویة والثقافیة والری األنشطةطیر مختلف یشارك مساعدو التربیة في تأ -

    2.االعتناء بحسن السلوك والمعاملةجل التالمیذ بتنظمها المؤسسة من أ
یحدد مهام مستشاري التوجیه المدرسي  13/11/1991بتاریخ  827والقرار الوزاري 

   3:والمهني في مؤسسات التعلیم الثانوي فیما یلي
عالمهمالمرتبطة بتوجیه التالمیذ  األعمالیكلفون بجمیع  -   .عملهم المدرسيومتابعة  وإ
 .ي والتربوي قصد مساعدة التالمیذ على التكیف مع النشاط التربويالنفس باإلرشاد القیام -

  .الفحوص النفسیة الضروریة قصد التكفل بالتالمیذ الذین یعانون مشاكل خاصة إجراء -
  
  
  
 
  :منهج الدراسة  -4

                                                
 . 155 -154:ص مرجع سبق ذكره، ص:عبد الرحمان بن سالم 1
 . 156:مرجع، صال نفس 2
 . 158:ص:المرجعنفس  3
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الباحث بقدر ما یتعلق بطبیعة موضوع  إلرادةال یخضع  أمراختیار منهج الدراسة  إن
في  الباحثالتي یتبعها  واإلجراءاتهو الطریقة " : المنهج الوصفي لذلك فقد كانالبحث، 

   1." الحقیقة في العلم إلىجل التوصل دراسة المشكلة من أ
 األساتذةمن وجهة نظر وفي هذه الدراسة التي تدور حول العنف لدى التالمیذ         

رة كما هي في الواقع ، تم اعتماد المنهج الوصفي الذي یعتمد على دراسة الظاهواإلداریین
 ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حیث طبیعتها

ومن ویوضح خصائصها عن طریق جمع المعلومات وتحلیلها وتفسیرها . ودرجة وجودها فقط
على التساؤالت المطروحة في سیاق الدراسة،  اإلجابةمن خالل . ثم تقدیم النتائج في ضوئها

  :قد تم تجسید هذا المنهج وفق الخطوات التالیةو 
  :ویمثل المراحل التالیة :االستكشاف -4-1

القیام بتجمیع وتحدید المصادر النظریة للمعلومات المتصلة بموضوع الدراسة، وتحدید  -    
  .للبحث أهمیتهامدى 

سواء كان  اتصاالت مع كل من لمسنا فیه ذلك، بإجراءحقیقیة للموضوع،  إضافةتقدیم  -    
  .العملي أوالتخصص العلمي  أهلمن  أوالخبرة  أهلمن 
میداني لجمع المعلومات حول العنف لدى التالمیذ، قصد الوقوف  ءباستقصاالقیام  -    

  .على المحاور ذات الصلة بموضوع البحث، والقیام بدراستها وتحلیلها
  : یتم وفي هذه الخطوة :الوصف والتحلیل واالستنتاج -4-2
  .ستنتاجات وفق تساؤالت الدراسة وخطواتها التحلیلیةإلالقیام بتحلیل البیانات واستخراج ا -  
ستعانة بالمنهج اإلحصائي لعرض النتائج المتحصل علیها للتمكن فیما بعد من إلولقد تم ا -

أي اإلحصاء الوصفي الذي یلتزم حدود البیانات المتاحة أمام الفرد وال یتخطاها . تفسیرها
ومعنى ذلك أنه یقتصر على وصف خصائص البیانات المتوافرة لدى . ال من األحوالبأي ح

  ویقتصر على وصف خصائص البیانات حتى تصبح في صورة . الباحث كما هي
  

یسهل فهمها وتداولها وتحویلها إلى معلومات، وهنا تستخدم أسالیب الجدولة ومقاییس النزعة 
  1.المركزیة ومقاییس التشتت

                                                
 .  21:،ص2000، دار الكتاب الحدیث، الكویت، مناهج البحث التربوي: بشیر صالح الرشیدي 1
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  :دراسةعینة ال -5
للحصول على المعلومات والبیانات الخاصة بالدراسة، وحتى تكون دقیقة وتمدنا 

یحسن اختیار عینة بحثه، لتكون ممثلة تمثیال واقعیا  أنبحقائق صادقة، على الباحث 
أول شروط نجاح اختیار العینة هو ضرورة تمثیلها لكل حاالت  ولهذا.لمجتمع البحث

  2.صدق عن الظاهرة محل الدراسةالمجتمع المبحوث، وتعبیرها ب
في اختیار ) القصدیة (  ةغیرا لعشوائیسوف یستخدم في هذه الدراسة العینة 

  .مؤسسات التعلیم الثانوي التي ستجرى علیهم الدراسة
التعلیم الثانوي وهي عینة تتیح لجمیع  أساتذةمع   وتستخدم العینة العشوائیة المنتظمة

تدخل من قبل  أویتم أي تحیز  أنلمتكافئة في الظهور دون مجتمع الدراسة الفرصة ا أفراد
دقة عن  أكثرتساعد في الحصول على بیانات  أنهاومن خصائص هذه العینة، الباحث 

هذه العینة  أیضامجتمع قائم بذاته  أنها أساسالطبقات المختلفة حیث نعامل كل طبقة على 
من صحة  والتأكدتتبع العمل المیداني ویسهل عملیة  اإلشرافیةتساعد الباحثین من الناحیة 

مع فئة اإلداریین نظرا لعددهم  المسح الشامل أسلوبوسوف یستخدم  ،البیانات المجموعة
  .المحدود في مجتمع الدراسة

یدرس كل أعضاء المجتمع أو جماعة معینة، كأن نقوم : " وأسلوب المسح الشامل
  3."یاء بدراسة شاملة لسكان قریة من القرى أو حي من األح

  ):حجمها ونوعها( كیفیة اختیار العینة -5-1
دیة بسكرة، وكان االختیار بواسطة الطریقة غیر بلتم اختیار ثالث ثانویات ومتقنة ب -أ

ما یراه هو شخصیا  أساسوفیها یختار الباحث مفردات العینة على ):" القصدیة(  العشوائیة
   أنلدراسة، ومعنى ذلك فهمه لطبیعة مجتمع ا إطاربحثه في  ألهدافمحققا 

  
  

الذي یوفر الوقت والجهد والمال الذي یتطلبه  األمرالباحث یتعمد اختیار مفردات معینة 
  1." األخرىاختیار معظم العینات 

                                                                                                                                                   
 .10: ، ص1999، دار غریب، القاهرة، أساسیات االحصاء االجتماعي: ، فاطمة عبد السالم شربىمختار محمد عبد اللـه 1
 .317: ص، 2004الجزائر، -دار الهدى، عین ملیلة ،اعیةمنهجیة العلوم اإلجتم: بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني 2
 .182: ، ص1982، دار النهضة العربیة، بیروت، مقدمة في البحث االجتماعي: محمد علي محمد 3
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مدیر مركز  رأيالثانویات اعتمادا على  أسماءوعند قیامنا بالدراسة االستطالعیة تم ضبط 
  .هر العنف لدى التالمیذ بمدینة بسكرةتنتشر مظا أین  التوجیه المدرسي والمهني

