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من خالل هذا الفصل ، سیتم إلقاء الضوء بشكل مفصل عل النتائج التي توصلت        

إلیها الدراسة التي أجریت على عینة من األساتذة واإلداریین في مؤسسات التعلیم الثانوي 
فردا بالنسبة )  44( ، وفردا بالنسبة لألساتذة)  42( بسكرة والبالغ عددها النهائي  بلدیةب

 وتضمنت" متغیرات مستقلة " عن طریق إستبانة احتوت على متغیرات أولیة لإلداریین 
الجنس،  السن،: وهي) مهنیة وعلمیة  ،متغیرات دیموغرافیة أو شخصیة( ةالبیانات األولی

  .وعدد سنوات العمل بقطاع التربیة ، عدد سنوات العمل بالمؤسسةالمهنة، المستوى التعلیمي
تضمنت " متغیرات تابعة " متغیرات الدراسة األساسیة  كما احتوت اإلستبانة على    

علیم الثانوي ، وشملت محورین البیانات األساسیة عن العنف لدى التالمیذ في مؤسسات الت
  : هما

اتذة و ـر األسـة نظـدى التالمیذ من وجهـول مظاهر العنف لـبیانات ح: المحور األول
  .اإلداریین

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

  :لمتغیرات األولیةا - 1    
یتم التعرف على مجتمع هذه الدراسة عن طریق معرفة خصائص أفراد العینة التي     

بسكرة إلبراز  ین في مؤسسات التعلیم الثانوي ببلدیةأجریت علیها الدراسة من األساتذة واإلداری
من أهمیة في معرفة مدى مح الهامة التي تتصف بها هذه العینة، لما لتلك الخصائص المال

عن العنف لدى التالمیذ في مؤسسات ) المحاور ( تأثیرها على متغیرات الدراسة األساسیة 
التعلیم الثانوي، وذلك من خالل الجداول واألشكال التوضیحیة وعرض النتائج المتعلقة بهم 

ابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة و اإلداریین على بنود الجزء الخاص والتي تتمثل في إج
  : و الشخصیة من اإلستبانة كما یأتيبالبیانات األولیة أ
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            : توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین وفقا للعمر -1-1       
ة واإلداریین، یلقي الضوء على إن التعرف على أعمار عینة الدراسة من األساتذ    

نتائج الدراسة، حیث یكون للعمر أثر على نوعیة إجاباتهم، كما هو الحال بالنسبة إلى 
  :خصائصهم الدیموغرافیة األخرى، ویبین ذلك الجدوالن والشكالن التالیان

 :یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة وفقا للعمر :) 32(  رقم الجدول
 

 %النسبة المئویة      )ت(التكــــرار    ـرالعمـــ

  30.95  13  سنة 40إلى  35من  
  50.00  21  سنة 50إلى  42من  
  19.05  08  سنة 54إلى  51من  

  100  42  المجمــوع
  

الذي یوضح توزیع أفراد عینة  –) 23( یتضح جلیا من استعراض بیانات الجدول رقم 
قد نالت ) سنة  50إلى  42( من   فئة العمریة إن ال –الدراسة من األساتذة وفقا للعمر

بنسبة ) سنة  40إلى  35من ( ، تلیها الفئة العمریة ) %  50( المركز األول بنسبة قدرها 
أعمارهم )  %  19.05( ، في حین أن أصغر نسبة من المبحوثین ) %  30.95( قدرها 

  .سنة 54إلى  51تتراوح من 
أفراد عینة الدراسة متقدمین في السن، وهو ما یدل  عموما یتبین من الجدول أن أغلب   

 . على أن أغلبهم تعامل ولمدة طویلة مع التالمیذ بمختلف أصنافهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :تأكیدا على إجابات عینة الدراسة من األساتذة وفقا للعمر):  05( یعد الشكل رقم     
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  :یع أفـراد عینة الدراسة من اإلداریین وفقا للعمریوضح توز : ) 24(رقمالجدول  
  

 %النسبة المئویة  )ت(التكـــرار  العمـــر

    04.54  02  سنة 35إلى  33من 
  47.73  21  سنة 45إلى  36من 
  34.09  15  سنة 50إلى  46من 
  13.64  06  سنة 58إلى  51من 

  100  44  المجمـــوع

   
من ذوي األعمار اإلداریین  منالدراسة لب عینة بأن أغ)  24( یتضح من الجدول رقم     

، وهذا یدل على أن هذا اإلداري ال بد أن ) % 47.73(، وذلك بنسبة )سنة 45إلى  36(
یكون صاحب خبرة وفهم و إدراك ال في مجال الحیاة فحسب و إنما أیضا في مجال الحیاة 

سن  اتهم، فیما اتضح أن مابینالتربویة و في مجال التعامل مع التالمیذ وفهمهم و فهم متطلب
إلى  51( تلتهـا الفئة العمـریة من  )% 34.09( كانت النسبة في ذلك ) سنة 50إلى  46(

صغر نسبة من أفراد عینة الدراسة في حین أن أ)  % 13.64( بنسبة قدرها ) سنة  58
  ).سنة  35إلى  33( الذین تتراوح أعمارهم مابین ) % 04.54(
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أن أغلب المبحوثین متقدمین في السن، وهو ما )  24( من الجدول رقم  عموما یتبین    
یدل على درایة أكثر بما یحدث داخل المؤسسة التربویة من مشكالت سلوكیة ، كحاالت 

هذه الحاالت، التعرف  اكتشافالعنف التي یمارسها التالمیذ، حیث تقوم هذه الفئة بمحاولة 
  .تهاعلیها، تشخیصها بهدف عالجها ومتابع

  

   :مـن اإلداریین وفقـا للعمـر تأكیدا على إجابات عینة الدراسة :) 06(شكل رقم یعد ال     
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  :توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین و فقا للجنس -1-2    
ة واإلداریین، یساعد ال جدال في أن التعرف على جنس أفراد عینة الدراسة من األساتذ    

  ةفي إلقاء الضوء على نتائج الدراس
  :    وذلك ما یكشفهما الجدوالن والشكالن التالیان    

  

   :توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة وفقا للجنس  یوضح: )25(جدول رقم ال    
  

 %النسبة المئویة  )ت(التكـــرار  الجنس

  45.24  19  ذكــــور  
  54.76  23  إنـــاث   

  100  42  المجمـــوع
     

الدراسة من األساتذة وفقا  الذي یوضح توزیع أفراد عینة –)  25( یتضح من الجدول رقم 
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مما یبین   ). % 54.46للذكور،  % 45.24(أن نسبة الذكور و اإلناث متقاربة  –للجنس
  .ورا و إناثاجهة نظر كال الجنسین ذكو أن النتائج و المعلومات المتحصل علیها تعتبر من 

  : تأكیدا على إجابات عینة الدراسة من األساتذة وفقا للجنس):  07 (یعد الشكل رقم  
 

ذكــور
إنــاث

 
  :  یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة من اإلداریین وفقا للجنس:  ) 26(رقم  الجدول

   
 %النسبة المئویة  )ت(التكـــرار  الجنس         

  47.73  21  ذكــــور
  52.27  23  إنـــاث

  100  44  المجمـــوع
  

الدراسة من اإلداریین الذي یوضح توزیع أفراد عینة  –) 26( یتضح من بیانات الجدول رقم 
 .)لإلناث % 52.27، للذكـور % 47.73(نسبة الذكـور واإلنـاث متقـاربة  نأ –وفقا للجنس

تعتبر من وجهة نظر كال الجنسین ذكورا  مما یبین أن النتائج والمعلومات المتحصل علیها
ناثا   .وإ

  
 
 
  
  

  :عینة الدراسة من اإلداریین وفقا للجنستأكیدا على إجابات ):  08( شكل رقم یعد ال    
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ذكــور
إناث

  
  :فقا للمهنةلدراسة من األساتذة واإلداریین و توزیع أفراد عینة ا - 3- 1   

عرفة مهن أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین، یسهم كثیرا مما ال شك فیه أن مو     
  :في إلقاء المزید من الضوء عل نتائج الدراسة، وهذا ما یبینهما الجدول والشكل اآلتي

 
  : یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین وفقا للمهنة :)27(جدول رقم ال 
  

 %النسبة المئویة  )ت ( التكـــــرار   المهنــــــة
  02.33  02  مدیـــــــر
  48.84  42  أستـــــــاذ

  04.65  04  مستشار تربــوي
  38.37  33  مساعد تربــوي

مستشار توجیــه مدرسي 
  ومهني

05  
  

05.81  

  100  86  المجمــــــوع   
اسة من الذي یوضح توزیع أفراد عینة الدر  –)  27( یتبین من تقدیم بیانات الجدول رقم    

( تحتل المرتبة األولى بنسبة قدرها ) أستاذ  ( أن مهنة –األساتذة و اإلداریین و فقا للمهنة 
  ،) % 38.37( بنسبة قدرها ) مساعد تربوي ( ، یلي ذلك مهنة ) % 48.37

  
، تلتها مهنة ) % 5.81( بنسبة قـدرها ) مستشار توجیه مدرسي ومهني ( وتلیها مهنة  
، في حین أن أصغر نسبة من أفراد عینة )  % 4.65( سبة قـدرها بن) مستشار تربوي(

ویالحظ التجانس النسبي في توزیع عینة الدراسة ). مدیر ( تقابل مهنة ) % 2.33( الدراسة
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من آرائهم المهمة القیمة  لالستفادةمن األساتذة و اإلداریین، وبالتأكید فإن الفرصة قائمة 
ة من العمل في مؤسسات التعلیم الثانوي نحو موضوع والسدیدة نتیجة خبراتهم المكتسب

  .لتالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانويالدراسة عن العنف لدى ا
ذة واإلداریین وفقا تاعینة الدراسة من األستأكیدا على إجابات  ): 09(شكل رقم یعد ال 

   :للمهنة
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  :ألساتذة واإلداریین و فقا للمستوى التعلیميتوزیع أفراد عینة الدراسة من ا -1-4
ن معرفة المستوى التعلیمي ألفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین، یسهم في بالطبع ا   

  :اآلتیان الدراسة، وهذا ما یبینهما الجدوالن والشكالن إلقاء المزید من الضوء على نتائج
  
  
  
  
  
  
  
د عینة الدراسة من األساتذة وفقا للمستوى یوضح توزیع أفرا: )28(جدول رقم ال  

  :التعلیمي
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 %النسبة المئویة  )ت( التكـــرار  المستـوى التعلیمي

  00  00  ثانـــــوي   
  90.48  38  جامعــــي   
  04.76  02  ما بعد التدرج   
  00  00  المعهد التكنولوجيخریج   
ــــرى     04.76  02  أخـــــ
  100  42  المجمـــــــوع  

    
أن أغلب أفراد عینة الدراسة من األساتذة وفقا )  28( یتضح من الجدول رقم 

، ثم بعد ذلك یلیها مستوى ما ) % 90.48( للمستوى التعلیمي من المستوى الجامعي بنسبة 
( : ، أما الذین لدیهـم مستـوى آخر أیضـا تقدر نسبتهـا بـ ) % 04.76( بعد التدرج بنسبة 

ثانوي، : ( التواليفي حین قدرت نسبتي المستوى التعلیمي على  .بالتساوي)  % 04.76
  ). %00، %00: ( بـ) خریج المعهد التكنولوجي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عینة الدراسة من األساتذة وفقا للمستوى تأكیدا على إجابات : ) 10( رقم  یعد الشكل  
 التعلیمي
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  :أفراد عینة الدراسة من اإلداریین وفقا للمستوى التعلیمي یوضح توزیع: )29(جدول رقم ال
  

 %النسبة المئویة  )ت( التكـــرار  المستـوى التعلیمي

  47.73  21  ثانـــــوي   
  38.64  17  جامعــــي   
  04.54  02  ما بعد التدرج   
  09.09  04  خریج المعهد التكنولوجي  
ــــرى     00  00  أخـــــ
  100  44  المجمـــــــوع  

أن أغلب أفراد عینة الدراسة من اإلداریین من )  29( یتضح من الجدول رقم 
، وهذا یبین أن أغلب المبحوثین التحقوا ) % 47.73( المستوى الثانوي و تقدر بنسبة 

ة ـبالقطاع التربوي في سن مبكرة، ولدیهم األقدمیة في العمل، یلیها المستوى الجامعي بنسب
، ) % 09.09(  :ــي المقدرة بـي المعهد التكنولوجـ، تلتها نسبة خریج) % 38.64( درها ـق

  .عد التدرج من المستوى ما)  % 04.54(  في حین أن أصغر نسبة من المبحوثین
  
عینة الدراسة من اإلداریین وفقا للمستوى تأكیدا على إجابات : ) 11( شكل  رقم یعد ال  

  : التعلیمي
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  :توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین و فقا لعدد سنوات العمل بالمؤسسة -1-5 
إن التعرف على عدد سنوات العمل بالمؤسسة ألفراد عینة الدراسة من األساتذة     

واإلداریین، یساعد في إلقاء المزید من الضوء على نتائج الدراسة، ویوضح ذلك الجدول 
 :ليوالشكل التا

 
واإلداریین وفقا لعدد  األساتذةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة من : )30(رقم  الجدول 

  .سنوات العمل بالمؤسسة 
  

عدد سنوات العمل 
  بالمؤسسة

 %النسبة المئویة  )ت( التكـــرار

  17.44  15  سنوات 5إلى 2من 
  23.26  20  سنوات 10إلى  6من  

  34.88  30  سنة 15إلى  11من 
  11.63  10  سنة 22لى إ 16من 

  12.79  11  سنة 28إلى  23من     
  100  86  المجمـــــــوع  

     
أفراد عینة  العمل الغالبة بالمؤسسة لدى أن نسبة)  30( یتبین من الجدول رقم 

، تلتها ) % 34.88( بنسبة  ] 15-11 [تتراوح ما بینالدراسة من األساتذة و اإلداریین 
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 23.26(  :ها بــدر نسبتـة وتقـل بالمؤسسـسنوات بالعم ] 10-06 [ المدة التي تتراوح مابین
 % 17.44(  :ي تقدر نسبتها بــسنوات والت ] 05 -02 [، ثم المدة التي تتراوح مابین ) %
( سنة متقاربة  ] 28-23 [سنة و  ]22-16 [، في حین أن المدة التي تتراوح مـا بیـن )

11.63 %  ،12.79 %(  
  

اإلداریین وفقا و عینة الدراسة من األساتذة تأكیدا على إجابات : ) 12( قم ر  یعد الشكل  
  : لعدد سنوات العمل بالمؤسسة
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  :التربیة عة الدراسة من األساتذة واإلداریین و فقا لعدد سنوات العمل بقطاتوزیع أفراد عین - 6- 1   

مما ال شك فیه أن معرفة عدد سنوات العمل بقطاع التربیة ألفراد عینة الدراسة من      
نتائج الدراسة، وهذا ما یكشفهما الجدوالن   األساتذة واإلداریین، تسهم في إلقاء الضوء على 

  :والشكالن اآلتیان
     
  
  
  
یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین وفقا لعدد :)31(جدول رقم ال   

  :سنوات العمل بقطاع التربیة
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عدد سنوات العمل بقطاع 
  )األقدمیة ( التربیة 

  التكـــرار
  )ت ( 

  النسبة المئویة
% 

  18.60  16  سنوات 10إلى 5من 
  12.80  11  سنة 15إلى  12من  

  22.09  19  سنة 20إلى  16من
  32.56  28  سنة 28إلى  21من 

  13.95  12  سنة 34إلى  29من     
  100  86  المجمـــــــوع  

  
أن نسبة أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین )  31( یتضح من الجدول رقم    

ي تمثل وه)  % 32.56( سنة تمثل أعلى نسبة  ] 28-21 [الذین تتراوح أقدمیتهم ما بین 
نسبة المبحوثین الذین عایشوا و تابعوا لفترة طویلة ظاهرة العنف عند التالمیذ ، بمختلف 

وكیفیة تطورها عبر السنوات، وبالتالي فهم على درایة وخبرة بطرق  انعكاساتهاأشكالها و 
ـن التعامل مع هذه الظاهرة و مدى خطورتها و كیفیة مواجهتها، وتتقـارب نسبـة المبحوثین الذی

،  % 18.60(  سنة لتصل إلى ] 20-6 [سنوات،  ] 10-5[تتـراوح أقدمیتهـم ما بین 
 ] 15-12[، كذلك تتقارب نسبة المبحوثین الذین تتـراوح أقدمیتهم مـا بین ) % 22.09
، وهكذا نرى أن حوالي نصف )  % 13.95،  % 12.80( فأكثـر لتصل إلى  29، سنـوات

سنة ، وهي فترة كافیة لجعل هؤالء الفاعلین یحتكون أكثر  22المبحوثین أقدمیتهم تزید عن 
  .وامتدادهابالتالمیذ ویدركون بعمق مثل هذه السلوكات و الوقوف على حقیقتها 

  
  
  

الدیموغرافیة  ، والخاصة بالخلفیة)  31إلى  23 (ض نتائج الجداول رقم إذ من خالل عر     
  .ج بعض خصائص هذه الفئةن أن نستنتالمهنیة والعلمیة للمبحوثین ، یمك

  .سین ، مع تفوق نسبة اإلناث بقلیلسنة ، ومن كال الجن ] 50-40 [أغلبهم من فئة * 



عرض نتائج الدراسة وتحلیلها وتفسیرها                                                                      الفصل السادس         

  
  
  
  

216
                                                         

( أغلبهم من خریجي الجامعات ، و لدیهم أقدمیة و خبـرة في میدان التربیة والتعلیم من * 
ت وهذا ما یجعلنا نقول بأنهم مؤهلین للتعامل مع مختلف الوضعیا) سنة  28إلى  21