للدراسة من  األصليمن المجتمع %) 20(سحب عینة عشوائیة منتظمة قوامها تم -ب
  .أستاذا)  46( أفرادها، حیث بلغ األساتذة

  :لكل ثانویة بلغ حجم العینة لكل ثانویة كالتالي األصليمن المجتمع  %20وبعد سحب 
  : ثانویة العربي بن مهیدي/ 1

100
84208.1617     

  :ثانویة الحكیم سعدان/ 2

100
44208.89 

  
  :متقنة قروف محمد/ 3

100
53206.1011 

  
  :ثانویة سعید عبید/ 4

100
45209 

  
  : تمثلت في األساتذةوفي المجموع العام لعینة 

17+9+11+9=46.  
هي عینة عشوائیة منتظمة، فهي عشوائیة في الشكل  وهكذا فعینة مجتمع البحث من األساتذة

عند قیامنا بزیارة استطالعیة لمؤسسات التعلیم الثانوي  األساتذةالذي أخذنا فیه قائمة أسماء 
 أعطیتبعد حصولنا على ترخیص من مدیریة التربیة وبعد موافقة مدیري الثانویات،  األربع

سوف یكون عشوائیا ویخص البحث  األسماءأخذ  أنعلى  تأكیدناوذلك بعد  األساتذةلنا قوائم 
  العلمي ال أكثر وال أقل بمساعدة مستشاري التوجیه المدرسي 

  
  

استخدمنا مسافات االختیار بشكل  ألننا، ومنتظمة األساتذةوالمهني تم الحصول على قوائم 
 . منتظم

                                                                                                                                                   
 .    29-28:مرجع سبق ذكره، ص: مختار محمد عبد اهللا، فاطمة عبد السالم شربى - 1
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 اعتمدنابالطریقة العشوائیة البسیطة یعتبر أمرا شاقا وصعبا ن اختیار العینة ونظرا أل
المنتظمة،  األبعادفي اختیارنا لمفردات العینة من مجتمع البحث على الطریقة العشوائیة ذات 

من العینة بطریقة عشوائیة، ثم یمضي الباحث في  األولىاختیار المفردة " حیث تم فیها
یة منتظمة بین المفردات، بحیث تكون المسافة بین أي رقم أبعاداختیار بقیة المفردات على 

وحدتین متتالیتین ثابتة في جمیع الحاالت، وطبقا لما یقتضیه حجم العینة یختار الباحث 
من )  %20 (رناـاخت أنناوبما  1،مـالمدرجة في القوائ األسماء العدد المطلوب للعینة من

  :لكل ثانویة فإن األصليالمجتمع 
  .عدد وحدات العینة/وحدات مجتمع الدراسة=المنتظمالمدى        

: ثانویة العربي بن مهیدي/ 1
17
8494.45   

: ثانویة الحكیم سعدان/ 2
9
4488.45    

: متقنة قروف محمد/ 3
11
5382.45   

: ثانویة سعید عبید/ 4
9
455   
قصاصات صغیرة واخترنا بطریقة عشوائیة  5من الورق بلغت  وبهذا تم ترقیم قصاصات

  .5طول المدى إلیهلكل ثانویة وأضفنا  األولالرقم 
  .إداریا) 47(والبالغ عددهم  اإلداریینعلى فئة  المسح الشامل أسلوباستخدام  -ج

صحیفة اسبیان، وهناك  42انه تم إعادة  إال األساتذةمبحوث من  46وزع االستبیان على 
 إجاباتتحتوي على  ألنهااستبیانات  4موعة من االستبیانات تم عزلها، حیث عزلت مج

  .األخرىدون  أسئلةعلى  اإلجابةمتناثرة أي 
لم  ألنهاستبیان،  44 إعادةانه تم  إال اإلداریینمبحوث من  47االستبیان على  أیضاووزع 

  .استبیانات 3 إعادةیتم 
  
  

  بسكرةببلدیة عینة البحث   یوضح كم) 07(جدول رقم
  

  اإلداریینعدد   األساتذةعدد   الثانویات

                                                
 .199:ص مرجع سبق ذكره،: محمد شفیق 1
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  17  84  العربي بن مهیدي
  11  44  الحكیم سعدان

  08  53  متقنة محمد قروف
  11  45  سعید عبید

  
  :یوضح حجم عینة البحث) 08(جدول رقم

  

  اإلداریینعدد   األساتذةعدد   الثانویات
  17  17  مهیديالعربي بن 

  11  09  الحكیم سعدان
  08  11  ة محمد قروفمتقن

  11  09  سعید عبید

  :جمع البیانات أدوات -6
 أنالباحث علیه  أنالحصول على المعلومات، غیر  وأدواتقد تتباین وتتعدد وسائل 

 أولحصوله على البیانات التي یریدها لدراسة الظاهرة  أكثر أوسائل وسیلة یختار من هذه الو 
  .مشكلة ما

  :المقابلة -6-1
انجلش انجلش  حول تعریف المقابلة، وتعددت التعریفات، فقد عرفها اآلراءاختلفت 

من  أنواعمع أفراد، بهدف حصوله على  أومحادثة موجهة یقوم بها فرد مع آخر  بأنها
لالستعانة بها في عملیات التوجیه و التشخیص  أوالمعلومات الستخدامها في بحث علمي 

    1.والعالج
  
  
  

                                                
 .  308:ص مرجع سبق ذكره،: الطنیة، حسان الجیالنيبلقاسم س- 1
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مباشر بین الباحث )  شفوي (حدیث لفظي لى حوار أووسیلة تقوم ع:" بأنهاوتعرف 
   1.")  المستجیب( والمبحوث

مقابالت مع مستشارات التوجیه المدرسي والمهني في كل مؤسسات التعلیم  إجراءلقد تم     
وذلك  الثانوي المختارة في عینة البحث، وبعض المساعدین التربویین، وهي مقابالت مفتوحة،

)  المراهقین( المظاهر و الممارسات السلبیة التي یقوم بها التالمیذ  مأهلالستفسار ومعرفة 
في الحیاة العامة، وقد كان لهذه المقابالت دور كبیر في  أوسواء في المؤسسة التربویة 

ثراء  اآلفاقتوسیع  وحذف  أسئلةالبحث في إضافة والتعمق الكبیر في موضوع الدراسة، وإ
عند إحدى مستشارات التوجیه فوجهت أسئلة اتذة األسض أخرى، كما انتهزت فرصة وجود بع

  .إلیهن وهي عامة لكنها تدور في صلب الموضوع
  :االستبیان -6-2

المراحل التي مر بها : ببناء استبیان نبین فیما یلي هذه الدراسة قامت الباحثة إلجراء
 األداةاصفات قابال للتطبیق من خالل توفره على مو  أصبحشكله النهائي، حیث  إلىللوصول 

  .التي تسمح بالقیاس
  :لجمع البیانات كأداةمبررات استعمال االستبیان *

االستبیان في الدراسة الوصفیة أكثر مالئمة لطبیعتها، ویذهب عبد الرحمان  أداةوتعتبر 
البیانات الوصفیة غالبا ما یتم جمعها من خالل االستبیانات والمالحظات  نأ"  :إلىعدس 

     2."ة المشاهد وأسالیب
عبارة عن أداة ووسیلة لجمع البیانات في شكل استمارة "  :بأنه ویعرف االستبیان