  .فیها العنف والعنف عند التالمیذ التربویة الصعبة بما
عینة الدراسة من األساتذة و اإلداریین و فقا  تأكیدا على إجابات :) 13( شكل رقم یعد ال 

  :لعدد سنوات العمل بقطاع التربیة

0
5

10
15
20
25
30
35

التكرار(ت) النسبة
المؤیة

من 5- 10 سنوات
من 12 - 15 سنة
من 16 - 20 سنة
من 21 - 28 سنة
من 29 - 34 سنة

  : الدراسة األساسیة متغیرات - 2  
حالیة، تقوم الباحثة بتناول نتائج التحلیل الوصفي للبیانات لتحقیق أهداف الدراسة ال 

و التي تتمثل في إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین بمؤسسات التعلیم الثانوي 
ویتم  ،من اإلستبانة) المحاور ( ساسیة على بنود الجزء الخاص بقیاس متغیرات الدراسة األ

و التي سترد تباعا، وذلك من خالل تفسیر النتائج المشتملة  اإلجابة على تساؤالت الدراسة
وقد كشفت إجابات أفراد عینة الدراسة عن بعض حدا  ىمتغیر علعلیها جداول التحلیل لكل 

الجوانب التي توضح آرائهم بهذا الصدد على نحو ما هو موضح في الجداول التي 
  .سنعرضها الحقا

  
  
  

  :لإلجابة على تساؤالت الدراسة    
ما هي مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر األساتذة  -1

  ؟   
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ما هي مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر  -2
  اإلداریین ؟ 

 هل توجد فروق دالة إحصائیا بین آراء األساتذة واإلداریین لمظاهر العنف لدى التالمیذ -3
  في مؤسسات التعلیم الثانوي؟

في و قامت الباحثة بتناول وتحلیل إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین       
من خالل ترتیب عبارات المحور  مؤسسات التعلیم الثانوي ببلدیة بسكرة، حیال هذه التساؤالت

من   ) 28( عبارة رقم بنود الاألول حول مظاهر العنف لدى التالمیذ إلى جانب ترتیب 
المحور الثاني حول وجهة نظر كل من األساتذة واإلداریین في انتشار ظاهرة العنف لدى 

المعیاري  فالتالمیذ بحسب أعلى قیم للمتوسط وبحسب أقل قیم للتشتت والذي یمثله االنحرا
كل  عند تساوي قیم المتوسط الحسابي، مع استعراض النسب المئویة لتكرارات آرائهم عن

للتعرف على ) مربع كاي ( بار ـبتطبیق اخت ةالباحث تعبارة من عبارات االستبیان ، كما قام
الفرق في إجابات أفراد العینة من األساتذة واإلداریین في كل عبارة من عبارات المحورین، 

لداللة الفروق بین المتوسطات لإلجابة عن السؤال " ت " وطبقت الباحثة أیضا اختبار 
  :   ویتبین ذلك من خالل الجداول اآلتیة. من تساؤالت الدراسة الثالث
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   :یوضح إجابات عینة الدراسة نحو مظاهر العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر األساتذة: ) 33( الجدول رقم 

  المجموع  لالبــــــــــــــــدائ  العبـــــــــــــــــــــارة  الرقم
  

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  یاريالمع

  قیمة
  ²كا

  الترتیب
  داــــأب  اانــأحی  اـــدائم

الكتابة على الطاوالت والجدران ألفاظ غیر   12
  أخالقیة

  1  *45.14  0.31  2.81  42  00  08  34  ت
%  80.95  19.05  00  100  

  2  *41.57  0.30  2.79  42  00  09  33 ت  إثارة الفوضـــى فــي األقســـام  22
% 78.57  21.43  00  100  

  2.74  42  00  11  31 ت  اــدا وطیشـالصراخ ورفع الصوت عم  01
  

0.29  35.29*  3  
%  73.81  26.19  00  100  

  4  *32.57  0.29  2.71  42  00  12  30  ت  ـــــــذالتالمیالتعامل بین خشونة   02
% 71.43  28.57  00  100  

  5  *31  0.29  2.69  42  01  11  30 ت  استعمال الهاتف النقال داخل الحصـــة  14
% 71.43  26.19  02.38  100  

  6  *28  0.28  2.66  42  00  14  28 ت  مـــــــب والشتـــــــالس  04
%  66.67  33.33  00  100  

  7  *26.14  0.28  2.64  42  00  15  27 ت  ــــــــــذالمشاجرة بین التالمی  03
% 64.29  35.71  00  100  
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  8  *24.14  0.27  2.62  42  01  14  27 ت  ــــــز باأللقــــابالتنابـــ  19
%  64.29  33.33  02.38  100  

  9  *22.29  0.27  2.57  42  04  10  28  ت  ذـالسخریة واالستهزاء من بعض التالمی  05
%  66.67  23.81  9.52  100  

  10  *13  0.24  2.38  42  03  20  19  ت  التحــــرش باآلخریــن جنسیــا  21
% 45.24  47.62  07.14  100  

  11  * 16.71  0.24  2.36  42  02  23  17  ت  تفجیـــر المتفرقعـات في األقســام  17
% 40.48  54.76  04.76  100  

  12  *09  0.23  2.29  42  05  20  17 ت  تحطیــــم ممتلكــــات المؤسسة  26
% 40.48  47.62  11.90  100  

  13  *31  0.23  2.24  42  01  30  11  ت  ـــاذعصیــــان أوامـــر األست  23
% 26.19  71.43  02.38  100  

  14  *40.43  0.22  2.17  42  01  33  08 ت  دــــة المتعمــب عن الدراسـالتغی  18
% 19.05  78.57  02.38  100  

  15  44.14  0.22  2.14  42  01  34  07  ت  تكویـــن مجموعـات المشاغبـــة  13
% 16.67  80.95  02.38  100  
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  16  *31.86  0.22  2.12  42  03  31  08  ت  دـــــــــــــدیــتهــال  06
% 19.05  73.81  07.14  100  

  17  *43.43  0.22  2.10  42  02  34  06  ت  التمــرد على النظـام الداخلي للمؤسسة  24
%  14.29  80.95  4.76  100  

  18  *21.14  0.22  2.05  42  06  28  08  ت  التعصــب الزائـد لنــادي أو فریـق  20
%  19.05  66.66  14.29  100  

  19  *31  0.22  2.02  42  05  31  06  ت  التشهیر بتلمیذ ما لالنتقـــــام مـنه  15
% 14.29  73.81  11.90  100  

07  
  

  20  *61.71  0.22  2.00  42  02  38  02 ت  السرقـــــــــــــــــة 
% 4.76  90.48  4.76  100  

  21  *56.71  0.22  1.98  42  03  37  02 ت  نـــــرة على اآلخریـفرض السیط  10
  04.76  88.10  07.14  100  

  22  *61.86  0.22  1.95  42  03  38  01 ت  ـربـالضـــــــــــــــ  08
%  02.38  90.48  07.14  100  

  23  *39  0.22  1.93  42  06  33  03  ت  االعتـداء على البیئة مثل قطع األشجـار  25
% 07.14  78.57  14.29  100  
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  1.90  42  07  32  03 ت  ةــــراب المتعمد عن الدراســاإلض  16
  

0.22  35.29*  24  
%  07.14  76.19  16.67  100  

  25  *49  0.22  1.83  42  07  35  00 ت  االعتداء على الذات مثل شرب المخدرات  11
%  00  83.33  16.67  100  

  26  *23.29  0.24  1.60  42  17  25  00  ت  د باستخـدام السـالح األبیــضالتهدیـ  09
% 00  59.52  40.48  100  

متوسط عبارات مظاهر العنف لدى التالمیذ من 
  وجهة نظر األساتذة

  *34.41  0.25  2.28  42  03.07  24.08  14.85  ت
% 35.36  57.33  07.31  100  

  ). 0.05 (دال إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 
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الذي یوضح إجابات أفراد عینة  -) 32( بدراسة وتحلیل محتویات الجدول رقم     

الدراسة من األساتذة وفقا آلرائهم تجاه مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم 
  :الثانوي یتبین اآلتي

یذ في أحد مظاهر العنف لدى التالم -أظهرت إجابات أفراد العینة من األساتذة -1
، وجاء "الكتابة على الطاوالت والجدران ألفاظ غیر أخالقیة " مؤسسات التعلیم الثانوي وهو 

من )  % 80.95( ، حیث أن نسبة ) 2.81( حسابي ذلك في الترتیب األول بمتوسط 
من القائلین أحیانا، في حین نسبة النفي )   %19.05( المبحوثین أكدوا هذا البند، أما نسبة 

، وهذا یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري ) 0.31( ومة، وبانحراف معیاري كانت معد
وكذلك یتفق مع ما  1،يللدراسة عن أسالیب ومظاهر العنف لدى التالمیذ ومنها العنف الرمز 

عن العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطیة في محیط  توصلت إلیه إحدى الدراسات
المواضیع  ولعل مواضیع رموز الكتابة الحائطیة، ، وهيم الثانوي واإلكماليمؤسسات التعلی

في حین یتفق مع ما  2،الغرامیة في وسط هذه الشریحة من الشباب جاءت في الرتبة األولى
دور المرشد الطالبي في الحد من العنف " السابقة عن  توصلت إلیه إحدى الدراسات

مظهر من مظاهر العنف لدى ألهم  في إبرازها" المدرسي لدى طالب المرحلة الثانویة 
إال أنها تختلف  " كتابة ألفاظ غیر أخالقیة على الجدران: " هو التالمیذ وأن أهم مظهر سائد

  3.الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في ترتیبها لهذا المظهر
أحد المظاهر السائدة في العنف لدى  -أوضحت إجابات عینة الدراسة من األساتذة -2

، وجاء ذلك في "إثارة الفوضى في األقسام : " مؤسسات التعلیم الثانوي وهو التالمیذ في
من القائلین دائما، )   %78.57( ، وكانت نسبة ) 2.79( الترتیب الثاني بمتوسط حسابي 

( اري ـوبانحراف معی. داـللخیار أب) %  00( قائلین أحیانا ونسبة لل  % 21.43نسبة أما 
جاء  في اإلطار النظري للدراسة عن أسالیب ومظاهر العنف  ، وذلك یتمشى مع ما) 0.30

  صلت إلیه ع ما تو ـ، كما یتفق م4لدى التالمیذ، ومنها العنف النفسي والمعنوي
                                                

 .5: ص: مرجع سبق ذكره: بیار بوردیو 1
، مداخلة في أعمال الملتقى الدولي )دراسة وصفیة تحلیلیة ( العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطیة : نصر الدین، ابراهیمي الطاهرجابر  2

 .314: ، ص2003مارس  10-9بسكرة،  -، جامعة محمد خیضر"العنف والمجتمع  "األول حول 
 .139:ص: مرجع سبق ذكره: بد العزیز الطیارفهد بن علي ع 3
 .124 -123: مرجع سبق ذكره، ص ص: ل عمرانكام 4
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في تحقیق میداني أعده أحمد ) األسباب والمظاهر(إحدى الدراسات عن العنف المدرسي 

العنف لدى التالمیذ ومنها إذ كشف عن أهم مظاهر  ،صحیفة الشروق الیومي نشرته حویتي
   1."إثارة الفوضى في األقسام " 
أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات  -بینت إجابات المبحوثین من األساتذة -3

، وجاء ذلك في الترتیب الثالث "الصراخ ورفع الصوت عمدا وطیشا : " التعلیم الثانوي وهو
( من القائلین دائما، ونسبة)  %73.81( ، حیث كانت نسبة ) 2.74( بمتوسط حسابي 

عدمة، وبانحراف معیاري من القائلین أحیانا في حین نسبة القائلین أبدا كانت من)  26.19%
، وهذا یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن أسالیب ومظاهر العنف ) 0.29( 

حدى إإلیه ا توصلت ، ویتمشى هذا أیضا مع م2لدى التالمیذ ومنه العنف النفسي أو المعنوي
دى الطالب في المرحلة الثانویة العوامل االجتماعیة المؤدیة للعنف ل" الدراسات السابقة عن

الصراخ ورفع : " هوالعنف المدرسي لدى الطالب كشفت على أن أبرز أنماط حیث  ،"
 3.من وجهة نظر المدیرین والوكالء والمعلمین والمرشدین الطالبیین" الصوت 

مظاهر العنف لدى التالمیذ أفراد عینة الدراسة من األساتذة على أحد  تإجابادلت   -4
، وجاء ذلك في الترتیب "بین التالمیذ  التعاملخشونة : " بمؤسسات التعلیم الثانوي وهو

من مجتمع البحث على )  %71.43( نسبة  إجماع، على ) 2.71( الرابع بمتوسط حسابي 
ى ـفكانت نسبتهما عل) دا ـأحیانا وأب( ار الثاني والثالث تأكید هذا البند، أما فیما یخص الخی

، وهذا یتفق مع ما جاء في ) 0.29( وبانحراف معیاري ).  %00، %28.57:( يـوالـالت
، ویتمشى أیضا هذا مع ما 4اإلطار النظري عن أسالیب وطرق العنف ومنها العنف النفسي

شد الطالبي في الحد من العنف دور المر  " توصلت إلیه إحدى الدراسات السابقة عن 
حو أهم مظاهر العنف السائدة لدى ن " المدرسي من وجهة نظر المرشدین الطالبیین 

 الطالب في المدرسة من وجهة نظر المرشدین الطالبیین 
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، إال أنه یوجد اختالف في ترتیب هذا المظهر "الشدة في التعامل بین الطالب " ویتمثل في 
  1.والدراسة السابقة بین الدراسة الحالیة

عن أحد أهم مظاهر العنف لدى التالمیذ  -كشفت إجابات أفراد العینة من األساتذة -5
، وجاء ذلك في "استعمال الهاتف النقال داخل الحصة " : بمؤسسات التعلیم الثانوي وهو

( ة ـذة بنسبـرز لنا معظم األساتـد أبـ، وق) 2.69( ي ـالترتیب الخامس بمتوسط حساب
على أن هذا البند یعتبر من أهم مظاهر العنف لدى التالمیذ، وقد ورد ما یفید )  71.43%

من خالل قوانین السلوكات  2،في القانون الداخلي للمؤسسة لثانویة العربي بن مهیدي
 الذي -16واآلداب التي یجب أن یحترمها التالمیذ داخل مؤسستهم وذلك في المادة رقم 

، وعند ضبطها غیر  الهواتف الخلویة المحمولة داخل المؤسسةیمنع تشغیل أو استعمال 
التالمیذ یستعملون الهواتف نجد  ، ورغم ذلكوالتزاممغلقة یتم حجزها وال تسلم إال بعد تعهد 

ن صح القول داخل الحصة حسب ما أبرزه المبحوثین داخل المؤسسة النقالة ، ولهذا اعتبر  وإ
ى التالمیذ، أما القائلین من المبحوثین أحیانا فنسبتها هذا األخیر مظهر من مظاهر العنف لد

  ).   0.29( وبانحراف معیاري )  %2.38: ( ، وقد كانت نسبة القائلین أبدا) 26.19%( 
 أفادت إجابات المبحوثین من األساتذة بأحد مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات -6

( ي ـي الترتیب السادس بمتوسط حسابـاء ذلك فـ، وج"السب والشتم " وهو التعلیم الثانوي
من )  %33.33( من القائلین دائما، ونسبة )  %66.67( ، حیث كانت نسبة ) 2.66

، وهذا یتفق مع ما ) 0.28( وبانحراف معیاري . أبدا منعدمة القائلین أحیانا، في حین نسبة
لعنف اللفظي جاء في اإلطار النظري للدراسة عن أسالیب ومظاهر العنف المدرسي ومنها ا

الدراسات عن العنف المدرسي الذي  إحدىویتفق كذلك مع ما توصلت إلیه  3،أو الشفوي
  تبین أشكال العنف الممارسة في المؤسسة التربویة الجزائریة مطابقة لكثیر من 

  
  

مظهر من  أشكال العنف المدرسي الممارس في المجتمعات الغربیة، حیث نجد أن أهم
ناث ( عند التالمیذ مظاهر العنف الممارس  حسب ".مظهر السب والشتم : " هو) ذكور وإ
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إال أن ترتیب هذا المظهر یختلف مع ترتیب . منطقتي بن عكنون وسیدي أمحمد بالجزائر
  .لهذا المظهر 1.دراستنا الحالیة

أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  –أظهرت إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة  -7
، وجاء ذلك في الترتیب السابع "المشاجرة بین التالمیذ : " وهو یم الثانويبمؤسسات التعل

)  %35.71( من القائلین دائما، ونسبة )  %64.29( بنسبة ).  2.64( بمتوسط حسابي 
، ) 0.28( وبانحراف معیاري )  %00( من القائلین أحیانا، أما نسبة الخیار أبدا فكانت 

النظري للدراسة عن مظاهر العنف المدرسي لدى التالمیذ  وهذا یتفق مع ما جاء في اإلطار
  2.ومنها العنف البدني أو الجسدي

بمؤسسات أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -أوضحت إجابات أفراد العینة من األساتذة -8
( ي ـ، وجاء ذلك في الترتیب الثامن بمتوسط حساب"التنابز باأللقاب : " التعلیم الثانوي وهو

من القائلین )  %33.33( من القائلین دائما، ونسبة )  %64.29( وكانت نسبة ، ) 2.62
، وهذا یتفق مع ) 0.27( وبانحراف معیاري . من القائلین أبدا)  %02.38(  أحیانا ونسبة

ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف المدرسي لدى التالمیذ ومنها العنف 
هذا مع ما جاء في دراسة أحمد حویتي في التحقیق المیداني ى ویتمش 3.النفسي أو المعنوي

  4."التنابز باأللقاب : " الذي كشف فیه عن مظاهر العنف لدى التالمیذ ومن بینها
أشارت إجابات عینة الدراسة من األساتذة إلى أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -9