علیها بنفسه من  باإلجابة، لیقوم المبحوث ألفرادللبحث، تتكون من قائمة من العبارات توجه 
   3."حصول على معلومات حول موضوع معین جل الأ

   :مراحل بناء استبیان الدراسة* 
النظري للدراسة واالستطالعي  اإلطارمجموعة من العبارات من خالل  تم استنباط -أ 

  .األساسیةالدراسة  أبعادومن خالل تحلیل  األوليالمیداني 
  

                                                
،منشورات سس المنهجیة في العلوم االجتماعیةألا، "مالحظات حول االستخدام المیداني لبعض تقنیات البحث السوسیولوجي:" مسعودة كنونة 1

 .   191: ص ،1991، 3جامعة منتوري قسنطینة، عدد
 .  110:ص ،1993ردن، أل، دار الفرقان، اأساسیات البحث التربوي: عبد الرحمان عدس 2
 .144:ص ،1983مكتبة االنجلو مصریة، القاهرة، ،  مناهج البحث العلمي في البحوث التربویة والنفسیة: محمد عزیز ابراهیم 3
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                                               إلىوآل  بتصحیحهفقام  األوليالمشرف في شكله  األستاذعرض االستبیان على  -ب
 األداة، فان بنود واإلداریین األساتذةالهدف هو استقصاء آراء كل من  أن، وطالما  عبارة 47

  .تنوع المبحوثون إنحتى  األصلواحدة وهذا هو 
  )الصدق الظاهري ( :صدق االستبیان -ج

على مجموعة من  األولیةفي صورتها )  االستبانة( قام الباحث بعرض أداة البحث 
والنفسیة وطلب الباحث  جتماعیةت العلوم اإلعلم والخبرة في مجاالمن ذوي ال 1.األساتذة
إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات أداة البحث ومدى انتماءها للمحور الذي تنتمي منهم 

  .وتعدیل أي عبارة من العبارات إضافة، وكذلك ألجلهومدى مالءمتها لقیاس ما وصفت  إلیه
التعدیالت التي اتفق  اءبإجر ، قام الباحث األساتذة أبداهافي ضوء التوجیهات التي 

حذف بعض العبارات بعد تحدید مواضع االلتباس  أوسواء بتعدیل الصیاغة علیها معظمهم 
  بند 47عبارات جدیدة، لیصبح استبیان البحث في شكله النهائي وعدد بنوده  إضافة أوفیها 

  :محورین إلىوتم تقسیمه  ) 01أنظر الملحق رقم (  
  .واإلداریین األساتذةیانات حول وجهة نظر ویشتمل على ب :األولالمحور 

في انتشار ظاهرة  واإلداریین األساتذةویشتمل على بیانات حول وجهة نظر  :المحور الثاني
   .العنف لدى التالمیذ

  .واإلداریین األساتذةمحاوره لكل من  أهمیوضح توزیع بنود االستبیان على ): 09(والجدول رقم 
  

لتالمیذ من وجهة مظاهر العنف لدى ا  المحاور
  واإلداریین األساتذةنظر 

في  واإلداریین األساتذةوجهة نظر 
  .انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ

  .46...................30-29-28  .27.......................-3-2-1  رقم البند
  :ثبات االستبیان -د 

وذلك لالعتبارات " االختبار ادةإع"لحساب ثبات االستبیان في هذه الدراسة، استخدمنا طریقة 
  :التالیة

  .تطبیقه على نفس العینة إعادة إمكانیة -
  

                                                
 . فریجة محمد – تاوریریت نور الدین  - يالطاهر ابراهیم - زمام نور الدین: قدمت االستمارة لالساتذة 1
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جابات الفردیة أكثر مما تعتمد على تقوم في جوهرها على قیاس اإل "كون هذه الطریقة  -
  1."اإلجاباتقیاس سرعة 

على  األولبتجریب االستبیان أي في التطبیق  قامت الباحثةبعد اختیار عینة البحث  -
تم اختیارهم بصفة  األصلیة، خارجین عن العینة إداریاخمسة عشر أستاذا وخمسة عشر 

استبیان  إعادة، ولكن عندما تم األولالتطبیق  إعادةعشوائیة، وبعد خمسة عشر یوما تمت 
 باألساتذةعلى عشر استمارات خاصة  إالمن الحصول  الباحثة التطبیق الثاني لم تتمكن

 3و اإلجابةعن  أساتذةخمس ، وذلك راجع المتناع باإلداریینة خاصة وثالثة عشر استمار 
، ثم حسبنا االرتباط األسئلةعن كل  اإلجابةتم رفض استبیاناتهم نظرا لعدم تكملة  إداریین
 بیرسونوالتطبیق الثاني باستعمال معامل االرتباط بطریقة  األولالتطبیق  إجاباتبین 

.(Pearson)                              
  :معامل االرتباط بیرسون

        األساتذةیوضح كیفیة حساب معامل االرتباط لعینة ): 10(لدینا الجدول رقم 
  :األولالمحور 

  

الدرجة   البدائل
  المعیاریة

تكرار   تكرار س
  ص

المتوسط 
الحسابي 

  س

المتوسط 
الحسابي 

  ص

  ر  ح ص  ح س

  0.99  1.36  1.49  1.64  1.51  22  16  3  دائما
  0.36  0.49  122  102  2  اأحیان
  0.64-  0.51-  116  142  1  أبدا

  260  260  /  المجموع

  .األولنتائج التطبیق  إلىس،: نرمز بـ -
 .نتائج التطبیق الثاني إلىص،: نرمز بـ -

  :لدینا
   )]²ح ص(مجموع ×)²ح س(مجموع [ جذر)/ ح ص× ح س (مجموع = ر     
  الدرجة للمجموعة س عن المتوسط الحسابي انحراف: ح س.  

  
                                                

 .   381:ص ،1987، دار الفكر العربي، القاهرة، علم النفس االحصائي وقیاس العقل البشري: لبهي السیدفؤاد ا 1
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  س:المتوسط الحسابي لـ -الدرجة= ح س: أي
  .انحراف الدرجة للمجموعة ص عن المتوسط الحسابي: ح ص* 
  ص:المتوسط الحسابي لـ -الدرجة= ح ص: أي
  :المتوسط الحسابي* 

  .التكرارات وعمجم)/  الدرجة ×التكرار( مج= المتوسط الحسابي
   1.51= س: ابي لـالمتوسط الحس

  1.64= ص:المتوسط الحسابي لـ
  2.528/2.549= ر: وبعد الحساب العددي نجد

  .0.99=ر                           
  :المحور الثاني

      س، ص: وطالما لدینا تطبیقین

=فإن س
ن

سم
ن

م

   .المتوسط الحسابي  1

=ص   
ن

مص
ن

م

    .المتوسط الحسابي 1

  :وان قانون معامل االرتباط

=ر

 



 







ن

م

ن

م

ن

م

سمسصمص

سمسصمص

1 1

1
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  .ةلعینة األساتذ) 28(باط للعبارة یوضح كیفیة حساب معامل االرت) 11(لدینا الجدول رقم 

  

  'ص-ص  'ص  'س -س  'س  ص  س  الترتیب  العبارة
  )'س-س(

×  
  )'ص- ص(

  ر  ²) 'ص- ص(  ²)'س-س(

  

التالمیذ 
تجاه 
  األساتذة

1  1  1  

2.5  

-1.5  

2.5  

-1.5  3  2.25  2.25  

1  2  0  0  -2.5  -2.5  6.25  6.25  6.25  
3  2  3  -0.5  0.5  -0.25  0.25  0.25  
4  7  6  4.5  3.5  15.75  20.25  12.25  

  /  21  29  24.75  00  /  00  /  10  10  /  المجموع
التالمیذ 
تجاه 
  االدارة

1  1  1  
2.5  

-1.5  
2.5  

-1.5  3  2.25  2.25  
1  2  3  3  0.5  0.5  0.25  0.25  0.25  

3  5  4  2.5  1.5  3.75  6.25  2.25  
4  1  2  -1.5  -0.5  0.75  2.25  0.25  

  /  5  11  7.75  00  /  00  /  10  10  /  المجموع
التالمیذ 
تجاه 

1  4  3  
2.5  

1.5  
2.5  

0.5  0.75  2.25  0.25  
0.90  2  4  5  1.5  2.5  3.75  2.25  6.25  

3  1  1  -1.5  -1.5  2.25  2.25  2.25  
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بعضهم 
  2.25  2.25  2.25  1.5-  1.5-  1  1  4  البعض

  /  11  9  9  00  /  00  /  10  10  /  المجموع
التالمیذ 
تجاه 

الممتلكات 
  المدرسیة

1  4  5  

2.5  

1.5  

2.5  

2.5  3.75  2.25  6.25  

0.89  
2  3  2  0.5  -0.5  -0.25  0.25  0.25  
3  2  2  -0.5  -0.5  0.25  0.25  0.25  
4  1  1  -1.5  -1.5  2.25  2.25  2.25  

  /  9  5  6  00  /  00  /  10  10  /  المجموع
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  .ذةلعینة األسات) 33...29(ات یوضح كیفیة حساب معامل االرتباط للعبار ) 12(لدینا الجدول رقم 

  'ص-ص  'س-س  'ص  'س  ص  س  العبارة  الرقم
  )'س-س(

×  
  )'ص- ص(

  ر   2)'ص- ص(  ²)'س-س(

29  

عنف 
  0  0  جسدي

1.66  1.66  

-1.66  -1.66  2.75  2.75  2.75  

0.96  

عنف 
  لفظي

5  6  3.34  4.34  14.46  11.15  18.83  

عنف 
  0.11  1.79  0.45  0.34  1.34  2  3  نفسي

عنف 
  رمزي

0  0  -1.66  -1.66  2.75  2.75  2.75  

عنف 
  0.11  0.11  0.12  0.34  0.34  2  2  مادي

  2.75  2.75  2.75  1.66-  1.66-  0  0  أخرى
  /  27.3  21.3  23.28  0.04  0.04  /  /  10  10  المجموع

عنف   30
  0.95  11.09  11.09  11.09  3.33-  3.33-  3.33  3.33  0  0  جسدي
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32  

عنف 
  7.13  2.75  04.43  2.67  1.66  6  5  لفظي

عنف 
  معنوي

5  4  1.66  0.67  1.11  2.75  0.45  

  /  18.67  16.59  16.63  0.05  0.01-  /  /  10  10  المجموع

31  

عنف 
  0  0  جسدي

3.33  3.33  

-3.33  -3.33  11.09  11.09  11.09  

0.98  
عنف 
  لفظي

8  7  4.67  3.67  17.14  21.80  13.47  

عنف 
  0.11  1.77  0.44  0.33-  1.33-  3  2  معنوي

  /  24.67  34.66  28.67  0.01  0.01  /  /  10  10  المجموع

32  

عنف 
  5  4  جسدي

3.33  3.33  

0.67  1.67  1.12  0.54  2.79  

عنف   0.88
  لفظي

5  4  1.67  0.67  1.12  2.79  0.45  

عنف 
  5.43  5.43  5.43  2.33-  2.33-  1  1  معنوي



  اإلجراءات المنهجیة للدراسـة                                                 الفصـل الخامس           
 

  
  
  
  

33  

  /  8.67  8.67  7.67  0.01  0.01  /  /  10  10  المجموع

33  

  3  2  التحطیم
3.33  3.33  

-1.33  -0.33  0.44  1.77  0.11  
  13.47  13.47  13.47  3.67  3.67  7  7  التشویه  0.97

  5.43  5.43  5.43  2.33-  2.33-  0  1  أخرى
  /  19.01  20.67  19.34  1.01  0.01  /  /  10  10  المجموع

  
  :األساتذةلعینة ) 41.....34(الرتباط للعبارات یوضح كیفیة حساب معامل ا) 13(رقم جدول 

  

  'ص-ص  'س-س  'ص  'س  ص  س  العبارة  الرقم
  )'س -س(

×  
  )'ص- ص(

  ر  ²) 'ص- ص(  ²)'س-س(

34  

عنف 
  4  2  فردي

5  5  
-3  -1  3  9  1  

1  
عنف 
  جماعي

8  6  3  1  3  9  1  

  /  2  18  6  0  0  /  /  10  10  المجموع
  1  25  25  25  5-  5-  5  5  0  0عنف   35
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34  

  فردي
عنف 
  25  25  25  5  5  10  10  جماعي

  /  50  50  50  0  0  /  /  10  10  المجموع

36  
  10  10  الذكور

5  5  
-5  -5  25  25  25  

1  
  25  25  25  5  5  0  0  اإلناث
  /  50  50  50  0  0  /  /  10  10  المجموع

37  

عنف 
  جسدي

3  4  

2.5  2.5  

0.5  1.5  0.75  0.25  2.25  

0.95  

عنف 
  6.25  12.25  8.75  2.5  3.5  5  6  لفظي

عنف 
  معنوي

1  1  -1.5  -1.5  2.25  2.25  2.25  

  6.25  6.25  6.25  2.5-  2.5-  0  0  أخرى
  /  17  21  18  00  00  /  /  10  10  المجموع

38  

عنف 
  جسدي

0  0  
2.5  2.5  

-2.5  -2.5  6.25  6.25  6.25  
0.98  

  12.25  6.25  8.75  3.5  2.5  6  5عنف 
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35  

  لفظي
عنف 
  2.25  2.25  2.25  1.5  1.5  4  4  معنوي

  6.25  2.25  3.75  2.5-  1.5-  0  1  أخرى
  /  27  17  21  00  00  /  /  10  10  المجموع

39  

داخل 
  2  3  القسم

3.33  3.3
3  

-0.33  -1.33  0.44  0.11  1.77  

في   0.99
  الساحة

5  8  1.67  4.67  7.80  2.79  21.81  

  11.08  1.77  4.43  3.33-  1.33-  0  2  أخرى
  /  34.66  4.67  12.67  0.01  0.01  /  /  10  10  المجموع

40  

أولى 
  ثانوي

1  1  

3.33  3.3
3  

-2.33  -2.33  5.43  5.43  5.43  

0.96  
ثانیة 
  0.45  0.11  0.22  0.67  0.33-  4  3  ثانوي

ثالثة 
  انويث

6  5  2.67  1.67  4.46  7.13  2.79  

  /  8.79  12.67  10.11  4.67  5.33  /  /  10  10  المجموع
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36  