في ، وجاء ذلك "ن بعض التالمیذ م السخریة واالستهزاء: " علیم الثانوي وهوبمؤسسات الت
. القائلین أبدامن  ) %66.67( ، وكانت نسبة ) 2.57( بي الترتیب التاسع، بمتوسط حسا

  . من القائلین أبدا)   %09.52( ونسبة )  % 23.81( ن أحیانا فكانت نسبتها أما القائلی
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العنف  في اإلطار النظري عن أسالیب وطرق العنف ومنها مع ما جاء هذا ویتفق
  ). 0.27( راف المعیاري لهذا البند فقدرت بـ أما قیمة اإلنح.1النفسي

بینت إجابات عینة الدراسة من األساتذة، أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ في  -10
، وجاء ذلك في الترتیب العاشر " التحرش باآلخرین جنسیا : "مؤسسات التعلیم الثانوي، وهو

من القائلین دائما، أما نسبة القائلین )  %45.24( ت نسبة ، وكان) 2.38( بمتوسط حسابي 
( وبانحراف معیاري . من القائلین أبدا)  %07.14( ونسبة )  %47.62( فكانت أحیانا 
الذي نشرته  ، ویتفق هذا مع ماجاء في دراسة أحمد حویتي في التحقیق المیداني) 0.24

ى التالمیذ من بینها التحرش الذي كشف عن مظاهر العنف لد صحیفة الشروق الیومي
وما دعم صدق النسب إجراء مقابلة مع إحدى األساتذة بثانویة العربي بن  2،باآلخرین جنسیا

أن التحرش باآلخرین جنسیا یأخذ طابع التهدید والتخویف بین " : مهیدي حیث أفادت بـ
الثانویات وحتى  ، وهذا شائع بین تالمیذنا في)صاحبة ( التالمیذ، إذا تعلق األمر باتخاذ 

التنفیس عنها في  إلىاإلكمالي، ویتضح كذلك في مواضیع الغرام والجنس، وما یجري 
المعاكسات والمغازالت بین التالمیذ وما ینشب عنها من مشاكل عنیفة بین التالمیذ خاصة، 
كذلك یمكن أن تالحظ التحرش الجنسي من خالل اللباس عند اإلناث مثال، خاصة وأننا في 

ویتمشى أیضا مع ما توصلت  .كما یقولون واألشكال واأللوان بكل أنواعها الموضةعصر 
دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي من وجهة نظر " إلیه الدراسة السابقة عن 

المرشدین الطالبیین حین أبرزت أن أهم مظهر من مظاهر العنف السائدة لدى الطالب في 
، إال أنها تختلف مع الدراسة الحالیة في ترتیب "اآلخرین جنسیا التحرش ب: " المدرسة وهو
  3.هذا المظهر

دلت إجابات المبحوثین من األساتذة على أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات  -11
، وجاء ذلك في الترتیب الحادي عشر، "تفجیر المتفرقعات في األقسام "  :التعلیم الثانوي وهو
( ، أكدوا هذا البند، أما نسبة ) %40.48( ، حیث أن نسبة ) 2.36( بمتوسط حسابي 

  وبانحراف )  % 04.76( من القائلین أحیانا، في حین نسبة النفي كانت )  54.76%
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، وهذا یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف ) 0.24( معیاري 
  1.لدى التالمیذ ومنها العنف المعنوي

التي نشرتها  یضا مع ما توصلت إلیه دراسة أحمد حویتي المیدانیةویتمشى هذا أ
تفجیر : " عن أهم مظهر من مظاهر العنف لدى التالمیذ وهو صحیفة الشروق الیومي
دعم ذلك أیضا  القانون الداخلي لثانویة العربي بن مهیدي وما  2."المتفرقعات في األقسام 

هر من المظ اإذن یمكن أن نعتبر هذ 3.رقعاتالذي یمنع استعمال المتف 15في البند رقم 
المخالفة للقانون الداخلي  تمظاهر العنف لدى التالمیذ باعتباره سلوك من السلوكیا

  .للمؤسسات
أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات  -أظهرت إجابات المبحوثین من األساتذة -12

ذلك في الترتیب الثاني عشر  ، وجاء"تحطیم ممتلكات المؤسسة : " التعلیم الثانوي وهو
من )   %40.48( ، حیث نسبة ) 0.23( وبانحراف معیاري )  2.29( بمتوسط حسابي 

من )  %11.90( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  %47.62( ا ونسبة ـالقائلین دائم
درسي وهذا یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف الم. القائلین أبدا

العنف : " نـمع ما جاء في إحدى الدراسات عأیضا ویتمشى هذا  4.ومنها العنف المادي
، التي أبرزت مظهر من مظاهر العنف لدى "ئریة لدى التالمیذ في المدارس الثانویة الجزا

في حین یتفق مع الدراسة . التالمیذ وهو التعرض لهیاكل المؤسسة عن طریق تخریبها
التي " العوامل اإلجتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویة "  :السابقة األخرى لـ

أكدت على أن أهم مظهر من مظاهر العنف السائدة لدى الطالب في المدرسة من وجهة 
سة الحالیة الدرا معهما تختلفتحطیم ممتلكات المدرسة، إال أنه  نظر المرشدین الطالبیین هو

  ویتمشى هذا أیضا مع المقال  .5اراتفي ترتیب هذا المظهر بین العب
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، حیث "الثانویون األكثر عنفا في المدارس " الذي نشرته صحیفة الخبر الیومي بعنوان 
  1.حالة عنف مادي 170سجلت مصالح النشاط اإلجتماعي للصحة المدرسیة بعنابة 

لتالمیذ كشفت إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة عن أحد مظاهر العنف لدى ا -13
، وجاء ذلك في الترتیب الثالث عشر "عصیان أوامر األستاذ :" بمؤسسات التعلیم الثانوي وهو

 71.43( ةـن القائلین دائما، ونسبـم)  %26.19( ، وكانت نسبة ) 2.24( بمتوسط حسابي 

، ) 0.23( وبانحراف معیاري . من القائلین أبدا)  %2.38( من القائلین أحیانا ونسبة )  %
ذا یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف لدى التالمیذ ومنها وه

مع ما جاء في التحقیق المیداني الذي كشف عنه أحمد  أیضا ویتفق هذا 2.العنف المعنوي
إال أنه فیما یخص مظاهر العنف المنتشرة بین التالمیذ،  لصحیفة الشروق الیومي حویتي

  .لهذا المظهر لیة في الترتیبیختلف مع دراستنا الحا
أشارت إجابات أفراد العینة من األساتذة إلى أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -14

، وجاء ذلك في الترتیب الرابع "التغیب عن الدراسة المتعمد : " بمؤسسات التعلیم الثانوي وهو
( نسبة  من القائلین دائما،)  %19.05( ، حیث نسبة ) 2.17( عشر، بمتوسط حسابي 

وبانحراف . من القائلین أبدا)  %2.38( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  78.57%
العنف لدى " ن ـة عـوهذا یتفق مع ما جاء في إحدى الدراسات السابق).  0.22( معیاري 

التي أفادت أن ظاهرة التغیب عن الدراسة تنتشر  "التالمیذ في المدارس الثانویة الجزائریة 
وما دعم صدق هذا . في اإلكمالیتین التي تمت بهما الدراسة 3.تالمیذ دون تقدیم عذربین ال

البند باعتباره مظهر من المظاهر العنیفة أو المخالفة للسلوك هذا ما جاء في القانون الداخلي 
في  المؤرخ 833طبقا للقرار الوزاري رقم  -بسكرة - لمتقن محمد قروف بالعالیة

 وأیام دون إشعار أ 03ما تجاوزت غیابات التلمیذ مدة : 05ة رقم في الماد. 13/11/1991
رسال نسخة للولي" تأخرات في الشهر بدون مبرر قانوني  3   4".إنذار كتابي في الملف وإ
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أفادت إجابات عینة الدراسة من األساتذة بأحد مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات  -15
، وجاء ذلك في الترتیب الخامس عشر "المشاغبة  تكوین مجموعات: " التعلیم الثانوي وهو
( ة ـا، ونسبـن دائمـن القائلیـم)  %16.67( ة ـوكانت نسب)  2.14( بمتوسط حسابي 

وبانحراف . من القائلین أبدا)  %2.38( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  80.95%
  ). 0.22( معیاري 
العوامل االجتماعیة : " ابقة عنإحدى الدراسات السویتفق هذا مع ما جاء في  

، أن أهم مظهر من مظاهر العنف السائدة " لدى طالب المرحلة الثانویة المؤدیة إلى العنف
تكوین عصابات : " لدى الطالب في المدرسة من وجهة نظر المرشدین الطالبیین هو

  1.إال أنه یختلف مع الدراسة الحالیة في ترتیب العبارة" التربص باآلخرین 
أشارت إجابات عینة الدراسة من األساتذة إلى أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -16

ر بمتوسط ـاء ذلك في الترتیب السادس عشـ، وج"د ـالتهدی: " وي وهوـبمؤسسات التعلیم الثان
)  %73.81( ة ـا، ونسبـین دائمـن القائلـم)  %19.05( ، وكانت نسبة ) 2.12( ي ـحساب

( وبانحراف معیاري . من القائلین أبدا)  %7.14( في حین كانت نسبة أحیانا، من القائلین 
ویتفق هذا مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف المدرسي ).  0.22

أحمد حویتي عن مظاهر  أیضا مع ما جاء في دراسة هذا ویتفق 2.النفسي منها العنف
ریدة الشروق الیومي عن دراسة میدانیة العنف المدرسي لدى التالمیذ في تحقیق كشفه بج

، إال أنه تختلف معه الدراسة الحالیة "التهدید : " حول أهم مظاهر العنف لدى التالمیذ وهو
  3.لهذا المظهر في الترتیب

أوضحت إجابات عینة الدراسة من األساتذة أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -17
، وجاء ذلك في "لنظام الداخلي للمؤسسة التمرد على ا: " وهو بمؤسسات التعلیم الثانوي

ن ـم)  %14.29( ، حیث كانت نسبة ) 2.10( الترتیب السابع عشر بمتوسط حسابي 
من )  %04.76( من القائلین أحیانا في حین نسبة  ) %80.95( ة ـالقائلین دائما ونسب

 اء في إحدى ـوهذا یتفق مع ما ج).  0.22( وبانحراف معیاري . القائلین أبدا
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ة نظر ـالعوامل اإلجتماعیة المؤدیة للعنف لدى التالمیذ من وجه"  :نـة عـات السابقـالدراس

تختلف معها الدراسة في حین . " التمرد على السلطة المدرسیة:" وـالمرشدین الطالبیین وه
واعتباره مظهر من مظاهر  وما دعم صدق هذا البند 1.هذا المظهر ترتیبالحالیة في 
وطبقا  - بسكرة –ببلدیة  القانون الداخلي لمتقن قروف محمد بالعالیة لتالمیذالعنف لدى ا

كل " : 08الذي ینص في المادة رقم  13/11/1991المؤرخ في  833للقرار الوزاري رقم 
ذ تلمیذ مطالب باحترام القانون الداخلي للمتقن وكل مخالفة لبنود هذا القانون تسقط من التلمی

 على المجلس التأدیبي إلقناعه على اإلستقامة سسة ویحال بالتاليالعضویة في أسرة المؤ 
".2  
العنف لدى التالمیذ بمؤسسات أحد مظاهر  -بینت إجابات المبحوثین من األساتذة -18 

، وجاء ذلك في الترتیب الثامن عشر "فریق  التعصب الزائد لنادي أو: " التعلیم الثانوي وهو
)  %66.66( ة ـا ونسبـن القائلین دائمـم)   %19.05(  ةـ، وبنسب) 2.05( بمتوسط حسابي 

، ) 0.22( وبانحراف معیاري  .من القائلین أبدا)  %14.29( من القائلین أحیانا، أما نسبة 
دور المرشد الطالبي في الحد " عن  وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه إحدى الدراسات السابقة

التعصب "  :اهر العنف لدى التالمیذ وهوحیث أبرزت مظهر من مظ".  من العنف المدرسي
  3.وتختلف معه الدراسة الحالیة في الترتیب". الزائد لنادي أو فریق 

دلت إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة على أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -19
الترتیب  ، وجاء ذلك في"التشهیر بتلمیذ ما لالنتقام منه "  :بمؤسسات التعلیم الثانوي وهو
ما، ـن القائلین دائـم)  %14.29(ة ـ، وكانت نسب)2.02(ي ـالتاسع عشر، بمتوسط حساب

. من القائلین أبدا)  %11.90( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  %73.81 (ة ـونسب
  ).  0.22( وبانحراف معیاري 
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امل اإلجتماعیة العو : " وأكد ذلك ما توصلت إلیه إحدى الدراسات السابقة عن 
، حیث أبرزت أهم مظهر من مظاهر العنف "المؤدیة للعنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة 

" التشهیر بطالب ما لإلنتقام منه : " لدى التالمیذ من وجهة نظر المرشدین الطالبیین وهو
  1.إال أنها تختلف معها الدراسة الحالیة في الترتیب

أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي  أفراد العینة إجاباتكشفت    -20
، وبنسبة )2.00(، وجاء ذلك في الترتیب العشرین بمتوسط حسابي "السرقة :" وهو

( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  %90.48( من القائلین دائما، ونسبة ) 04.76%(
، وهذا یتمشى مع ما توصلت ) 0.22( وبانحراف معیاري  من القائلین أبدا)  % 04.76

إلیه إحدى الدراسات في اإلطار النظري للدراسة التي تبرز أنواع أو أشكال العنف الممارسة 
  2.في المدرسة الجزائریة، ومن بینها مظهر السرقة

دلت إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة على أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -21
الحادي ي وهو فرض السیطرة على اآلخرین، وجاء ذلك في الترتیب بمؤسسات التعلیم الثانو 

من القائلین أبدا، ونسبة  ) % 04.76( ، وكانت نسبة ) 1.98( حسابي  بمتوسطوالعشرین 
، وهذا یتفق مع ما جاء ) % 07.14( من القائلین أحیانا، وقدرت نسبة أبدا )  % 88.10( 

 3.ف المدرسي منها العنف النفسي أو المعنويدراسة عن مظاهر العنفي اإلطار النظري لل
العوامل اإلجتماعیة :" نـة عـالدراسات السابق إحدىاء في ـویتمشى هذا أیضا مع ما ج

التي كشفت عن مظاهر العنف لدى التالمیذ ". مؤدیة للعنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة ال
هذا  رتیبالدراسة الحالیة في تمعها أیضا وتتفق " فرض السیطرة على اآلخرین " ومن بینها 

 4.المظهر

بینت إجابات عینة الدراسة من األساتذة بأحد مظاهر العنف لدى التالمیذ وهو  -22
انت ـ، وك) 1.95( ي ـن بمتوسط حسابـ، وجاء ذلك في الترتیب الثاني والعشری"الضرب "

  ، أحیانامن القائلین )  %90.48(، في حین نسبة ) %02.38( ا ـة دائمـنسب
  

                                                
 .139 :ص: مرجع سبق ذكره: فهد عبد العزیز الطیلر 1
 .244: مرجع سبق ذكره، ص: أحمد حویتي 2
 .124-123: مرجع سبق ذكره، ص ص: كامل عمران  3
  .139 :ق، صابفھد علي بن عبد العزیز الطیار، مرجع س 4



عرض نتائج الدراسة وتحلیلها وتفسیرها                                                                      الفصل السادس         

  
  
  
  

232
                                                         

وهذا یتفق مع ما ).  0.22( وبانحراف معیاري . من القائلین أبدا)  %07.14( أما نسبة 
اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف المدرسي ومنها العنف البدني أو   جاء في
مظاهر العنف لدى التالمیذ السابقة عن   تالدراساویتمشى مع ما جاء في إحدى  1.الجسدي

ذي كشف عنها في تحقیق میداني لجریدة الشروق الیومي حیث أبرز أحمد حویتي ال: لـ
وتتفق هذه النتیجة أیضا مع نشرته جریدة الخبر 2.مظهر الضرب واعتبره آخر أشكال العنف

قرر ، حیث "عقب اعتداء استهدف أستاذ " لباح لخضر " احتجاجات تهز " الیومي بعنوان 
التوقف عن العمل تندیدا واحتجاجا منهم على كل من الطاقم التربوي واإلداري بالثانویة 

االعتداء الجسدي الذي استهدف أستاذ مادة الریاضیات داخل مقر المؤسسة خالل فترة 
االستراحة الصباحیة وسط فناء الساحة حینما كان األستاذ بصدد االلتحاق بقاعة األساتذة  

إصابة بلیغة على مما تسبب له ب. من طرف طالب بالصف الثاني بشعبة تقني ریاضي
  3.مستوى الرأس انتهت بنقله في حالة غیبوبة إلى المستشفى

أظهرت إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة على أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ  -23
، وجاء ذلك في "على البیئة مثل قطع األشجار االعتداء"  :بمؤسسات التعلیم الثانوي وهو

من القائلین )  %07.14( ، بنسبة ) 1.93( بمتوسط حسابي  الترتیب الثالث والعشرین
من القائلین )  %14.29( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  %78.57( دائما، ونسبة 

، وهذا یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن ) 0.22( وبانحراف معیاري . أبدا
شى أیضا مع ما توصلت إلیه الدراسة ویتم 4.مظاهر العنف المدرسي ومنها العنف المادي

نحو مظاهر " تالمیذ المرحلة الثانویة العوامل اإلجتماعیة المؤدیة للعنف لدى " السابقة عن 
العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر المرشدین الطالبیین وهو االعتداء على البیئة مثل قطع 