41  

  1  1  العلمیة

2.5  2.5  

-1.5  -1.5  2.25  2.25  2.25  

1  
  6.25  6.25  6.25  2.5  2.5  5  5  األدبیة
  6.25  6.25  6.25  2.5-  2.5-  0  0  الفنیة
  2.25  2.25  2.25  1.5  1.5  4  4  أخرى

  /  17  17  17  00  00  /  /  10  10  المجموع
 

 :األساتذةلعینة )  42(یوضح كیفیة حساب معامل االرتباط للعبارة ): 14(جدول رقم 
  

الدرجة   البدائل
  المعیاریة

تكرار   تكرار س
  ص

المتوسط 
الحسابي 

  س

المتوسط 
الحسابي 

  ص
  ر  ح ص  ح س

  7  7  2  نعم
1.7  1.7  

-0.7  -0.7  
  0.4-  0.4-  3  3  1  ال  1

  /  /  10  10  /  المجموع
  0.65/0.65= ر               

      1= ر             
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  :لعینة األساتذة)  46....43 ( یوضح كیفیة حساب معامل االرتباط للعبارات): 15(جدول رقم 

  

  'ص-ص  'س-س  'ص  'س  ص  س  العبارة  الرقم
  )'س -س(

×  
  )'ص- ص(

  ر  ²) 'ص- ص(  ²)'س-س(

43  

قبل 
  0  1  االمتحان

2.33  2.33  

-1.33  -2.33  3.09  1.77  5.43  

0.98  
 أثناء

  االمتحان
0  0  -2.33  -2.33  5.43  5.43  5.43  

بعد 
  21.81  13.47  17.14  4.67  3.67  7  6  االمتحان

  /  32.67  20.67  25.66  0.01  0.01  /  /  7  7  المجموع

44  

الفترة 
  الصباحیة

1  0  
5  5  

-4  -5  20  16  25  
1  

الفترة 
  25  16  20  5  4  10  9  المسائیة

  /  50  32  40  00  00  /  /  10  10  المجموع
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38  

45  

بدایة 
  0  0  األسبوع

3.33  3.33  

-3.33  -3.33  11.09  11.09  11.09  

0.98  
منتصف 
  األسبوع

3  2  -0.33  -1.33  0.44  0.11  1.77  

نهایة 
  21.81  13.47  17.14  4.67  3.67  8  7  األسبوع

  /  34.67  24.67  28.67  0.01  0.01  /  /  10  10  المجموع

46  

بدایة 
السنة 
  الدراسیة

0  0  

3.33  3.33  

-3.33  -3.33  11.09  11.09  11.09  

0.98  

منتصف 
السنة 
  الدراسیة

1  2  -2.33  -1.33  3.09  5.34  1.77  

نهایة 
السنة 
  الدراسیة

9  8  5.67  4.67  26.48  32.15  21.81  

  /  34.67  48.67  40.66  0.01  0.01  /  /  10  10  المجموع
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  :اإلداریینیوضح كیفیة حساب معامل االرتباط لعینة ): 16(جدول رقم 
  :األولالمحور 

  

الدرجة   البدائل
  المعیاریة

تكرار   تكرار س
  ص

المتوسط 
الحسابي 

  س

المتوسط 
الحسابي 

  ص
  ر  ح ص  ح س

  19  21  3  دائما

1.51  1.52  

1.49  1.48  

0.99  
  0.48  0.49  139  133  2  أحیانا

  0.52-  0.51-  180  184  1  أبدا

  /  /  338  338  /  المجموع

  2.69/2.70= ر          
  0.99=ر         

  :المحور الثاني
  :لعینة اإلداریین)  28 (یوضح كیفیة حساب معامل االرتباط للعبارة): 17(جدول رقم 

  'ص-ص  'ص  'س-س  'س  ص  س  الترتیب  العبارة
  )'س - س(

×  
  )'ص- ص(

  ر  ²) 'ص- ص(  ²)'س- س(

التالمیذ 
اه تج

  األساتذة

1  0  0  
3.25  

-3.25  
3.25  

-3.25  10.56  10.56  10.56  0.97  
2  3  2  -0.25  -1.25  0.31  0.06  1.56  
3  3  4  -0.25  0.75  0.19  0.06  0.56  
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4  7  7  3.75  3.75  14.06  14.06  14.06  
  /  26.74  24.74  25.12  00  /  00  /  13  13  /  عالمجمو

المیذ الت
تجاه 
  االدارة

1  0  2  

3.25  

-3.25  

3.25  

-1.25  4.06  10.56  1.56  0.97  

2  0  0  -3.25  -3.25  10.56  10.56  10.56  

3  10  8  6.75  4.75  32.06  45.56  22.56  
4  3  3  -0.25  -0.25  0.06  0.06  0.06  

  /  34.74  66.74  46.74  00  /  00  /  13  13  /  المجموع
التالمیذ 
تجاه 

بعضھم 
  البعض

1  5  5  

3.25  

1.75  

3.25  

1.75  3.06  3.06  3.06  0.93  
2  8  5  4.75  1.75  8.31  22.56  3.06  
3  0  2  -3.25  -1.25  4.06  10.56  1.56  
4  0  1  -3.25  -2.25  7.31  10.56  5.06  

  /  12.74  46.74  22.74  00  /  00  /  13  13  /  المجموع
التالمیذ 
تجاه 

الممتلكات 
  المدرسیة

1  7  6  

3.25  

3.75  

3.25  

2.75  10.31  14.06  7.56  0.92  
2  4  5  0.75  1.75  1.31  0.56  3.06  
3  0  1  -3.25  -2.25  7.31  10.56  5.06  
4  2  1  -1.25  -2.25  2.81  1.56  5.06  

  /  20.74  26.74  21.74  00  /  00  /  13  13  /  المجموع
  

  :لعینة اإلداریین) 33....29(یوضح كیفیة حساب معامل االرتباط للعبارات ): 18(جدول رقم 
  )'س- س(  'ص-ص  'س-س  'ص  'س  ص  س  العبارة  الرقم

  ر  ² )'ص- ص(  ²)'س- س(  ×
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  )'ص- ص(

29  

العنف 
  0  0  الجسدي

2.16  2.16  

-2.16  -2.16  4.66  4.66  4.66  

0.84  

العنف 
  8.06  3.38  5.22  2.84  1.84  5  4  اللفظي

العنف 
  34.10  8.06  16.58  5.84  2.84  8  5  النفسي

العنف 
  4.66  1.34  2.50  2.16-  1.16-  0  1  الرمزي

العنف 
  4.66  0.70  1.81-  2.16-  0.84  0  3  المادي

  4.66  4.66  4.06  2.16-  2.16-  0  0  أخرى
  /  60.8  22.8  31.21  0.04  0.04  /  /  13  13  المجموع

30  

عنف 
  0  0  جسدي

4.33  4.33  

-4.33  -4.33  18.75  18.75  18.75  

العنف   0.97
  2.79  0.45  1.12  1.67  0.67  4  5  اللفظي

عنف 
  7.13  13.49  9.79  2.67  3.67  9  8  معنوي

  /  28.67  32.69  29.66  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع

31  

عنف 
  0  0  جسدي

4.33  4.33  

-4.33  -4.33  18.75  18.75  18.75  

العنف   0.56
  0.11  13.41  1.21-  0.33-  3.67  4  8  اللفظي

عنف 
  21.81  0.45  3.13  4.67  0.67  9  5  معنوي
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  /  40.67  32.67  20.67  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع

32  

عنف 
  0  3  جسدي

4.33  4.33  

-1.33  -4.33  5.76  1.77  18.75  

العنف   0.99
  58.82  7.13  20.48  7.67  2.67  12  7  اللفظي

عنف 
  11.09  1.77  4.43  3.33-  1.33-  1  3  معنوي

  /  88.66  10.67  30.67  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع

33  

  3  5  التحطیم
4.33  4.33  

0.67  -1.33  -0.89  0.45    
  32.51  13.46  20.81  5.67  3.67  10  8  التشویھ  0.93

  18.75  18.75  18.75  4.33-  4.33-  0  0  أخرى
  /  52.67  32.66  38.67  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع

 
  .اإلداریینلعینة )41....34:(رات رقمیوضح كیفیة حساب معامل االرتباط للعبا) 19(الجدول رقم

  'ص-ص  'س-س  'ص  'س  ص  س  العبارة  الرقم
  ) 'س -س(

×  
  )'ص-ص( 

  ر  ²)'ص- ص(  ²) 'س-س(

34  

العنف 
  الفردي

4  5  
6.5  6.5  

-2.15  -1.5  3.75  6.25  2.25  
1  

العنف 
  2.25  6.25  3.75  1.5  2.15  8  9  الجماعي
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43  

  /  4.5  12.5  7.5  00  00  /  /  13  13  المجموع

35  

العنف 
  3  4  الفردي

6.5  6.5  
-2.15  -3.5  8.75  6.25  12.25  

1  
العنف 
  الجماعي

9  10  2.15  3.5  8.75  6.25  12.25  

  /  24.5  12.5  17.5  00  00  /  /  13  13  المجموع

36  
  20.25  42.25  29.25  4.5-  6.5-  2  0  اإلناث  1  20.25  42.25  29.25  4.5  6.5  6.5  6.5  11  13  الذكور

  /  40.5  84.5  58.5  00  00  /  /  13  13  المجموع

37  

عنف 
  1  2  جسدي

3.25  3.25  

-1.25  -2.25  2.81  1.56  5.06  

0.98  
عنف 
  45.56  22.56  32.06  6.75  4.75  10  8  لفظي

عنف 
  1.56  0.06  0.31  1.25-  0.25-  2  3  معنوي

  10.56  10.56  10.56  3.25-  3.25-  0  0  أخرى
  /  62.74  34.74  45.74  00  00  /  /  13  13  المجموع

38  

عنف 
  1  1  جسدي

3.25  3.25  

-2.25  -2.25  5.06  5.06  5.06  

عنف   1
  33.06  0.06  1.44  5.75  0.25-  9  3  لفظي

عنف 
  0.06  33.06  1.44-  0.25-  5.75  3  9  معنوي
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  10.56  10.56  10.56  3.25-  3.25-  0  0  أخرى
  /  48.74  48.74  15.62  00  00  /  /  13  13  المجموع

39  

داخل 
  3  5  القسم

4.33  4.33  

0.67  -1.33  0.89  0.45  1.77  

في   0.93
  13.47  2.79  6.13  3.67  1.67  8  6  الساحة

  5.43  5.43  5.43  2.33-  2.33-  2  2  أخرى
  /  20.67  8.67  12.45  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع

40  

أولى 
  2  1  ثانوي

4.33  4.33  

-3.33  -2.33  7.76  11.09  5.43  

ثانیة   0.99
 0.45  0.45  0.45  0.45  0.67  0.67  5  5  ثانوي

ثالثة 
  2.79  7.13  4.46  1.67  2.67  6  7  ثانوي

  /  8.67  18.67  12.67  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع

41  

  2  1  العلمیة

3.25  3.25  

-2.25  -1.25  2.81  5.06  1.56  

0.95  
  33.06  33.06  33.06  5.75  5.75  9  9  األدبیة
  10.56  10.56  10.56  3.25-  3.25-  0  0  الفنیة
  5.06  0.06  0.56  2.25-  0.25-  1  3  أخرى

  /  50.24  48.74  46.99  1-  00  /  /  13  13  المجموع
 

 :لعینة اإلداریین) 42( حساب معامل االرتباط للعبارة یوضح كیفیة) 20(الجدول رقم
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الدرجة   البدائل
  المعیاریة

تكرار 
  س

تكرار 
  ص

المتوسط 
سابي الح

  س

المتوسط 
الحسابي 

  ص
  ر  ح ص  ح س

  10  12  2  نعم
1.92  1.77  

0.08  0.23  
  0.77  0.92-  3  1  1  ال  0.98

  /  /  13  13  /  المجموع
                      0.726/0.742= ر              
  0.98= ر              

  :لعینة اإلداریین) 46...43(یوضح كیفیة حساب معامل االرتباط للعبارات رقم  :)21(الجدول رقم

  'ص-ص  'س-س  'ص  'س  ص  س  العبارة  الرقم
  )'س-س(

×  
  )'ص- ص(

-س(
  ر  ²) 'ص- ص(  ²)س

43  

قبل 
  4  3  االمتحان

4.33  4.33  

-1.33  -0.33  0.44  1.77  0.11  

0.9
8  

أثناء 
  االمتحان

0  0  -4.33  -4.33  18.75  18.75  18.75  

بعد  
  21.81  32.15  26.48  4.67  5.67  9  10  االمتحان

  /  40.67  52.67  45.67  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع
  1  6.25  2.25  3.75  2.5-  1.5-  6.5  6.5  4  5الفترة   44
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  الصباحیة
الفترة 
  6.25  2.25  3.75  2.5  1.5  9  8  المسائیة

  /  12.5  4.5  7.5  00  00  /  /  13  13  المجموع

45  

بدایة 
  1  2  األسبوع

4.33  4.33  

-2.33  -3.33  7.76  5.43  11.09  

0.9
6  

منتصف 
  األسبوع

3  4  -1.33  -0.33  0.44  1.77  0.11  

نهایة 
  13.47  13.47  13.47  3.67  3.67  8  8  األسبوع

  /  24.67  20.67  21.67  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع 

46  

بدایة 
السنة 
  الدراسیة

1  0  

4.33  4.33  

-3.33  -4.33  14.42  11.09  18.75  

0.9
منتصف   8

السنة 
  اسیةالدر 

2  3  -2.33  -1.33  3.09  5.43  1.77  

  32.15  32.15  32.15  5.67  5.67  10  10نهایة 
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السنة 
  الدراسیة
  /  52.67  48.67  49.66  0.01  0.01  /  /  13  13  المجموع

  :)االستبانة( أداة الدراسة لتقدیر ثبات) بیرسون ( یوضح معامالت االرتباط ): 22( جدول رقم 
  دراسةمحاور أداة ال  الرقم

  )االستبانة ( 
  عدد

  العبارات
  معامل االرتباط

عینة 
  ةاألساتذ

عینة 
  اإلداریین

  0.99  0.99  27  المحور األول  01
  096  097  19  المحور الثاني  02
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الذي یوضح معامالت االرتباط لتقدیر ثبات أداة  -) 22 (ول رقم وتكشف بیانات الجد

مظاهر العنف لدى التالمیذ من  " :اط المحور األول، أن معامل ارتب)االستبانة ( الدراسة 
بالنسبة لكل من عینتي األساتذة واإلداریین، )  0.99(قد بلغ  " وجهة نظر األساتذة واإلداریین

مظاهر العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر األساتذة : " ارتباط المحور الثانيوبلغ معامل 
وبما أن  ). 0.96،  0.97( اریین على التوالي لكل من عینتي األساتذة واإلد" واإلداریین 

في كل من المحورین وفي كال العینتین من مجتمع الدراسة، قریب ) ر ( معامل االرتباط 
، فإن معامل االرتباط قوي ومنه نستطیع القول أن االستبیان عل قدر عال من 1جدا من 

  .صالحة لالستعمالالثبات، وأن بنوده 
  :السجالت والوثائق -3- 6

التعلیم الثانوي  اتوقصد تحري مزید من الدقة والمصداقیة حاولنا استغالل زیارتنا لمؤسس
محل الدراسة ومكننا ذلك من االطالع على بعض الوثائق، وقد تمكنا من االطالع على 

، حیث ) 02 (القانوني الداخلي لبعض هذه المؤسسات لمدینة بسكرة أنظر الملحق رقم
داخلیة الخاصة بانضباط التالمیذ والمحافظة على النظام وحسن سیر یحتوي على القوانین ال

  .العملیة التعلیمیة
  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة -7

      1:الوصفیة منها اإلحصائیةاعتمدنا في معالجة البیانات على بعض المقاییس 
 مقاییس النزعة المركزیة:  
خداما، ویطلق على مقاییس النزعة است وأكثرها اإلحصائیةالمقاییس  أهموتعتبر من   

مقاییس الوضع، والمقصود بالنزعة المركزیة هو  أواسم مقاییس المتوسطات  أحیاناالمركزیة 
قیمة نموذجیة تمثل مجموعة من البیانات،  أونزعة المفردات للتركز حول قیمة متوسطة 

جموعة بیانات مرتبة الوقوع في المركز داخل م إلىمثل هذه القیمة النموذجیة تمیل  أنحیث 
   اإلحصائيحسب قیمتها فقد اتخذت كأساس للوصف الكمي لمعالم المجتمع 

                                                
 .  139:،ص1998 دون مكان نشر، ، دار النهضة العربیة ،الطرق االحصائیة في العلوم االجتماعیة: فتحي عبد العزیز ابو راضي 1
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نعرف صورا عدیدة لمقاییس النزعة المركزیة وان من  أنالذي تشكله هذه البیانات، ویمكن 

الوسیط، المنوال،المتوسط الهندسي، المتوسط التوافقي، وقد استخدمنا في : شیوعا أكثرها
عناصر مجتمع البحث حول نقطة واحدة  إجماعلمتوسط الحسابي الذي یبین درجة حساباتنا ا

  .سؤال معین أو
 مقاییس التشتت:  

وصف مجموعة من  أوفكرة دقیقة  إلعطاءمقاییس النزعة المركزیة ال تكفي وحدها  إن
شتت ال تبین طبیعة هذه البیانات وال كیفیة توزیع مفرداتها، ولهذا یعرف ت أنهاالبیانات، إذ 

 أومجتمع عن بعضها البعض،  أوتباعد وتناثر قیم مفردات عینة  بأنهمجموعة من القیم 
باستخدام مقدار ) الوسط الحسابي(تباعدها عن قیمة معینة محسوبة من داخل المجموعة 

التقارب بین مفردات المجموعة كمقیاس للتشتت فهذا المقیاس یوضح مدى تجانس  أوالتباعد 
 األسلوبیر من الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة التي تعتمد على المفردات، ففي كث

دراسة تشتت مفردات المجموعة عن قیمة متوسطة تمثل المجموعة،  إلىنحتاج  اإلحصائي
كانت مفرداتها  إذا أماالمطلقة تكون صغیرة،  اانحرافاتهكانت المفردات متجانسة فان  فإذا

كبیرة وعادة ما یستخدم الوسط الحسابي للقیمة  تكون تاالنحرافاغیر متجانسة فان هذه 
، واالنحراف المعیاري یعتبر احد مقاییس التشتت التي استخدمناها ویعبر لنا عن المتوسطة

( استخدامنا إلى باإلضافةسؤال معین،  أودرجة اختالف مفردات البحث حول نقطة معینة 
    1.اإلحصائیةالختبار الداللة ) ²كا

  :ة المطبقة في الحساباتالقوانین اإلحصائی
  :من بین القوانین التي استعملناها في حساباتنا هي

 مجموع التكرارات/ 100× التكرار =  النسبة المئویة.  
 مجموع التكرارات)/  الدرجة× التكرار (  مج=  المتوسط الحسابي.            

  وأ                   
                                                

 .175: مرجع سبق ذكره، ص: فتحي عبد العزیز ابو راضي 1
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= ' س      
ن

سم
ن

م

1    ما ص = ' وإ

ن

صم
ن

م

1                

 مجموع التكرارات/ ²)المتوسط الحسابي -الدرجة (مج[ جذر=  االنحراف المعیاري    [  
 ر(معامل االرتباط بیرسون:( 

  :للحصول على معامل االرتباط بیرسون نتبع ما یلي
  .یرین س، ص كل على حدىتكرارات المتغجمع  -
 .المتوسط الحسابي إیجاد -

 .انحراف الدرجة عن المتوسط الحسابي للمتغیرین س، ص إیجاد -
 .ضرب انحراف الدرجة عن المتوسط الحسابي للمتغیرین س، ص -

 .  تربیع انحراف الدرجة عن المتوسط الحسابي للمتغیرین س، ص -
 :تطبیق القانون -

        )]²ح ص(مجموع× )²ح س(مجموع[جذر )/ح ص×ح س( مجموع = ر           

= ر         أو
2)(2)(

))((

11

1













ن

م

ن

م

ن

م

مسسمصص

سمسمصص
       

  
  1:)²كا(ع یاختیار الداللة اإلحصائیة كاف ترب

رفض الفرض الصفري، ولحساب كاف تربیع نتبع  أویستخدم كاف تربیع كمحك لقبول 
  :الخطوات التالیة

 التكرار المتوقع/  ²) التكرار المتوقع -اقعالتكرار الو ( مج=  ²كا.  
  ). البدیل دائما، البدیل أحیانا، البدیل أبدا:( تكرار كل بدیل= التكرار الواقع       
  عدد البدائل/ مجموع التكرارات= التكرار المتوقع       

                                                
 ،1997القاهرة، ،  ،دار المعرفة الجامعیة الجزء الثاني، ،االحصاء والقیاس في البحث االجتماعي: ( غریب محمد سید أحمد وناجي بدر ابراهیم 1

 .   203-186: ص ص
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  التالیة حساب درجة الحریة للجدول عن طریق المعادلة:  

  .1-درجاتعدد ال= درجة الحریة      
 أفراد عینة الدراسة في كل  إجابات، للتعرف على الفرق في ) ²كا (تم استخدام مربع كاي