شعال الحرائق، إال أنها تختلف معها الدراسة الح   5.لهذا المظهر الیة في الترتیباألشجار وإ
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أشارت إجابات عینة الدراسة من األساتذة أحد مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات  -24
، وجاء ذلك في الترتیب الرابع " اإلضراب المتعمد عن الدراسة "  :وهو التعلیم الثانوي

وبنسبة   من القائلین دائما،) %07.14(وبنسبة ) 1.90(والعشرین بمتوسط حسابي 
من القائلین أحیانا، أما نسبة ) % 76.19(من القائلین أحیانا، أما نسبة )  76.19%

  .) 0.22(وبانحراف معیاري  .من القائلین أبدا) 16.67%(
"  :وـدى التالمیذ وهـد مظاهر العنف لـبینت إجابات عینة الدراسة من األساتذة بأح -25

، وجاء ذلك في الترتیب الخامس والعشرین "ت شرب المخدرا: " االعتداء على الذات مثل
من )  %83.33( ة ـن نسبـي حیـانت نسبة دائما منعدمة، فـ، وك) 1.83( ي ـبمتوسط حساب

).  0.22( وبانحراف معیاري . من القائلین أبدا)  % 16.67( أما نسبة القائلین أحیانا، 
ف لدى التالمیذ في المدارس العن:" وهذا یتفق مع ما جاء في إحدى الدراسات السابقة عن

التي أكدت أن العنف الممارس من طرف التالمیذ یأخذ أنواع متعددة " الثانویة الجزائریة 
الة ـوهو ما یفسر ح .1)تناول المواد الضارة ( بروز العنف ضد الذات في المؤسستین : منها

ي یقدمه التالمیذ لسلوكهم ، كما أن المعنى الذ)حالة األنومیا ( ر بها المجتمع ـاألزمة التي یم
" یندرج ضمن ثقافة خاصة لمجموع المستهلكین لهذه المواد والتي تقبلها وتؤطر بها األفعال 

وهذا ما تفسره النظریة التفاعلیة . ل رمزي وبطقوس خاصة بهافمن فضاء تفاع" المنحرفة 
   2.الرمزیة

ى التالمیذ بمؤسسات دأظهرت إجابات المبحوثین من األساتذة أحد مظاهر العنف ل -26
، وجاء ذلك في الترتیب السادس "التهدید باستخدام السالح األبیض :" التعلیم الثانوي وهو

ا القائلین ـ، وبنسبة منعدمة للقائلین دائما، أم) 1.60( ر بمتوسط حسابي ـوالعشرین واألخی
. لین أبدان القائـم) % 40.48( ة ـفي حین نسب)  %59.52: ( ا تقدر نسبتها بــأحیان

، ویتفق ذلك مع ما توصلت إلیه إحدى الدراسات عن مظاهر ) 0.24( وبانحراف معیاري 
نشرته صحیفة  أحمد حویتي التي كشفت عنها في تحقیق میداني: العنف لدى التالمیذ لـ

  حیث أقر أن االعتداء باستعمال األسلحة البیضاء  الشروق الیومي
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ویتمشى  1.ضد األساتذة في الثانویات، إال أنه آخرها هو أخطر أشكال العنف الممارس عادة
أیضا مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف المدرسي منها العنف 

  2.النفسي
هذا المظهر یتضح أن مظاهر العنف التي یمارسها التالمیذ  إبرازخالل ومن 

بعض أو ضد األساتذة واإلداریین بمؤسسات التعلیم الثانوي سواء بین التالمیذ تجاه بعضهم ال
، وان كانت هذه المظاهر تتفق مع بعض ......تتمثل في العنف اللفظي، والجسدي والمعنوي

وتعلیقا . ما توصلت إلیه الدراسات السابقة، ولكنها تختلف عنها في بعض ما توصلت إلیه 
سكرة في مادة الفیزیاء ة ببالعالیة ببلدیعلى هذا المظهر یرى أستاذ ثانوي بمتقنة محمد قروف 

ال یمكن تعمیمها على )  %80( أن ظاهرة العنف المدرسي تعرف ارتفاعا مقلقا، لكن نسبة 
قد یكون ظهوره مثال في " استخدام السالح األبیض " كل الوطن، واعتبر أن هذا المظهر 

ي العاصمة الجزائریة أكثر من باقي والیات الوطن، وأضاف أن هذه النسبة سوف تأخذ ف
یات البعیدة، عن العاصمة، وربما لتصل إلى درجات منعدمة في الوالكلما ابتعدنا  االنخفاض

 :وفسر حكمه هذا بالقول .التي تقع خارج المدن الكبرىوخاصة في مؤسسات التعلیم الثانوي 
التي ینشأ فیها تالمیذنا، والذین أن البیئة التي نشأ فیها تالمیذ العاصمة لیست هي البیئة " 
السلبیة ویتصفون بالحیاء حتى ولو كانت المراهقة هي ما  تمیلون في الغالب إلى السلوكیای

یجمعهم، إال أن المراهقة قد تكون شرسة عند البعض وقد تكون بسیطة عند البعض 
 3".اآلخر

" هر ـذا المظـى كل األساتذة في نظرتهم لهـموقف هذا األستاذ علویمكن أن نعمم 
  .ألنه برز بدرجة ضعیفة واحتل المرتبة األخیرة" یض استخدام السالح األب

تشیر إلى وجود فروق ذات داللة "  ² كا) " مربع كاي ( ویالحظ أن قیم اختبار        
في آراء أفراد العینة من األساتذة نحو جمیع عبارات )  0.05( إحصائیة عند مستوى داللة 

انوي في المحور األول من استبیان مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الث
  .الدراسة
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مظاهر یستنتج من متوسط آراء أفراد عینة الدراسة من األساتذة وفقا آلرائهم تجاه و       
)  2.28( ط الحسابي العام قد بلغ أن المتوس بمؤسسات التعلیم الثانوي العنف لدى التالمیذ

من القائلین أحیانا، في )  %57.33( ة ـللقائلین دائما، ونسب ) % 35.36( قدرها  بنسبة
، وهذا یدل على ) 0.25( وبانحراف معیاري . من القائلین أبدا)  % 07.31( ن نسبة ـحی
وتلك النتیجة تعبر عن وجود مظاهر عنف لدى . التشتت بین اإلجابات تقل أهمیته أن

الكتابة على " ها التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر األساتذة، وكان في مقدمت
الصراخ ورفع " ، "إ ثارة الفوضى في األقسام " ، "الطاوالت والجدران ألفاظ غیر أخالقیة 

    ". الصوت عمدا وطیشا 
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  المجموع  لالبــــــــــــــــدائ  ـارةالعبــــــــــــــــــــ  الرقم
  

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  قیمة
  ²كا

  الترتیب
  داــــأب  اانــأحی  اـــدائم

الكتابة على الطاوالت والجدران ألفاظ غیر   12
  أخالقیة

  1  *52.71  0.31  2.84  44  00  07  37  ت
% 20.45  79.55  00  100  

  2  *41.66  0.30  2.77  44  00  10  34 ت  النقال داخل الحصـــةاستعمال الهاتف   14
% 77.27  22.73  00  100  

  3  *38.52  0.29  2.75  44  00  11  33  ت  عصیــــان أوامـــر األستـــاذ  23
% 75  25  00  100  

  2.73  44  00  12  32 ت  اــدا وطیشـالصراخ ورفع الصوت عم  01
  

0.29  35.65*  4  
%  72.73  27.27  00  100  

  5  *33.06  0.28  2.70  44  00  13  31  ت  تفجیـــر المتفرقعـات في األقســام  17
% 70.45  29.55  00  100  

  6  *30.74  0.28  2.68  44  00  14  30  ت  ـــــــذالتالمیالتعامل بین خشونة   02
% 68.18  31.82  00  100  

  7  *28.97  0.27  2.66  44  01  13  30 ت  التنابـــــــــز باأللقــــاب  19
%  68.18  29.55  02.27  100  
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  8  *27.47  0.27  2.64  44  02  12  30  ت  التحــــرش باآلخریــن جنسیــا  21
% 68.18  27.27  04.55  100  

  9  *25.42  0.27  2.61  44  00  17  27 ت  إثارة الفوضـــى فــي األقســـام  22
% 61.36  38.64  00  100  

06   
  دـــــــــــــدیــتهــال

  10  *24.19  0.26  2.59  44  00  18  26  ت
% 59.09  40.91  00  100  

  11  *23.24  0.26  2.57  44  00  19  25  ت  ذـالسخریة واالستهزاء من بعض التالمی  05
%  56.82  43.18  00  100  

  12  *21.87  0.26  2.55  44  05  10  29 ت  ــــــــــذالمشاجرة بین التالمی  03

    % 65.91  22.73  11.36  100  
  13  15.05  0.25  2.48  44  04  15  25 ت  مـــــــب والشتـــــــالس  04

%  56.82  34.09  09.09  100  
  14  *22.56  0.24  2.45  44  00  24  20  ت  التمــرد على النظـام الداخلي للمؤسسة  24

%  45.45  54.55  00  100  
  15  *26.92  0.23  2.36  44  00  28  16 ت  دــــة المتعمــب عن الدراسـالتغی  18

% 36.36  63.64  00  100  
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  16  *28.69  0.23  2.34  44  00  29  15 ت  تحطیــــم ممتلكــــات المؤسسة  26
% 34.09  65.91  00  100  

  17  *45.07  0.22  2.20  44  00  35  09  ت  تكویـــن مجموعـات المشاغبـــة  13
% 20.45  79.55  00  100  

  18  *48.75  0.22  2.18  44  00  36  08  ت  التشهیر بتلمیذ ما لالنتقـــــام مـنه  15
% 18.18  81.82  00  100  

  19  *52.71  0.22  2.16  44  00  37  07 ت  نـــــرة على اآلخریـفرض السیط  10
% 15.91  84.09  00  100  

  2.14  44  00  38  06 ت  ـربـالضـــــــــــــــ  08
  

0.22  56.93*  20  
%  13.64  86.36  00  100  

  21  *66.21  0.21  2.09  44  00  40  04  ت  التعصــب الزائـد لنــادي أو فریـق  20
%  09.09  90.91  00  100  

  22  *82.17  0.21  2.02  44  00  43  01  ت  االعتـداء على البیئة مثل قطع األشجـار  25
% 02.27  97.73  00  100  

  23  *88.04  0.21  02  44  00  44  00 ت  لسرقـــــــــــــــــةا   
% 00  100  00  100  
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  1.98  44  03  39  02 ت  ةــــراب المتعمد عن الدراســاإلض  16
  

0.21  60.62*  24  
%  04.54  88.64  06.82  100  

  25  *18.33  0.21  1.95  44  09  28  07 ت  االعتداء على الذات مثل شرب المخدرات  11
%  15.91  63.64  20.45  100  

  26  *82.17  0.21  1.91  44  04  40  00  ت  التهدیـد باستخـدام السـالح األبیــض  09
% 00  90.91  09.09  100  

متوسط عبارات مظاهر العنف لدى التالمیذ من 
  .وجهة نظر اإلداریین

  *41.45  0.26  2.40  44  01.08  24.30  18.62  ت
% 42.32  55.23  02.45  100  

  ). 0.05( داللة دال إحصائیا عند مستوى ( * ) 
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دال لجمیع العبارات "  ²كا) " كاي مربع ( ، أن اختبار ) 33( یتضح من الجدول رقم       
 دى التالمیذ من وجهة نظر اإلداریین بمؤسسات التعلیم الثانويـمظاهر العنف ل: ( للمحور األول

بنسب ).  0.05( داللة تالفات جوهریة دالة إحصائیا عند مستوى ، مما یشیر إلى وجود اخ)
  :من ثالثة على النحو التالي) دائما، أحیانا، أبدا ( اإلجابة على 

الكتابة على الطاوالت والجدران ألفاظ غیر ) "  12( أن أعلى متوسط كان للعبارة رقم  -1
، وجاء ) 0.31( معیاري ال ، واإلنحراف) 2.84( ، حیث بلغ متوسطه الحسابي "أخالقیة 

     ) %84.09( بهذا المظهر ) دائما ( ذلك في الترتیب األول، وأن نسبة القائلین 
  .نعدمةم) أبدا ( ، في حین نسبة ) أحیانا ( ائلینمن الق)  %15.91( ) أحیانا ( ونسبة    

( ي ـساببمتوسط ح ،"ال ـاستعمال الهاتف النق) "  14( ه كان للعبارة رقم ـثم الذي یلی  -2
ي، وكانت نسبة القائلین ـي الترتیب الثانـف اء ذلك ـوج ) 0.30( وانحراف معیاري )  2.77

، ) أحیانا( ن القائلین ـم)  %22.73( ة ـونسب)  % 77.27( بهذا المظهر ) دائما ( 
  .) أبدا ( من القائلین)  %00( ونسبة 

( سط حسابي ـ، وذلك بمتو"ستاذ عصیان أوامر األ) "  23( رقم ثم الذي یلیه كان للعبارة  -3
( وجاء ذلك في الترتیب الثالث، وأن نسبة القائلین )  0.29(  وبانحراف معیاري )  2.75
 ( ، في حین نسبة) %25( بهذا المظهر ) أحیانا ( ، ونسبة القائلین )   %75( ) دائما 
 .منعدمة) أبدا 

، وذلك "الصوت عمدا وطیشا الصراخ ورفع ) "  01( ثم الذي یلیه كان للعبارة رقم  -4
، وجاء ذلك في الترتیب الرابع، ) 0.29( معیاري وبانحراف)  2.73( حسابي  بمتوسط

  من القائلین)  27.27%(، نسبة ) دائما ( من القائلین)    %72.73( وكانت نسبة 
 .منعدمة ) أبدا ( بهذا المظهر، أما نسبة ) أحیانا (  

، وذلك بمتوسط "تفجیر المتفرقعات في األقسام ) "  17( ثم الذي یلیه كان للعبارة رقم  -5
بمتوسط  في الترتیب الخامس ، وجاء ذلك) 0.28( وبانحراف معیاري )  2.70( حسابي 
 بهذا المظهر) دائما ( ة القائلین ، وأن نسب) 0.28( وبانحراف معیاري )  2.70( حسابي 

 في )   % 29.55( ظهر بهذا الم) أحیانا ( ونسبة القائلین )    % 70.47( 
  .منعدمة) أبدا ( حین نسبة 
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( ي ـبمتوسط حساب" خشونة التعامل بین التالمیذ ) "  02( م ـثم الذي یلیه كان للعبارة رق -6

( ة ـوجاء ذلك في الترتیب السادس، وكانت نسب ) 0.28( وبانحراف معیاري )  2.68
بهذا ) ا أحیان( من القائلین  )  %31.82( ، ونسبة ) دائما ( من القائلین )   % 68.18

 .منعدمة) أبدا ( المظهر، في حین نسبة 

)  2.66( ي ـبمتوسط حساب" التنابز باأللقاب ) "  19( ه كان للعبارة رقم ـثم الذي یلی  -7
) ما ـدائ( ن ـة القائلیـع، وأن نسبـذلك في الترتیب الساب، وجاء ) 0.27( راف معیاري ـوبانح

 ، أما) % 29.55( هر ـذا المظـبه)  اـأحیان( ن ـة القائلیـونسب)   %68.18( بهذا المظهر 
   .أبدا من القائلین ) % 02.27( نسبة 

( ط حسابي ـبمتوس" التحرش باآلخرین جنسیا ) "  21( ان للعبارة رقم ـثم الذي یلیه ك  -8
 (ذلك في الترتیب الثامن على إجماع نسبة وجاء  ) 0.27( وبانحراف معیاري )  2.64

 ، أما ما یخص الخیار الثاني والثالث )دائما ( بهذا المظهر من القائلین )  % 68.18

  ). %04.55،  % 27.27: ( فكانت نسبتهما على التوالي ) أحیانا وأبدا (    
 )2.61( ي ـبمتوسط حساب" في األقسام ى ـالفوض ارةـإث) " 22(ثم الذي یلیه كان للعبارة رقم  -9

)  % 61.36( ة ـانت نسبـذلك في الترتیب التاسع، وكاء ـوج )0.27(وبانحراف معیاري 
 .للقائلین أبدا ) % 00( من القائلین أحیانا، ونسبة)  %38.64(ة ـن القائلین دائما، ونسبـم

وبانحراف )  2.59( بمتوسط حسابي " التهدید ) "  06( ثم الذي یلیه كان للعبارة رقم -10
بهذا ) دائما ( ترتیب العاشر، حیث كانت نسبة القائلین ال ، وجاء ذلك في) 0.26( معیاري 
المظهر أما نسبة  بهذا ) أحیانا ( من القائلین )  % 40.91( ونسبة )  % 59.09( المظهر 

  .أبدا منعدمة
بمتوسط  "السخریة واالستهزاء من بعض التالمیذ ) "  05( والذي یلیه كان للعبارة رقم  -11

، وجاء ذلك في الترتیب الحادي عشر، وأن ) 0.26( عیاري وبانحراف م)  2.57( حسابي 
  ، وكانت نسبة ) % 56.82: ( قدرت بـبهذا المظهر ) دائما ( نسبة القائلین 

  .، أما أبدا فنسبتها منعدمة) % 43.18(  أحیانا من القائلین بهذا المظهر   
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) 2.55("  بمتوسط حسابي  "المشاجرة بین التالمیذ  ) 03( ثم الذي یلیه كان للعبارة رقم   -12

 65.91(  ى إجماع نسبةـعلترتیب الثاني عشر، وجاء ذلك في ال ) 0.26( وبانحراف معیاري 
) أحیانا وأبدا ( والثالث  انيـما یخص الخیار الثـا فیـ، أم)دائما ( بهذا المظهر من القائلین  ) %

  ). % 00،   %34.09: ( كانت نسبتهما على التوالي
وبانحراف ) 2.48(بمتوسط حسابي " السب والشتم ) "  04( یلیه كان للعبارة رقم  ثم الذي -13

( من القائلین )  % 56.82(الترتیب الثالث عشر، وكانت نسبة  ، وجاء ذلك في )0.25( معیاري 
  ). %  09.09) ( أبدا(، في حین نسبة من القائلین أحیانا)  % 34.09(، ونسبة )دائما 

بمتوسط حسابي " التمرد على النظام الداخلي للمؤسسة ) "  24( للعبارة رقم  والذي یلیه كان -14
( وجاء ذلك في الترتیب الرابع عشر، وكانت نسبة   ) 0.24( وبانحراف معیاري )  2.45( 

القائلین أبدا   من القائلین أحیانا، أما نسبة  ) % 54.55( من القائلین دائما، نسبة )  % 45.45
  .منعدمة

 2.36( ي ـبمتوسط حساب" مد ـة المتعـالتغیب عن الدراس) "  18( لذي یلیه كان للعبارة رقم وا -15
دائما ( ذلك في الترتیب الخامس عشر، و أن نسبة القائلین  ، وجاء ) 0.23( وبانحراف معیاري ) 
نسبة و )  % 63.64( هر ـذا المظـبه) ا ـأحیان( ة القائلین ـ، ونسب) % 36.36( ذا المظهر ـبه) 

  .أبدا منعدمة
) 2.34(بمتوسط حسابي " تحطیم ممتلكات المؤسسة ) " 26(والذي یلیه كان للعبارة رقم  -16

) دائما ( ن ـة القائلیـانت نسبـ، وكذلك في الترتیب السادس عشر ، وجاء )0.23(وبانحراف معیاري 
  .منعدمة ، ونسبة أبدا ) % 65.91(، ونسبة القائلین أحیانا ) % 34.09(

 2.20( ي ـبمتوسط حساب" ة ـن مجموعات المشاغبـتكوی) "  13( رقم والذي یلیه كان للعبارة  -17
( ذلك في الترتیب السابع عشر، حیث نسبة القائلین     ، وجاء ) 0.22( وبانحراف معیاري ) 

حین كانت نسبة أبدا  ، في ) % 79.55: ( قدرت بـ) أحیانا ( ونسبة )  % 20.45) ( دائما 
  .عدمةمن
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( ي ـبمتوسط حساب" التشهیر بتلمیذ ما لالنتقام منه) "  15( والذي یلیه كان للعبارة رقم   -18
وجاء ذلك في الترتیب الثامن عشر، وقد أبرز  ) 0.22(  وبانحراف معیاري)  2.18

(  ة ـونسب ن القائلین دائماـم)  % 18.18( درها ـمجتمع البحث هذا المظهر بنسبة ق
  ). % 00( ، أما نسبة أبدا ) % 81.82( درها ق) أحیانا 

( بمتوسط حسابي " فرض السیطرة على اآلخرین ) "  10( والذي یلیه كان للعبارة رقم  -19
وجاء ذلك في الترتیب التاسع عشر، حیث كانت )  0.22( وبانحراف معیاري )  2.16

: ( حیانا قدرت بـونسبة القائلین أ)  % 15.91) ( دائما ( نسبة القائلین بهذا المظهر 
 . ، أما نسبة أبدا منعدمة) % 84.09

وبانحراف )  2.14( بمتوسط حسابي " الضرب ) "  08( كان للعبارة رقم والذي یلیه  -20
من )  % 13.64( الترتیب العشرین، وكانت نسبة ، وجاء ذلك في ) 0.22( معیاري 

 .) % 00( سبة من القائلین أحیانا، أما ن)  %86.36( القائلین دائما، ونسبة 
( ي بمتوسط حساب" التعصب الزائد لنادي أو فریق ) "  20( والذي یلیه كان للعبارة رقم   -21

العشرین، وكانت الحادي و  وجاء ذلك في الترتیب ) 0.21( وبانحراف معیاري )  2.09
(   ونسبة القائلین بهذا المظهر) ئما دا( من القائلین بهذا المظهر )  % 09.09( نسبة 
  .، في حین نسبة أبدا منعدمة) % 90.91: ( تقدر بـ) نا أحیا

بمتوسط " االعتداء على البیئة مثل األشجار ) "  25( والذي یلیه كان للعبارة رقم   -22
وجاء ذلك في الترتیب الثاني والعشرین،  )  0.21( وبانحراف معیاري )  2.02( حسابي 

  من القائلین أحیانا)  %97.73( من القائلین أبدا ونسبة )   %02.27( وكانت نسبة 
  .في حین كانت نسبة أبدا منعدمة

ي وبانحراف معیار )  02( بمتوسط حسابي " السرقة ) "  07( والذي یلیه كان للعبارة رقم  -23
( الثالث والعشرین، و أن نسبة القائلین بهذا المظهر  ، وجاء ذلك في الترتیب) 0.21( 

من القائلین أحیانا، في حین كانت )  % 100(  ، أما نسبة) %  00: ( قدرت بـ) دائما 
 .نسبة أبدا منعدمة
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( ي ـبمتوسط حساب" اإلضراب المتعمد عن الدراسة ) "  16( والذي یلیه كان للعبارة رقم  -24
 ( وجاء ذلك في الترتیب الرابع والعشرین، وكانت نسبة )  0.21( وبانحراف معیاري )  1.98

أما نسبة )  % 88.64( فنسبتها ) أحیانا ( ، أما القائلین )ا دائم( من القائلین )  % 04.54
  ). % 06.82: ( أبدا فكانت تقدر بـ

بمتوسط "االعتداء على الذات مثل شرب المخدرات ) "  11( والذي یلیه كان للعبارة رقم  -25   
انت ، وجاء ذلك في الترتیب الخامس والعشرین، وك) 0.21( وبانحراف معیاري)  1.95(حسابي 

، )أحیانا ( القائلین    من )  % 63.64( ، ونسبة ) دائما ( من القائلین)  % 15.91( نسبة 
  ). % 20.45: ( وقدرت نسبة أبدا بـ

بمتوسط حسابي " التهدید باستخدام السالح األبیض ) "  09( والذي یلیه كان للعبارة رقم  -26   
الترتیب السادس والعشرین واألخیر، وأن ما  وجاء ذلك في ) 0.21( وبانحراف معیاري )  1.91( 

بهذا ) أحیانا ( القائلین    من)  % 88.64( ، ونسبة )دائما ( من القائلین )  %04.54( نسبته 
  ). % 06.82: ( المظهر، وقدرت نسبة أبدا بـ

 فلعناویستنتج من متوسط آراء أفراد عینة الدراسة من اإلداریین وفقا آلرائهم تجاه مظاهر        
من )  % 42.23( بنسبة قدرها )  2.40( لدى التالمیذ أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ 

من  ) % 01.30( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  % 56.47( ، ونسبة )دائما ( القائلین 
ه، وهذا یدل على أن التشتت بین اإلجابات تقل أهمیت)  0.26( وبانحراف معیاري . القائلین أبدا

وتلك النتیجة تعبر عن وجود مظاهر عنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر 
استعمال " الكتابة على الطاوالت والجدران ألفاظ غیر أخالقیة " اإلداریین، وكانت في مقدمتها 

  ".عصیان أوامر األستاذ " ،  "الهاتف النقال داخل الحصة 
  
  
ت عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین نحو مظاهر العنف لدى ونستنتج من  إجابا       
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وجود مظاهر عنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي وتتفق مع  –المحور األول  - التالمیذ
ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف المدرسي لدى التالمیذ ومنها العنف 

، العنف 4، العنف الرمزي3، العنف النفسي أو المعنوي2، العنف اللفظي1الجسدي أو البدني
خالل ( ن ـة كالعنف مـات الشخصیـي أو تعلم الفرد بعض السمـة التعلم اإلجتماعـ، ونظری5المادي

عن العنف ) سذرالند ( ونظریة المخالطة الفارقة لـ ، 6)فكرة التقلید أو محاكاته سلوك اآلخرین 
النظریة التربویة عن و  7.آلخرین وتناقل الكثیر عن أفكارهمالمدرسي نتیجة لمخالطة الطالب 

ظهور بعض السلوكات  إلىالعنف لدى التالمیذ نتیجة الممارسات المدرسیة التي یمكن أن تؤدي 
  8.العنیفة لدى التالمیذ

  
  
  
  
  

                                                
 .123: مرجع سبق ذكره، ص: كامل عمران 1
 .186: مرجع سبق ذكره، ص: خولة أحمد یحي 2
 .124 -123: ص ص: سابق مرجع: كامل عمران 3
  .5: ص: مرجع سبق ذكره: ر بوردیوبیا4
 .182: مرجع سبق ذكره، ص: الطیب نوار 5
 .105: مرجع سبق ذكره، ص: محمد سعید ابراهیم الخولي 6
 .116-115: ص ص: مرجع سبق ذكره: فهد بن علي عبد الرحمن الشهري 7
 .51-49: مرجع سبق ذكره، ص ص: مصمودي زین الدین 8



 عرض نتائج الدراسة وتحلیلها وتفسیرها                               الفصل السادس      

  
  :الجداول اآلتیة لمن خال عینة الدراسة في المحور الثاني إجاباتكما تم تحلیل  
  ): 28( یوضح إجابات عینة الدراسة من األساتذة نحو انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ للعبارة رقم  :34 لجدول رقما 

  التكرار  الترتیب  العبارة  الرقم
  س

  النسبة المئویة
%  

المتوسط 
  الحسابي

  'س
  ²)' س - س(   )' س - س( 

 االنحراف
  المعیاري

  ع

  قیمة
  ²كا

  الترتیب

01  

  عنف 
التالمیذ 

تجاه 
  األساتذة

1  09  21.43  

10.5  

-1.5  02.25  

4.5  7.71*  2  
2  06  14.29  -4.5  20.25  

3  09  21.43  -1.5  02.25  
4  18  42.85  7.5  56.25  

  /  /  /  81  00  /  100  42  /  المجموع

02  
    

عنف 
التالمیذ 

  تجاه اإلدارة

1  02  04.76  

10.5  

-8.5  72.25  

6.73  17.24  4  2  07  16.67  -3.5  12.25  
3  20  47.62  9.5  90.25  
4  13  30.95  2.5  06.25  

  /  /  /  181  00  /  100  42  /  المجموع
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03  

  عنف 
التالمیذ 

تجاه 
بعضهم 
  البعض

1  17  40.48  

10.5  

6.5  42.25  

6.5  16.10  3  
2  17  40.48  6.5  42.25  

3  04  09.52  -6.5  42.25  

4  04  09.52  -6.5  42.25  
  /  /  /  169  00  /  100  42  /  المجموع

04  
    

عنف 
التالمیذ 

تجاه 
الممتلكات 

  المدرسیة

1  14  33.33  

10.5  

3.5  12.25  

2.69  2.76  1  
2  12  28.57  1.5  02.25  

3  09  21.43  1.5-  02.25  

4  07  16.67  3.5-  12.25  
  /  /  /  29  00  /  100  42  /  المجموع

 
  



عرض نتائج الدراسة وتحلیلها وتفسیرها                                                                      الفصل السادس         

  
  
  
  

248
                                                         

  
دال لجمیع بنود "  ²كا ) " كاي مربع ( ، أن اختبار ) 34( قم یتضح من الجدول ر 

في المحور الثاني من استبیان الدراسة التي تتمثل في ترتیب اإلجابة )  28( بارة رقم ـالع
، حول العنف الممارس لدى التالمیذ بمؤسسات ) 4، 3، 2، 1( حسب األفضلیة باألرقام 

ائیا ـدالة إحص وهذا یدل عن وجود اختالفات جوهریة التعلیم الثانوي من وجهة نظر األساتذة،
  .في إجابات عینة الدراسة من األساتذة)  0.05( عند مستوى داللة 

أن األساتذة في مؤسسات التعلیم  انات الواردة في الجدول السابق علىوتكشف البی       
میذ تجاه الممتلكات الثانوي یرون أن العنف الممارس لدى التالمیذ یزداد انتشارا عند التال

( اري ـراف معیـوبانح)  10.5( ط حسابي ـاء ذلك في الترتیب األول بمتوسـالمدرسیة، وج
( فكانت نسبهم على التوالي ، ) 4، 3، 2، 1( ، أما فیما یخص الخیارات ) 2.69

ویتفق هذا مع ما جاء في اإلطار النظري ).  16.67%، 21.43%، 28.57%، 33.33%
   1.هر العنف المدرسي لدى التالمیذ منها العنف الماديللدراسة عن مظا

أیضا مع ما توصلت إلیه إحدى الدراسات السابقة عن  عنف التالمیذ  هذا ویتفق
ضد الممتلكات المدرسیة للتلمیذ عندما ال یستطیع تفریغ غضبه وانفعاله وكراهیته للسلطة 

والممتلكات المدرسیة من أثاث  المدرسیة ممثلة في األستاذ واإلدارة فیتجه نحو األشیاء
تمثل في نظره السلطة المدرسیة التي لم یستطع  اباعتبارهمدرسي، كراسي وطاوالت 

فهذه السلوكات تمثل انتقاما مباشرا على ما خضع له التالمیذ من اهانة وقهر . مواجهتها
  . 2فعبروا عن ذلك بالتعرض لهیاكل المؤسسة وتجهیزاتها

في مؤسسات  ةنظر األساتذاتذة جاء في الترتیب الثاني من وجهة أما العنف تجاه األس -
، وفیما یخص الخیارات ) 4.5( وبانحراف معیاري )  10.5( التعلیم الثانوي بمتوسط حسابي 

،  %21.43، %14.29،  %21.43( ، فكانت نسبهم على التوالي ) 4، 3، 2، 1( 
42.85% .(  

  
  
  

                                                
 .5: ص: مرجع سبق ذكره: بوردیو بیار 1
 .116: ص: مرجع سبق ذكره: زینة بن حسان 2
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را ولو جزئي في دفع التالمیذ للقیام بسلوكات عنیفة ویتضح أن لسلوكات األساتذة تأثی    

عن دور المعلم وعالقته بالتلمیذ  لنظري للدراسةاضدهم وهذا ما یتفق مع ما جاء في اإلطار 
  .1والعقاب

أما عنف التالمیذ تجاه بعضهم البعض احتل المرتبة الثالثة حسب وجهة نظر  -
 6.5( راف معیاري ـوبانح)  10.5( ي ـابوي بمتوسط حسـاألساتذة في مؤسسات التعلیم الثان

،   %40.48( ي ـى التوالـانت نسبهم علـ، ك) 4، 3، 2، 1( یارات ـا فیما یخص الخـ، أم)
40.48% ،09.52% ،09.52% .(    

ویرجع ذلك إلى كون التالمیذ في هذه المرحلة یمرون بفترة مراهقة، والتي تتمیز 
تجاه اآلخرین، وهذا ما  بعض التصرفات الالسویة باالضطراب االنفعالي والسلوكي وممارسة

  .2یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مشكالت التلمیذ في مرحلة المراهقة
بما أن التالمیذ یقضون أغلب الوقت مع بعضهم البعض في المؤسسة لذلك تكثر و 

ى اآلخرین وشدة كما أن كل تلمیذ یمیل إلى فرض سیطرته عل. هذه السلوكات فیما بینهم
المرتبة الثالثة إلى مدى ترتیب التالمیذ تجاه بعضهم البعض في  قد یرجع و. التعامل بینهم

أهمیة الفترة التي یظهر فیها تأثیر الصحبة والرفاق على الفرد وعلى سلوكیاتهم وهي فترة 
  .رغباته ومیوله وتأكید ذاته إشباع إلىالمراهقة التي یحتاج الفرد فیها 

آخر من عنف التالمیذ وهو العنف تجاه اإلدارة، والذي كد ذلك عند االنتقال إلى نوع ویتأ -
جاء في المرتبة الرابعة حسب وجهة نظر األساتذة في مؤسسات التعلیم الثانوي بمتوسط 

 ) 4، 3، 2، 1( ، وفیما یخص الخیارات) 6.73( وانحراف معیاري )  10.5( حسابي 
    ). %30.95، %47.62، %16.67،  %04.76: ( كانت نسبهم على التوالي

كون وقد یرجع ترتیب األساتذة لعنف التالمیذ تجاه اإلدارة في المرتبة الرابعة واألخیرة، 
أن اإلدارة تمثل بالنسبة للتالمیذ المكان الذي تعالج فیه مثل هذه السلوكات، وتسوى فیه 

المقابلة التي  -عم هذا ود. مشاكل التالمیذ سواء مع بعضهم البعض أو مع األساتذة
  ة بسكرة بلدیأجریناها مع مستشارة التوجیه المدرسي والمهني بمتقن محمد قروف بالعالیة 

  
                                                

 .185 -184: مرجع سبق ذكره، ص ص: حسین عبد الحمید رشوان 1
  .264: مرجع سبق ذكره، ص: خیر اهللا السید2
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حیث أوضحت لنا بعض النقاط ومن بینها معالجة بعض السلوكات . -20/02/20081یوم 
ا الحل العنیفة واإلجراءات التي تتخذها مع فئة التالمیذ العنیفین داخل المؤسسة ومن بینه

  ).الحنان التربوي ( التربوي 
بحسب أعلى قیم للمتوسط )  28( ویستنتج من خالل ترتیب عبارات البند رقم 

الحسابي وبحسب أقل قیم للتشتت والذي یمثله االنحراف المعیاري لكل بند عند تساوي قیم 
  .وفي ذلك بیان على أن تشتت إجابات المبحوثین یقل إلى أبعد مداه. المتوسط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .20/02/2008: یوم .اجراء مقابلة مع مستشارة التوجیه المدرسي والمهني بمتقن محمد قروف بالعالیة مدینة بسكرة 1
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  ): 41.......29( نحو انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ للعبارات أفراد عینة الدراسة من األساتذة  إجاباتیوضح : ) 35( الجدول رقم 
  التكرار  العبارة  الرقم