 ما تبینه الدراسة من فروق إلىللوصول  األساسیةعبارة من عبارات متغیرات الدراسة 
 .0.01أو  0.05، والتي تكون عند مستوى داللة إحصائیة داللة ذات

 عبارة عن رسم بیاني یتكون من عدد من أزواج األعمدة  وهي: األعمدة البیانیة المزدوجة
 1.في بحثنا هذا لعرض بیانات جدول تكراريوتستخدم 

 إن الدائرة النسبیة من العروض البیانیة التي تساعد على فهم الظاهرة : الدائرة النسبیة
 . المدروسة أكثر بمجرد النظر إلیها، لذلك لجأنا إلى استخدامها

  لتوضیح الفروق بین إجابات أفراد عینة الدراسة،  : "ت" التباین تم استخدام تحلیل
 . والتباین یستخدم لبیان الفرق بین فئتین

  : كاآلتيیستخدم في بحثنا " ت"  اختبار
  :2األزواجمقارنة  -1

أن متوسط الفروق بین مجموعة البیانات  اإلحصائيوضع الفرض : الخطوة األولى     
صفر أي ال یوجد فرق بین مجموعة البیانات األولى ومجموعة = یساوي صفر ف

  .البیانات الثانیة
أي قیمة غیر  اإلحصائيیمكن أن تكون قیمة متوسط الفروق في الفرض : ملحوظة  -

  .الصفر تبعا للموقف
  .التالیة تبعا للمواقفوضع الفرق البدیل وهو أحد الصور الثالثة : الخطوة الثانیة   
  صفر ≠ف -أ 

  صفر > ف -ب 
                                                

 .44: مرجع سبق ذكره، ص: مختار محمد عبد اهللا، فاطمة عبد السالم شربى 1
 138-134: ص ص : نفس المرجع 2
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  صفر <ف -ج 
لبیانات المتاحة من حساب قیمة ت المحسوبة من العینة باستخدام ا: الخطوة الثالثة    

   ف  = ت .المعادلة
  ع ف               

= ف  2ع 
ن
ففمج




1

2

  =
ن

فمج
ت
فمج














1

2

2

 

  من المعادلةیحسب الخطأ المعیاري لمتوسط الفروق     ع ف -

= ع ف     
ن

فع 2

  

  
  ثم نعوض في معادلة ت لحساب قیمة ت المحسوبة

   ف=  ت 
   ع ف     

  
-ت(تستخرج قیمة ت الجدولیة بمستوى المعنویة المطلوبة ودرجات حریة :  الخطوة الرابعة

  .حیث ن هي عدد أزواج البیانات) 1
  .تقارن قیمة ت المحسوبة بقیمة ت الجدولیة ویتخذ القرار:  الخطوة الخامسة

إلننا ننظر إألى القیمة المطلقة ل ت  صفر ≠ف فإذا كان الفرض البدیل هو  -1
المحسوبة فإذا كانت أقل من القیمة الجدولیة أو أكبر منها نرفض الفرض اإلحصائي 

  .وتقبل الفرض البدیل
ذا كان الفرض البدیل هو  -2 یمة ت المحسوبة بقیمة ت فإننا نقارن ق صفر > ف وإ

 الجدولیة فإذا كانت أقل منها أو كانت سالبة بأي قیمة ال نستطیع رفض الفرض 
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وتقبل  اإلحصائي، أما إذا كانت أكبر من القیمة الجدولیة فإننا نرفض الفرق اإلحصائي
 .الفرض البدیل

ذا كان الفرض البدیل هو  -3 فإننا نقارن قیمة ت المحسوبة بالقیمة  صفر <ف  وإ
السالبة لـ ت الجدولیة فإذا كانت قیمة ت المحسوبة أكبر من القیمة الجولیة جبریا 

أما إذا كانت القیمة المحسوبة أصغر من  اإلحصائيفإننا ال نستطیع رفض الفرض 
  .بدیلالقیمة الجدولیة فإننا نرفض الفرض اإلحصائي ونقبل الفرض ال

  :الخطوة السادسة
  : حساب حدود الثقة لمتوسط الفروق في  المجتمع اآلتي 

   ع ف ×ت الجدولیة  - ف= الحد األدنى للثقة  -1
  ع ف ×ت الجدولیة +  ف= الحد األعلى للثقة  -2

الثقة و هذا  فترةالثقة أحدهما سالب و اآلخر موجب كان الصفر واقعا في  يحد كانفإذا 
أما إذا كان حدي الثقة موجبان أو سالبان كان  .اإلحصائيیدعم استنتاج عدم رفض الفرض 

ج رفض الفرض اإلحصائي معنى ذلك أن الصفر واقع خارج حدود الثقة و هذا یدعم استنتا
  . و قبول الفرض البدیل 

    1مقارنة متوسطي مجموعتین -2
  صیاغة الفرض اإلحصائي : الخطوة األولى

  ال یوجد فرق بین متوسطي المجموعتین
 هو 2'سهو متوسط المجموعة األولى و  1'سحیث  0=   2'س - 1'س أو  2'س -  1'س 

   .متوسط المجموعة الثانیة
  ة یمكن تحدید قیمة صفریة للفرق بین المتوسطین و في حاالت معین

  

                                                
 .146-143: مرجع سبق ذكره، ص ص : عبد الال، فاطمة عبد السالم شربي مختار  1
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الفرض ( صیاغة الفرض البدیل یوجد فرق بین متوسطي المجموعتین : : الخطوة الثانیة

  ).البدیل 
   0 ≠  2'س - 1'سأو   2'س ≠ 1'س

= المعادلة ت تحسب قیمة ت المحسوبة من البیانات باستخدام  :الخطوة الثالثة
سسع
سس




1

12

2 
   

  متوسط عینة المجموعة األولى =  1'س :حیث   
  متوسط عینة المجموعة الثانیة =   2'س         

  الخطأ المعیاري للفرض بین المتوسطین و یحسب من المعادلة  هو 1'ع س
 =  2'س -1'ع س

ن
شع

ن
شع

1

2

2

2

  

  ش هو التباین للعینتین و یحسب  2حیث ع
) 'س  - 1س ( مجـ =  ش 2ع

) 'س  - 2س (مجـ +  2
2  

  2 – 2ن+  1ن                     
ومستوى معنویة  )2-2ن+1ن( استخراج قیمة ت الجدولیة بدرجات حریة : الخطوة الرابعة 

0.05.  
  :مقارنة القیمة المطلقة لـ ت المحسوبة بقیمة ت الجدولیة فإذا كانت : الخطوة الخامسة 

  .اإلحصائيأقل من القیم الجدولیة ال تستطیع رفض الفرض  قیمة ت المحسوبة ) أ(
قیمة ت المحسوبة تساوي قیم ت الجدولیة أو تزید عنها رفض الفرض   ) ب(

 .ویقبل الفرض البدیل اإلحصائي
  :حساب حدود الثقة حول الفرق بین المتوسطین كاآلتي : الخطوة السادسة 

سع × ت الجدولیة - ]2'س - 1'س[= الحد األدنى للثقة  -1 12س   
سع ×ت الجدولیة +  ]2'س - 1'س[= الحد األعلى للثقة  - 2 12س   
   
  