  س
  النسبة المئویة

%  
المتوسط 
  الحسابي

  س
  ²)' س - س(   )' س - س( 

االنحراف 
  المعیاري

  ع

  قیمة
  ²كا

  
  
  

29  

    19.05  08  العنف الجسدي
  
  

07  

01  01    
  
  

6.78  
  

  
  
  

46*  

  169  13  47.62  20  العنف اللفظي
  04  02  21.43  09  العنف النفسي
  49  07-  00  00  العنف الرمزي
  04  02-  11.90  05  العنف المادي

  49  07-  00  00  أخرى
  /  /  276  00  /  100  42  المجموع

  
30  

    2.38  01  العنف الجسدي
14  

-13  169    
9.27  

  
  25  05  45.24  19  العنف اللفظي  *18.43

  64  08  52.38  22  العنف النفسي
  /  /  258  00  /  100  42  المجموع
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31  
    07.14  03  العنف الجسدي

14  
-11  121    

7.79  
  

  36  06  47.62  20  العنف اللفظي  *13
  25  05  45.24  19  العنف النفسي

  /  /  182  00  /  100  42  عالمجمو 
  

32  
    42.86  18  العنف الجسدي

14  
04  16    

10.19  
  

  100  10  57.14  24  العنف اللفظي  *22.29
  196  14-  00  00  العنف النفسي

  /  /  312  00  /  100  42  المجموع
  

33  
    38.10  16  التحطیم 

14  
02  04    

9.89  
  

  121  11  59.52  25  التشویه  *21
  169  13-  02.38  01  أخرى

  /  /  294  00  /  100  42  المجموع
  

34  
    88.10  37  العنف الفردي

21  
16  256    

16  
  

  256  16-  11.90  05  العنف الجماعي  *24.38
  512  00  100  42  المجموع
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35  
    23.81  10  العنف الفردي

21  
-11  121    

11  
  

  121  11  76.19  32  العنف الجماعي  *11.52
  /  /  242  00  /  100  42  المجموع

  
36  

    83.33  35  الذكور
21  

14  196    
14  

  
  196  14-  16.67  07  اإلناث  *18.66

  /  /  392  00  /  100  42  المجموع
  
  

37  

    54.76  11  العنف الجسدي
  

10.5  
  

0.5  0.25    
  

8.26  

  
  

26*  
  156.25  12.5  26.19  23  العنف اللفظي
  06.25  2.5-  19.05  08  العنف النفسي

  110.25  10.5-  00  00  أخرى
  /  /  273  00  /  100  42  المجموع

  
  

38  

    02.38  01  العنف الجسدي
  

10.5  

-9.5  90.25    
10.06  

  
  132.25  11.5  52.38  22  العنف اللفظي  *38.57

  72.25  8.5  45.24  19  العنف النفسي
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  110.25  10.5-    00  00  أخرى

  
  
  
  /  /  405  00  /  100  42  المجموع  
  

39  
    16.67  07  داخل القسم

14  
-07  49    

8.52  
  

  144  12  61.90  26  في الساحة  *15.57
  25  05-  21.43  09  أخرى

  /  /  218  00  /  100  42  المجموع

  
40  

    23.81  10  أولى ثانوي
14  

-04  16    
7.12  

  
  100  10  57.14  24  ثانیة ثانوي  *10.86

  36  06-  19.05  08  ثالثة ثانوي
  /  /  152  00  /  100  42  المجموع

  
  

41  

    26.20  11  العلمیة
10.5  

0.5  0.25    
7.79  

  
  156.25  12.5  54.76  23  األدبیة  *23.14

  30.25  5.5-  11.90  05  الفنیة
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  56.25  7.5-  07.14  03  أخرى
  /  /  243  00  /  100  42  المجموع

  ). 0.05( دال إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 
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دال لجمیع "  ²كا ) " كاي مربع ( ، أن اختبار ) 35(یبرز تفحص الجدول رقم 
التالمیذ من وجهة  مظاهر العنف لدى: ( في المحور الثاني)  41.........29( العبارات 

مؤسسات التعلیم الثانوي مما یشیر إلى وجود اختالفات جوهریة دالة نظر األساتذة في 
یرون أن  إذ. في إجابات عینة الدراسة من األساتذة ) 0.05 (إحصائیا عند مستوى داللة 

  :كاآلتي أكثر مظاهر العنف لدى التالمیذ
 :في مؤسسات التعلیم الثانوي ف لدى التالمیذأكثر مظاهر العن توضح ) 29(العبارة رقم  -

 21.43( يـف النفسـها العنـم یلیـث)  % 47.62( ة ـي العنف اللفظي بنسبـثل فـتتم
 11.90: ( ه بــادي فقدرت نسبتـالم ا العنفـ، أم) %19.05( یلیها العنف الجسدي ، و )%
)  07( إذ بلغت قیمة المتوسط الحسابي  ، أما نسبة العنف الرمزي فكانت منعدمة،) %

أن تشتت استجابات المبحوثین تقل على بیان وهذا )  6.78: ( مقابل انحراف معیاري قدر بـ
  .أهمیته

یتضح لنا أن العنف اللفظي هو أكثر أنواع العنف المدرسي انتشارا والعنف سبق  مما      
العنف " إحدى الدراسات السابقة عن  انتشارا وهذا یتفق مع ما جاء في الرمزي أقلها

، حیث أبرزت أن العنف اللفظي هو "بالثانویات من وجهة نظر األساتذة واإلداریین والتالمیذ 
  1.تشارا وتختلف معها كونها أبرزت أن العنف المادي انتشاراأكثرأنواع العنف المدرسي ان

  :ظاهر عنف التالمیذ تجاه األساتذةتوضح أكثر م ) 30( العبارة رقم  -
: أن أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه األساتذة هي العنف المعنوي بنسبة تقدر بـأبرزت 

 ساتذة على التوالي ، في حین تقل نسبة العنف اللفظي والجسدي تجاه األ) 52.38%( 
، حیث أن ممارسة التلمیذ للعنف تجاه األساتذة بمختلف ) % 02.38( و )  % 45.24( 

ویختلف هذا مع ما جاء . مظاهره یمثل رد فعل على رفض التالمیذ لسلطته وطریقة معاملته
  التي " التحصیل الدراسي   عنف التالمیذ وانعكاساتها على"  في الدراسة السابقة
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وبمقارنة قیمة  1.ت عن أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه األساتذة هي العنف اللفظيكشف
نرى ضعف هذا األخیر على )  9.27( بقیمة االنحراف المعیاري )  14( المتوسط الحسابي 

  .نحو یثبت المستویات الدنیا للتشتت بین اإلجابات
  :اإلدارةأكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه  توضح ) 31( العبارة رقم  -

التالمیذ تجاه اإلدارة بصفة عامة وحسب أغلبیة المبحوثین یقل انتشاره كما ان عنف 
ویتضح من الجدول السابق أن مظاهر عنف التالمیذ ).  35( وضح في الجدول رقم 

وتقل حاالت العنف )  %47.62( األكثر انتشارا تجاه اإلدارة هي العنف اللفظي بنسبة 
ویتفق ذلك مع ما . ) %02.38، %52.38( على التوالي إلى المعنوي والجسدي لتصل 

، إلى أن "عنف التالمیذ وانعكاساتها على التحصیل الدراسي " توصلت إلیه الدراسة السابقة 
مظاهر عنف التالمیذ األكثر انتشارا تجاه اإلدارة هي العنف اللفظي یلیها العنف الجسدي ثم 

  2.العنف المعنوي
العنف في المرحلة الثانویة في المدارس الثانویة " السابقة  الدراسة كما توصلت  
إلى أن أكثر من ثلث العینة یؤكدون على سلبیة اإلدارة في تعاملها مع التالمیذ، " الجزائریة 

وما دعم صدق النسب هو التباین بین قیمة  3.وهذا ما یؤدي إلى تسیبهم وعدم انضباطهم
ولهذا فإن التشتت بین )  7.79( راف المعیاري وقیمة االنح)  14( الحسابي  المتوسط

 .تقل أهمیتهاإلجابات 
  :توضح أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه بعضهم البعض)  32( العبارة رقم  -

العنف بین التالمیذ ال یبرز في صورة واحدة، بل یأخذ عدة مظاهر وأكثرها انتشارا  إن 
وقد .والشتم والصراخ ورفع الصوتویقصد به السب )  57.14%( العنف اللفظي بنسبة 

یرجع انتشاره إلى أن هذا النوع من العنف ال یترك آثارا جسدیة ظاهرة، یعاقب علیها التلمیذ 
فرغم خطورة هذا العنف ).  42.86( ویمثل العنف الجسدي  4.من طرف األستاذ واإلدارة

  من حیث نتائجه وآثاره المادیة كالجرح والكسر ولوي 
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إال أنه ینتشر بین التالمیذ، وهذا یعود إلى االنفعاالت  1،.....ركالتت، األعضاء، لطما
  2.البارزة في مرحلة المراهقة

لیأتي بعد ذلك العنف المعنوي بنسبة منعدمة وهي أقل نسبة مقارنة ببقیة المظاهر،      
غم أنه ویتمثل العنف المعنوي في التهدید لفظیا أو باألسلحة البیضاء، التخویف واإلهانة،ور 

یمثل نسبة قلیلة وال یترك آثارا مادیة، إال أن آثاره أخطر وأعمق من األنواع األخرى وهو ما 
أكد علیه العدید من الباحثین أمثال بیار بوردیو في حدیثه عن العنف الرمزي، حیث یترك 

میذ عنف التال" السابقة وهنا یتفق مع ما توصلت إلیه الدراسة  3.آثارا نفسیة كالحقد والظلم
في ترتیبها لمظاهر عنف التالمیذ تجاه بعضهم  4."وانعكاسها على التحصیل الدراسي 

العنف بالثانویات من وجهة " البعض وتتفق مع ما توصلت إلیه الدراسة السابقة أیضا عن 
، إلى أن أكثر مظاهر العنف بین التالمیذ العنف اللفظي "نظر األساتذة واإلداریین والتالمیذ 

بقیمة )  14( وإلعطاء تفسیر أكثر دقة قارنا قیمة المتوسط الحسابي  5.نف الجسديیلیه الع
فوجدنا أن هناك درجة اتفاق عالیة بین الذین تمركزت )  10.19( المعیاري االنحراف

  .التالمیذ تجاه بعضهم البعضإجاباتهم حول كون العنف اللفظي هو أكثر مظاهر عنف 
  :أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیةتوضح )  33( أما العبارة رقم  -

إن الممتلكات المدرسیة تمثل كذلك موضوعا لعنف التالمیذ یستعملونه كانتقام من 
تحطیم وتكسیر النوافذ، الكراسي، : األستاذ واإلدارة، ویبرز ذلك في مظهرین أو شكلین

لنوع من العنف إما بین ویكثر انتشار هذا ا. الطاوالت وحتى المستعملة في التدریس
وذلك بهدف إثارة . الساعات، عند الخروج من األقسام، سواء في غیاب األستاذ أو حضوره

(  وهي أكثر المظاهر انتشارا بنسبة 6.غضبه عن طریق التشویش ولمحاولة لفت االنتباه
  تحطیم )  %38.10( بالنسبة لتشویه الممتلكات یلیها نسبة )  % 59.52
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یظهر خاصة في الكتابة على الجدران والطاوالت واألبواب ألفاظ الممتلكات، و 
ونظرا النتشار هذا . ورسومات غیر أخالقیة تسيء لسمعة األساتذة واإلداریین وحتى التالمیذ

النوع من العنف وما یحمله من دالالت ومعاني، فقد كان موضوعا لعدة دراسات، كدراسة 
" العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطیة :" جابر نصر الدین، ابراهیمي الطاهر، حول

الحظا من خاللها الباحثان بعض االنزالقات العنیفة في سلوك تالمیذ المرحلة الثانویة 
تظهر الرغبة في العدوان وتعبر عن الرفض  إیماءاتواإلكمالیة، تتضمن هذه الكتابات 

ق عال بین الذین تمركزت وهكذا جاء المتوسط الحسابي داال على وجود اتفا 1.والكراهیة
   .هو أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیةآرائهم حول تشویه الممتلكات 

  :توضح أكثر أنواع العنف انتشارا عند التالمیذ 34العبارة رقم  -
المظاهر السابقة، فإن عنف التالمیذ یأخذ مظاهر أخرى، وذلك  باإلضافة إلى   

ذا ـجماعیا، حیث نالحظ من خالل ههذا الفعل، فقد یكون فردیا أو  فيحسب حجم المشاركین 
، ) % 88.10( ة ـردي بنسبـو العنف الفـارا عند التالمیذ هـالجدول أن أكثر أنواع العنف انتش

في هذه المرحلة یتصفون باالنفراد إلى السیطرة والقوة للظهور بمظهر متمیز التالمیذ   ألن 
وفي أغلب الحاالت هؤالء التالمیذ لدیهم مكبوتات  .2ید الذاتأمام الزمالء لتعزیز وتأك

 11.90( وتقل نسبة العنف الجماعي لتصل إلى . داخلیة، ویجدون اللذة في إیذاء اآلخرین

حیث یلجأ التالمیذ إلى ممارسة العنف جماعیا ألنه أقل خطورة وأكثر أمانا من خالل )  %
وتقل هذه النسبة مقارنة بالعنف الفردي باعتبار ج في جماعات تمارس هذه السلوكات االندما

كما أن العنف الجماعي .أن العنف الجماعي یتطلب مجهودا أكبر وتخطیط وتنظیم مسبقین
التالمیذ،  هأكثر و أخطر لذلك فإن العقوبة المدرسیة ضده تكون أخطر فیتحاشا هتكون آثار 

تخریب بین التالمیذ، ویأخذ العنف الجماعي عدة مظاهر تبرز في الضرب الجماعي 
جماعي للممتلكات و كذلك استفزاز األساتذة وهو ما یزید في خطورته، ویتفق هنا مع ما جاء 

  عنف : " في الدراسة السابقة حول 
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)  21( : ي المقدر بــیشیر المتوسط الحسابو  1".ي ـالتالمیذ وانعكاساته على التحصیل الدراس
  .االتفاق الذي ظهرت علیه إجابات المبحوثین إلى)  16: ( واالنحراف المعیاري بـ

  : توضح أكثر هذه المظاهر خطورة)  35( العبارة رقم  -
، ) % 76.19( ن أن العنف الجماعي أكثر خطورة ونسبة یومن الجدول أعاله یتب

وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه الدراسة ). %  23.81( مقارنة بالعنف الفردي الذي نسبته 
التي تؤكد على أن العنف  .2"ف التالمیذ وانعكاسه على التحصیل الدراسي عن: " السابقة

الذي یمارس من طرف واحد ال یتسبب في أضرار كبیرة وخطیرة مقارنة بحدوث الضرب بین 
تالمیذ جماعة من التالمیذ، كما أن العنف الجماعي یؤدي إلى وجود حساسیات بین ال

كما أن العنف الفردي غالبا ما یكون بصفة عشوائیة . تتنازع فیما بینهاوتكوینهم لمجموعات 
كرد فعل تلقائي، في حین أن العنف الجماعي یتم بعد تنظیم وتخطیط، ومشاعر التلمیذ 

  .ودوافعه تختلف عند ما یكون مع جماعة وهو ما یزید في خطورة العنف الجماعي
آثارا سلبیة، غیر إذن یمكن القول أن عنف التالمیذ سواء كان فردیا أو جماعیا یترك 

  .أن العنف الجماعي أشد وأعمق خطورة من العنف الفردي
ومهما اختلفت أنواع ومظاهر العنف ومخاطره من مؤسسة ألخرى ومن نوع آلخر فإنه 
یتأثر ببعض المتغیرات كالجنس، مكان ممارسة العنف، المستوى الدراسي والفترات الزمنیة 

ذ وهذه المتغیرات من خالل العبارات اآلتیة التي وسیتم تحدید العالقة بین عنف التالمی
( واالنحراف المعیاري )  21: ( وضحها الجدول السابق، ویشیر المتوسط الحسابي المقدر بـ

  .إلى االتفاق الذي ظهرت علیه إجابات المبحوثین)  11
  :توضح انتشار العنف عند التالمیذ حسب الجنس)  36( العبارة رقم  -

یتأثر ویرتبط بجنس التالمیذ، حیث یتضح من الجدول أعاله أن  إن عنف التالمیذ
  ، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل بیولوجیة، بیئیة ونفسیة، ) % 83.33( نسبة الذكور تمثل 
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فالذكر أعنف طبیعیا من األنثى، كما أن مركزه  1.اجتماعیة، كما بینته النظریة البیولوجیة
على ممارسة العنف، فقد وجد أن األسر أقل تسامحا  اإلجتماعي وتنشئته اإلجتماعیة تشجعه
 % 16.67: ( ورغم قلة نسبته المقدرة بـ 2.ع الذكورـفي السلوك العدواني مع اإلناث عنهم م

الدراسات أن عنف اإلناث یفوق عنف  وهو ما أثار اهتمام الباحثین، فقد أكدت بعض) 
 % 68.11: ( عنفا من الذكور بـالذكور، حیث بینت دراسة مصباح عامر أن اإلناث أكثر 

(.3  
وقیمة )  21( وما دعم صدق النسب هو التباین بین قیمة المتوسط الحسابي        

  .ولهذا فإن التشتت بین اإلجابات تقل أهمیته)  14( االنحراف المعیاري 
و إن كانت نسبة العنف تختلف حسب جنس التالمیذ فإن مظاهره تتواجد عند كال 

  .في الجدول السابق)  38و  37( و ما توضحه العبارتین رقم الجنسین وه
  :التالمیذ جنسانتشار العنف حسب توضح )  38و  37(  العبارتین 

إال أن الذكور یمیلون أكثر إلى العنف الجسدي بنسبة رغم تواجد العنف عند الجنسین،  
بر ویتصرفون ، ویرجع ذلك إلى كون الذكور یتوفرون على طاقة عضلیة أك) % 52.38( 

تصرفات وسلوكات قد تكون سلبیة كالضرب، االعتداء علیهم، ركالت، دفع، شد شعر، 
أما اإلناث ففي الغالب یتصرفون . رمیهم بالحجارة، فالذكور أكثر إثارة للشجار فیما بینهم

، وهذا یتفق مع ما )% 52.38(أي العنف اللفظي بنسبة  بتصرفات الرد والسب والشتم
وما  .4"ف التالمیذ وانعكاساته على التحصیل الدراسي ـعن" لدراسة السابقة عن توصلت إلیه ا

): (  38و  37( ي العبارتین ـي فـي على التوالـهذه النسب قیمتي المتوسط الحساب مدع
 10.06، 8.26( ري للعبارتین على التوالي كذلك وقیمتي االنحراف المعیا)  10.5، 10.5

  .في إجابات المبحوثین تقل أهمیته وهذا یدل على أن التشتت). 
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  : توضح انتشار عنف التالمیذ حسب المكان)  39( العبارة رقم  -
إن العنف الممارس من طرف التالمیذ یتواجد حیثما ینتشر هؤالء التالمیذ، سواء   

التربویة وهذا ما یوضحه  داخل األقسام، في الساحة، أو في أماكن أخرى في المؤسسة
ابق، حیث یتبین أن نسب انتشار العنف حسب المكان تكثر انتشارا في الساحة الجدول الس

، كما حدد )%  16.67: ( ، أما في القسم فقدرت نسبها بـ) % 61.90( بنسبة قدرها 
المبحوثین أماكن أخرى النتشار العنف تتمثل خاصة في ممارسة العنف في المراحیض وأمام 

تواجد فیها التالمیذ یلك ألنها في العموم األماكن التي مداخل مؤسسات التعلیم الثانوي، وذ
  .واحتكاكهم ببعضهم البعض

أمام أبواب المؤسسات ( إلى ممارسة العنف في أماكن أخرى  كما أشار المبحوثین  
ففي هذه األماكن ال یكون التالمیذ  )% 21.43( وتمثل ذلك نسبة ) التربویة والمراحیض 

وهناك بعض الدراسات . ة واإلداریین مقارنة بالساحة والقسمومراقبة األساتذ إشرافتحت 
العنف في هذه األماكن إلى سوء توزیع أوقات الدراسة وكذلك ساعات الراحة، انتشار تفسر 

حیث یضطر التالمیذ إلى االنتظار خارج المؤسسة في حالة غیاب األستاذ مما یدفعهم 
ین التالمیذ المتمدرسین أو بینهم وبین للشجار والعنف وقد یمارس العنف خارج المؤسسة ب

  .األفراد اآلخرین غیر المتمدرسین
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من یعتبر ممارسة العنف أمام األبواب أي أبواب        

نما المؤسسات خارج عن مسؤولیة المؤسسة لذلك ال یصنف من أنواع  العنف المدرسي، وإ
في حین هناك من یرى أن العنف أمام أبواب . تتطلب مواجهته تدخل رجال الشرطة واألمن

ثالثة أنماط للعنف " المؤسسة هو أحد أشكال العنف المدرسي، حیث حدد فرنسوا دوبي 
  1.العنف خارج المؤسسة :من بینها " المدرسي

األماكن یترك آثارا سلبیة على المؤسسة ككل  ویمكن القول أن ممارسة العنف في هذه      
انتقال العنف من الخارج إلى الداخل وهو ما یؤثر على سلوكات التالمیذ والسیر الحسن 

)  14( ي ـوإلعطاء تفسیر أكثر دقة قارنت الباحثة قیمة المتوسط الحساب. للنظام المدرسي
  تفاق عالیة بین الذین فوجدت أن هناك درجة ا)  8.52( بقیمة االنحراف المعیاري 

  

                                                
 .127: ص: مرجع سبق ذكره، ص: ة بن حسان زین 1
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تمركزت آرائهم حول كون أن عنف التالمیذ یمكن أن یسجل في الساحة أكثر من األماكن 
  .األخرى

  :توضح انتشار عنف التالمیذ حسب السنوات الدراسیة)  40( العبارة رقم  -
العنف ینتشر داخل وخارج المؤسسة التربویة، فإنه كذلك ال یقتصر على  إذا كان

ن كانت نسبتهمستوى در  فمن خالل الجدول . تختلف من مستوى آلخر اسي معین، وإ
السابق، نالحظ ارتفاع نسبة العنف في السنة الثالثة الثانوي مقارنة بالسنوات األخرى، وهو 

ویرجع ذلك إلى أن هذه المرحلة تمثل مرحلة )  %57.14( ما عبر عنه المبحوثین بنسبة 
راته وانفعاالته في هذه السنة الدراسیة حسب قول إحدى المراهقة، وفیها یثبت التلمیذ قد
   .1بسكرة هني بثانویة السعید عبید بالعالیة ببلدیةمستشاري التوجیه المدرسي والم

السنة األولى، الثانیة ثانوي : في حین تنخفض نسبة العنف في المستویات األخرى
ین بین قیمة المتوسط وما دعم صدق النسب هو التبا).  %19.05، %23.81( لتصل إلى 
ولهذا فإن التشتت بین اإلجابات )  7.12( وقیمة االنحراف المعیاري )  10.5( الحسابي 
  .تقل أهمیته

  :توضح مظاهر العنف لدى التالمیذ حسب المواد الدراسیة)  41( العبارة رقم  -
 العنف یختلف من مستوى دراسي آلخر، فإنه كذلك یختلف باختالف المواد وان كان 

، ویفسر ذلك ) % 54.76( الدراسیة، حیث ترتفع نسبة العنف في المواد األدبیة لتصل إلى 
بضعف المستوى الدراسي للتالمیذ في المواد األدبیة خاصة اللغات األجنبیة، وعدم القدرة 
على االندماج مع المادة ومضمونها، مما یدفع بالتلمیذ إلى القیام بالتصرفات المشاغبة 

: ( ـنسبة العنف فیها تقدر ب -أما المواد الفنیة. الدرس وتغطیة هذا الضعف لالبتعاد عن
مقارنة بالمواد األدبیة، باعتبار أن المواد الفنیة  - وهي نسبة منخفضة) %  11.90

تمثل فضاءا مناسبا للتالمیذ للتفریغ والتنفیس عن .....كالریاضة، الموسیقى، الرسم
وتیني للدروس داخل األقسام، والتعبیر عن مهاراتهم انفعاالتهم واالبتعاد عن الجو الر 

  .ومیوالتهم من خالل النشاطات التي یرغبون فیها
  
  

                                                
 .20/02/2008: اجراء مقابلة مع مستشارة التوجیه المدرسي والمهني بثانویة السعید عبید بالعالیة مدینة بسكرة، یوم  1
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)  % 26.20( نسبة العنف في المواد العلمیة لتصل إلى  ومن جهة أخرى تنخفض      
وذلك النخفاض عدد التالمیذ، حیث تم توزیعهم في أفواج، مما یمكن األساتذة من التحكم 

إلى انشغال  -باإلضافة. ي سلوكات التالمیذ للمحافظة على هدوء و أمن القسمأكثر ف
  .واهتمام التالمیذ في هذه المواد بالتجارب العلمیة

أما المبحوثین الذین أفادوا بعبارات أخرى كانت تتمثل في شخصیة األستاذ أي ممكن 
ي اإلطار النظري وهذا یتفق مع ما جاء ف. هر مظاهر العنف حسب شخصیة األستاذأن تظ

مما یؤدي إلى عدم  .1للدراسة عن العوامل التي تقف وراء فشل المدرس في أداء واجبه
ویشیر المتوسط . التوازن النفسي للتلمیذ فیقوم بأعمال عدوانیة أو عنیفة إن صح التعبیر

 تفاق الذي ظهرتإلى اإل)  7.79: ( واالنحراف المعیاري بـ)  10.5( : الحسابي المقدر بـ
  .علیه إجابات المبحوثین

إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة في انتشار ظاهرة  یوضح:) 36( الجدول رقم 
  ): 42( العنف لدى التالمیذ للعبارة رقم 

  

  الدرجة  البدائل
  س

  التكرار
  ت

النسبة 
  المئویة

% 

* س
  ت

المتوسط 
  الحسابي

  س

  االنحراف
  المعیاري

  ع

  قیمة
  ²كا

    76  90.48  38  2  نعم
1.90  

  
0.14  

  
  04  09.52  04  1  ال  *27.52

  80  100  42  /  المجموع
   ) 0.05( عند مستوى داللة  إحصائیادال ( * ) 

وبهدف التعرف على مدى انتشار هذه الظاهرة، طرحنا تساؤل حول الفترات التي         
حوثین اعتبروا أن تكثر فیها ممارسة العنف، فیتبین من الجدول أعاله أن أكبر نسبة من المب

، فالتالمیذ أینما وجدوا ) %90.48: ( العنف یمارس بصفة مستمرة ومتكررة، وتقدر نسبتهم بـ
  .الفرصة المناسبة یستغلونها في ممارسة هذه السلوكات

  
  

                                                
 .58: مرجع سبق ذكره، ص: نادیة مصطفى الزقاي، أیوب مختار 1
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فالتشتت )  0.14( واالنحراف المعیاري )  1.90( ما یدعمه قیمة المتوسط الحسابي وهذا 
اعتبرت أن العنف یمارس في )  %09.52( في حین توجد نسبة . ات تقل أهمیتهبین اإلجاب

المؤسسات التربویة من طرف التالمیذ ولكن یكثر انتشاره في فترات معینة وحدودها تتمثل 
  ). 37( في الجدول رقم  الحقا المندرجة)  43( في العبارة رقم 
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  ): 46..........43( نحو انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ للعبارات  یوضح إجابات عینة الدراسة من األساتذة:) 37( الجدول رقم 

  التكرار  العبارة  الرقم
  س

  النسبة المئویة
%  

المتوسط 
  الحسابي

  س
  ²) 'س -س (  ) 'س -س( 

االنحراف 
  المعیاري

  ع

  قیمة
  ²كا

  
43  

    18.42  07  قبل االمتحان
12.66  
  

-5.66  32.04    
7.32  

  
  21.72  4.66-  21.05  08  أثناء االمتحان  *12.69

  106.92  10.34  60.53  23  بعد االمتحان
  /  /  160.68  0.02  /  100  38  المجموع

  
44  

  20  400  20-  21  02.38  01  الفترة الصباحیة
  

38.10*  
  400  20  97.62  41  الفترة المسائیة

  /  /  800  00  /  100  42  المجموع
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45  
    09.52  04  بدایة األسبوع

14  
-10  100    

9.09  
  

  04  02-  28.58  12  منتصف األسبوع  *17.71
  144  12  61.90  26  نهایة األسبوع

  /  /  248  00  /  100  42  المجموع
  

46  
    04.76  02  بدایة السنة الدراسیة

14  
-12  144    

9.09  
  

  04  02  38.10  16  منتصف السنة الدراسیة  *17.71
  100  10  57.14  24  نهایة السنة الدراسیة

  /  /  312  00  /  100  42  المجموع
عن )  46................28( متوسط العبارات من 

وجهة نظر األساتذة في انتشار ظاهرة العنف لدى 
  .التالمیذ

  
13.23  

  
/  

  
/  

  
8.76  

  
20.38*  

  ). 0.05( دال إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 
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  :یها مظاهر عنف التالمیذح الفترات التي تكثر فتوض 43العبارة رقم  -

توضح الفترات التي تكثر فیها مظاهر عنف )  43( نالحظ أن العبارة رقم      
. قبل االمتحان، أثناء االمتحان، بعد االمتحان: التالمیذ من وجهة نظر األساتذة وهي

ان ـال تمثل فترة بعد االمتحـا، فمثـذه الفترات بالذات لیس عشوائیـوممارسة العنف في ه
، باعتبار أن التالمیذ في هذه الفترة قد مروا بضغوطات ) %60.53( ة ـر نسبـأكب

م للتعبیر عن رفضهم لهذه تفرضها الدروس، باإلضافة إلى توزیع النقاط مما یدفع بعضه
النتائج إلى ممارسة العنف ضد األستاذ أو اإلداري أو المؤسسة التربویة ككل، وخاصة 

عنف التالمیذ وانعكاساتها على " ا یتفق مع دراسة ، وهذضد الممتلكات المدرسیة
( وأثناء االمتحان )  18.42( في حین أن نسبة قبل االمتحان .1التحصیل الدراسي

)  12.66: ( وما یدعم صحة النسب قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ).  % 21.05
لمبحوثین تقل ، وهذا یدل عل وجود تشتت في إجابات ا)07.32(   واالنحراف المعیاري
  .أهمیته إلى أبعد مداه

  : توضح الفترة التي یزداد فیها انتشار العنف لدى التالمیذ)  44( العبارة رقم -  
هذه العبارة حدودها هي الفترة الصباحیة، والفترة المسائیة، باعتبار أن التالمیذ في           

فترة الصباحیة فقدرت هذه النسبة الفترة المسائیة قد تنتشر عندهم مظاهر العنف أكبر من ال
وهذا یدل ربما على كون التلمیذ في الفترة المسائیة مرهق أو حسب المواد )  %97.62: (بـ

)  21( ي ـوما یدعم صدق النسب المتوسط الحساب. التي تدرس في الفترة المسائیة
  .جاباتوهذا یفسر المستویات الدنیا للتشتت بین اإل).  7.32( واالنحراف المعیاري 

وهذا یتفق حسب المبحوثین في اختیارهم لفترات معینة یكثر فیها العنف لدى التالمیذ         
وهي أكبر نسبة أما منتصف األسبوع فكانت )  %61.90( في نهایة األسبوع بنسبة قدرها 

وما یؤكد صحة هذه ).  % 09.52: ( ، بدایة األسبوع نسبتها قدرت بـ) % 28.58( نسبتها 
وهذا یدل على )  7.32( راف المعیاري ـة االنحـوقیم)  14: ( المتوسط الحسابي بـ النسب

  ). 45( ضعف التشتت بین إجابات المبحوثین وهذا ما توضحه العبارة رقم 
  
  

  :توضح أكثر مظاهر العنف حسب السنوات الدراسیة)  46( العبارة رقم  -
                                                

 .131: مرجع سبق ذكره، ص: زینة بن حسان 1



عرض نتائج الدراسة وتحلیلها وتفسیرها                                                                      الفصل السادس         

  
  
  
  

268
                                                         

تكثر في نهایة السنة  تالمیذتوضح أن أكثر مظاهر عنف ال)  46( العبارة رقم      
)  % 04.76( ، أما بدایة السنة الدراسیة كانت نسبتها ) % 57.14( الدراسیة بنسبة 

ة ـ، في حین قیم) % 38.10( ة كانت نسبتها ـإلى جانب نسبة منتصف السنة الدراسی
، وهذا یدل على أن التشتت ) 9.09( واالنحراف المعیاري )  14( ي ـالمتوسط الحساب

  .إجابات المبحوثین تقل أهمیته في
ویستنتج من متوسط آراء أفراد عینة الدراسة من األساتذة وفقا آلرائهم تجاه انتشار      

وأن المتوسط ).  46........28( ظاهرة العنف لدى التالمیذ لعبارات المحور الثاني 
على أن ، وهذا یدل ) 8.76( وبانحراف معیاري )  13.23( الحسابي العام قد بلغ 

التشتت بین اإلجابات تقل أهمیته، وتلك النتیجة تعبر على وجود اتفاق عال بین الذین 
وقدرت . دى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانويـتمركزت آرائهم حول انتشار ظاهرة العنف ل

وبما أنها أكبر من القیمة المقابلة عند مستوى داللة )  20.32: ( بـالعامة )  ²كا( ة ـقیم
في آراء أفراد العینة من األساتذة نحو جمیع عبارات المحور الثاني )  0.05( ائیةإحص
وجهة نظر األساتذة في انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم : حول

  .الثانوي
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  ): 28( لتالمیذ للعبارة رقم یوضح إجابات عینة الدراسة من اإلداریین نحو انتشار ظاهرة العنف لدى ا :) 38(  لجدول رقما

  الترتیب  العبارة  الرقم
  التكرار

  س
  النسبة المئویة

%  

المتوسط 
  الحسابي

  'س
  ²) 'س -س (  ) 'س -س( 

االنحراف 
  المعیاري

  ع

  قیمة
  الترتیب  ²كا

01  

  عنف 
التالمیذ 

تجاه 
  األساتذة

1  24  54.54  

11  

13  169  

7.52  20.55*  4  
2  07  15.91  -04  16  

3  06  13.64  -05  25  
4  07  15.91  -04  16  

  /  /  /  226  00  /  100  44  /  المجموع

02  
    

عنف 
التالمیذ 

تجاه 
  اإلدارة

1  01  02.27  

11  

-10  100  

7.38  19.82*  3  
2  14  31.82  03  09  
3  08  18.18  -03  09  
4  21  47.73  10  100  

  /  /  /  218  00  /  100  44  /  المجموع
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03  

  عنف 
التالمیذ 

تجاه 
بعضهم 
  البعض

1  07  15.91  

11  

-04  16  

5.15  9.64*  2  2  19  43.18  08  64  

3  12  27.27  01  01  
4  06  13.64  -05  25  

  /  /  /  106  00  /  100  44  /  المجموع

04  
    

عنف 
التالمیذ 

تجاه 
الممتلكات 

  المدرسیة

1  14  31.82  

11  

03  09  

4.95  8.91*  1  
2  04  09.09  -07  49  

3  17  38.64  06  36  
4  09  20.45  -02  04  

  /  /  /  98  00  /  100  44  /  المجموع
  ). 0.05( دال إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 
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)  28( م ـارة رقـجمیع بنود العبدال ل"  ²كا" ار ـ، أن اختب) 38( یتضح من الجدول رقم 

ستبیان الدراسة التي تتمثل في ترتیب اإلجابة حسب األفضلیة ي من اـفي المحور الثان
حول العنف الممارس لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي من )  4، 3، 2، 1( باألرقام 

  .وجهة نظر اإلداریین
مؤسسات التعلیم  اإلداریین فيوتكشف البیانات الواردة في الجدول السابق عن أن     

ف الممارس لدى التالمیذ یزداد انتشارا عند التالمیذ تجاه الممتلكات الثانوي یرون أن العن
 4.95( اري ـراف معیـوانح)  11( ي ـالمدرسیة، وجاء ذلك في الترتیب األول بمتوسط حساب

، % 31.82( ي ـى التوالـم علـفكانت نسبه)  4، 3، 2، 1( ارات ـا فیما یخص الخیـأم). 
09.09 % ،38.64 % ،20.45 % .(  

أما بالنسبة للعنف لدى التالمیذ تجاه بعضهم البعض جاء في المرتبة الثانیة من وجهة      
( وانحراف معیاري )  11( ي ـنظر اإلداریین في مؤسسات التعلیم الثانوي بمتوسط حساب

، %15.91(فكانت نسبهم على التوالي )  4، 3، 2، 1( أما فیما یخص الخیارات ). 5.15
43.18% ،27.27 % ،13.64 % .(  

أما العنف تجاه اإلدارة جاء في المرتبة الثالثة من وجهة نظر اإلداریین في مؤسسات     
( أما نسب الخیارات  ). 7.38( وانحراف معیاري )  11( التعلیم الثانوي بمتوسط حسابي 

وتم  ). % 47.73، % 18.18، %31.82، %02.27(  كانت كالتالي)  4، 3، 2، 1
 (لعنف التالمیذ تجاه األساتذة في المرتبة الرابعة واألخیرة بمتوسط حسابي ترتیب اإلداریین 

، % 54.54( وكانت نسب الخیارات على التوالي ، ) 07.52( وانحراف معیاري )  11
15.91 % ،13.64 % ،15.91 % .(  

نحو وجهة نظر اإلداریین في انتشار ظاهرة )  28( ومن خالل ترتیب عبارات البند رقم     
لعنف لدى التالمیذ بحسب أعلى قیم للمتوسط الحسابي وبحسب أقل قیم للتشتت والذي یمثله ا

نستنتج أن التشتت بین . الحسابي االنحراف المعیاري لكل بند عند تساوي قیم المتوسط 
  .إجابات المبحوثین تقل أهمیته
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ارسة من طرف ، أن أنواع وأشكال العنف المم) 38( إذن یتضح من الجدول رقم       
العنف تجاه الممتلكات المدرسیة، : التالمیذ من وجهة نظر اإلداریین تتمثل في أربعة أنواع

عنف التالمیذ تجاه بعضهم البعض، عنف التالمیذ تجاه اإلدارة، عنف التالمیذ تجاه 
األساتذة، وهو ما یتفق مع أغلب التصنیفات النظریة السابقة لعنف التالمیذ، مما یؤكد أن 

وان كان األمر یختلف من  ذه األنواع هي األكثر انتشارا في أغلب المؤسسات التربویةه
النظریة السابقة لعنف فهو یختلف مع بعض التصنیفات . مؤسسة ألخرى في بعض األنواع

ن  التالمیذ، مما یؤكد أن هذه األنواع هي األكثر انتشارا في أغلب المؤسسات التربویة، وإ
فهو یختلف مع بعض التصنیفات . مؤسسة ألخرى في بعض األنواعكان األمر یختلف من 

وآخرون وكذلك تصنیف جونز الین كویقاس،  Michel Manciauxفي بعض األشكال كتصنیف 
والذي تعتبره الكثیر من الدراسات أنه  حیث غاب عن هذین التصنیفین العنف تجاه اإلدارة

. جه هذه السلوكات وال یكون موضوعا لهاقلیل االنتشار، باعتبار أن اإلداري هو الذي یوا
 1.غیر أن الواقع أثبت وجود هذا النوع من العنف رغم قلة انتشاره
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  ): 41......29( لدى التالمیذ للعبارات  نحو انتشار ظاهرة العنفاإلداریین یوضح إجابات أفراد عینة الدراسة من : ) 39( الجدول رقم 

  رالتكرا  العبارة  الرقم
  س

  النسبة المئویة
%  

المتوسط 
  الحسابي

  س
  ²) 'س -س (  ) 'س -س( 

االنحراف 
  المعیاري

  ع

  قیمة
  ²كا

  
  
  

29  

    15.91  07  العنف الجسدي
  
  

7.33  

-0.33  0.11    
  
  

6.84  

  
  
  

38.38*  

  186.87  13.67  47.73  21  العنف اللفظي
  0.45  0.67  18.18  08  العنف النفسي
  40.07  6.33-  02.27  01  العنف الرمزي
  0.11  0.33-  15.91  07  العنف المادي

  53.73  7.33-  00  00  أخرى
  /  /  281.34  0.02  /  100  44  المجموع

  
30  

    00  00  العنف الجسدي
14.66  

-14.66  214.92    
11.84  

  
  205.35  14.33  65.91  29  العنف اللفظي  *28.69

  0.12  00.34  34.09  15  العنف النفسي
  /  /  420.39  00  /  100  44  المجموع
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31  
    00  00  العنف الجسدي

14.66  
-14.66  214.92    

14.26  
  

  374.04  19.34  77.27  34  العنف اللفظي  *41.66
  21.72  04.66-  22.73  10  العنف النفسي

  /  /  610.68  0.02  /  100  44  المجموع
  

32  
    43.18  19  العنف الجسدي

14.66  
04.34  18.84    

7.59  
  

  40.20  06.34  47.73  21  العنف اللفظي  *11.78
  113.64  10.66-  09.09  04  العنف النفسي

  /  /  172.68  00  /  100  44  المجموع
  

33  
    25  11  التحطیم 

14.66  
-3.66  13.40    

13.72  
  

  336.36  18.34  75  33  التشویه  *18.32
  214.92  14.66-  00  00  أخرى

  /  /  564.68  0.02  /  100  44  المجموع
  

34  
    43.18  19  العنف الفردي

22  
-03  09    

3  
  

  09  03-  56.82  25  العنف الجماعي  *0.82
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  /  /  18  00  /  100  44  المجموع
  
  
  

35  
    29.55  13  العنف الفردي

22  
-9  81    

9  
  

  81  9  70.45  31  العنف الجماعي  *7.36
  /  /  162  00  /  100  44  المجموع

  
36  

    88.64  39  الذكور
22  

17  289    
17  

  
  289  17-  11.36  05  اإلناث  *26.27

  /  /  578  00  /  100  44  المجموع
  
  

37  

    52.27  17  العنف الجسدي
11  

06  36    
9.35  

  
  144  12  38.64  23  العنف اللفظي  31.82

  49  07-  09.09  04  العنف النفسي
  121  11-  00  00  أخرى

  /  /  350  00  /  100  44  المجموع
      49  07-    09.09  04  العنف الجسدي  
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38  

  30.91  9.22  121  11  11  50  22  العنف اللفظي
  49  07  40.91  18  العنف النفسي

  121  11-  00  00  أخرى
  
  /  /  340  00  /  100  44  المجموع  
  

39  
    34.09  15  داخل القسم

14.66  
0.34  0.12    

10.21  
  

  152.28  12.34  61.36  27  في الساحة  *21.33
  160.28  12.66  04.55  02  أخرى

      312.68  0.02    100  44  المجموع
  

40  
    13.64  06  أولى ثانوي

14.66  
-8.66  74.99    

10.21  
  

  205.64  14.34  65.91  29  ثانیة ثانوي  *21.32
  32.04  5.66-  20.45  09  ثالثة ثانوي

  /  /  312.67  0.02  /  100  44  المجموع
  
  

    22.73  10  العلمیة
11  

-01  01    
10.24  

  
  289  17  63.64  28  األدبیة  *38.18
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  81  09-  04.54  02  الفنیة  41
  49  07-  09.09  04  أخرى

  /  /  420  00  /  100  44  المجموع
) 0.05( دال إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 
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نحو وجهة نظر اإلداریین في  إجابات أفراد عینة الدراسة)  39( یبرز الجدول رقم 

  ). 41...........29( انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ للعبارات 
 :توضح أكثر مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي)  29(العبارة رقم  -

دى التالمیذ ال تبرز ـأن مظاهر العنف التي تنتشر ل)  39( یتضح من الجدول رقم        
 % 47.73( ة ـالعنف اللفظي بنسب ارا ـدة مظاهر وأكثرها انتشـدة، بل تأخذ عـورة واحفي ص

، وما دعم هذه النسبة مقابلة مستشارة التوجیه المدرسي والمهني بثانویة العربي بن مهیدي )
التي أفادتنا بأن أكثر مظاهر العنف التي تننتشر بمؤسستهم تتمثل في العنف اللفظي لدى 

 ،) % 18.18 ( بنسبة أو المعنوي العنف النفسي هـ، ویلی1قصد به السب والشتمالتالمیذ وی
مثل العنف النفسي  في التهدید  النفسي أو المعنوي بنسبة قلیلة وال یترك آثارا مادیة، إال ویت

العنف الجسدي ون ـویتفق اإلداریین في ك. أن آثاره أخطر و أعمق من األنواع األخرى
  ).  %15.91 (: ــي مثلت بـة التـنفس النسبوالعنف المادي لهما 

ن كانت تبرز بعض االختالفات بین نسب مظاهر         العنف لدى التالمیذ من وجهة  وإ
وهي أقل نسبة مقارنة ببقیة )  % 02.27(  :نظر اإلداریین، فنسبة العنف الرمزي تقدر بـ

: (  ي قدرت بــي التـالحساب ة المتوسطـو التباین بین قیمـوما دعم صدق النسب ه. المظاهر
وهذا بیان على أن تشتت استجابات المبحوثین تقل  .) 6.84(  المعیارينحراف واال ) 7.33
تعتبر أكبر من القیمة المقابلة عند )  38.38( والتي تساوي )  ²كا( أما قیمة  .أهمیته

)  0.05( داللة  ، وعلیه نستنتج وجود اختالفات دالة إحصائیا عند مستوى) 0.05( المستوى
  .عینة الدراسة من اإلداریین إجاباتفي 
مما سبق یتضح لنا أن العنف اللفظي هو أكثر أنواع العنف المدرسي انتشارا والعنف        

العنف " ن ـة عـذا یتفق مع ما جاء في إحدى الدراسات السابقـالرمزي أقلها انتشارا وه
  ، حیث أبرزت أن العنف "ین والتالمیذ بالثانویات من وجهة نظر األساتذة واإلداری

  
  

                                                
  .2008/ 02/ 24: مع مستشارة التوجیه المدرسي والمهني بثانویة العربي بن مهیدي ببسكرة یوم مقابلة 1
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اللفظي هو أكثر   أنواع العنف المدرسي انتشارا وتختلف معها كونها أبرزت أن العنف 
  1.انتشارا أقلها المادي

  :توضح أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه األساتذة ) 30( العبارة رقم  -
 نظر من وجهة اتذةأن أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه األسیتضح من الجدول  

 حین تقل نسبة في ،) % 65.91(  :اإلداریین تتمثل في العنف اللفظي الذي قدرت نسبته بـ
العنف المعنوي  وذلك لخطورة عقوبته، حیث یمثل ستاذاأل والجسدي تجاه العنف المعنوي

وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه الدراسة  ). % 00، % 34.09( والجسدي على التوالي نسبة 
وما دعم صدق النسب  2"عنف التالمیذ وانعكاساتها على التحصیل الدراسي " لسابقة عن ا

، ) 11.84( وقیمة االنحراف المعیاري )  14.66( المتوسط الحسابي  هو التباین بین قیمة
 وبما أنها)  28.69: ( بـ)  ²كا( وقدرت قیمة  .تقل أهمیته لتشتت بین اإلجاباتا ولهذا فإن

( عند مستوى داللة  إحصائیادالة فهي  ) 0.05( مة المقابلة عند المستوى أكبر من القی
  .وهذا ینم على وجود اختالفات جوهریة في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین)  0.05
  :أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه اإلدارة توضح ) 31( العبارة رقم  -

األكثر انتشارا من  جاه اإلدارةأن مظاهر عنف التالمیذ تیوضح )  39( رقم الجدول 
وتقل حاالت العنف  ،) % 77.27 (اللفظي بنسبة وجهة نظر اإلداریین تتمثل في العنف 

مع ما توصلت یتفق هذا و ).  %00، %22.73 (المعنوي والجسدي لتصل على التوالي إلى 
" و 3،"ي عنف التالمیذ وانعكاساتها على التحصیل الدراس"  عن الدراستین السابقتینإلیه 

كذلك إجراء  النسبهذه دعم یوما  4."الجزائریة  دى التالمیذ في المدارس الثانویةالعنف ل
سعید عبید بالعالیة ببسكرة حول توجیه المدرسي والمهني بثانویة المقابلة مع مستشارة ال

لعنف اللفظي الذي یتلقاه المساعدون حیث أبرزت مظهر ا ،5"مظاهر العنف لدى التالمیذ 
   قیمة المتوسط وبمقارنة. ن في الساحة ویقصد به السب والشتمربویو الت

  

                                                
 .168: ص: مرجع سبق ذكره: علي بن عبد الرحمان الشهري 1
 .121: ص: مرجع سبق ذكره: زینة بن حسان 2
 .122: ص: نفس المرجع 3
 .33: سبق ذكره، صمرجع : فوزي بن دریدي 4
 .2008/ 02/ 18: یوم –بسكرة  -اجراء مقابلة مع مستشارة التوجیه المدرسي والمهني بثانویة سعید عبید بالعالیة 5
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التشتت بین اإلجابات نجد أن )  14.26( بقیمة االنحراف المعیاري )  14.66( الحسابي 
والتي تعتبر أكبر من )  41.66: ( المساویة لـ)  ²كا( قیمة  وزد على ذلك .تقل أهمیته

، وعلیه نستنتج وجود اختالفات دالة إحصائیا عند ) 0.05( عند المستوى القیمة المقابلة 
 .في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین)  0.05( مستوى داللة 

  :توضح أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه بعضهم البعض)  32( العبارة رقم  -
العنف بین التالمیذ ال یبرز في صورة واحدة، بل أن )  39( یتضح من الجدول رقم 

ویقصد به السب )  % 47.73 (مظاهر وأكثرها انتشارا العنف اللفظي بنسبة  یأخذ عدة
الضرب، الدفع، : ویقصد به)  % 43.18 (بنسبة  العنف الجسديلیأتي بعد ذلك  .والشتم

وهي أقل نسبة مقارنة )  % 09.09( الشجار بین التالمیذ، ویلیه العنف المعنوي بنسبة 
نوي في التهدید لفظیا أو باألسلحة البیضاء، التخویف المظاهر، ویتمثل العنف المعببقیة 

واإلهانة، ورغم أنه یمثل نسبة قلیلة وال یترك آثارا مادیة، إال أن آثاره أخطر وأعمق من 
عنف التالمیذ  "وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه الدراسة السابقة عن . المظاهر األخرى

دق النسب هو التباین بین قیمة المتوسط وما دعم ص. 1"وانعكاساتها على التحصیل الدراسي 
ولهذا فإن التشتت بین اإلجابات ).  7.59( وقیمة االنحراف المعیاري )  14.66( الحسابي 

   .تقل أهمیته
  :توضح أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیة)  33( أما العبارة رقم  - 

الكتابة على : سیة في مظهرینتبرز مظاهر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدر 
ى ـة تسيء لسمعة األساتذة واإلداریین، وحتـالطاوالت وتلطیخ الجدران، رسومات غیر أخالقی

، ) % 75( ة ـة بنسبـه للممتلكات المدرسیـثر المظاهر انتشارا التشویـي أكـوه. التالمیذ
الت وحتى األدوات الكراسي، الطاو ویظهر خاصة في التحطیم والتكسیر للنوافذ واألبواب، 

وما دعم صدق هذه النسب ما ).  % 25( المستعملة في التدریس أي تحطیم األشیاء بنسبة 
ة بسكرة عن لمهني بثانویة العربي بن مهیدي ببلدیأفادتنا به مستشارة التوجیه المدرسي وا

، )ج طاوالت، كراسي، زجا( ر والتحطیم ـاهر عنف التالمیذ التي تتمثل في التكسیـأكثر مظ
  وبمقارنة قیمة المتوسط . 2)أوراق، أشجار ( حرق 

  
                                                

 .121: ص: مرجع سبق ذكره: زینة بن حسان 1
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یتبین أن هناك تشتت بین )  13.72( بقیمة االنحراف المعیاري )  14.66( الحسابي 
وبما أنها أكبر من القیمة المقابلة )  18.32: ( بـ)  ²كا( وقدرت قیمة . اإلجابات تقل أهمیته

ائلین أن مظهر تشویه الممتلكات هو أكثر فهي دالة إحصائیا للق)  0.05( عند المستوى 
  .مظاهر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیة من وجهة نظر اإلداریین

  :توضح أكثر أنواع العنف انتشارا عند التالمیذ 34العبارة رقم  -
ي هذا الفعل، فقد وذلك حسب حجم المشاركین فإن عنف التالمیذ یأخذ أصنافا أخرى       

أن أكثر أنواع  ) 39( رقم  ، حیث نالحظ من خالل هذا الجدولاأوجما عییكون فردیا 
الذي یأخذ عدة مظاهر  ) %56.82 (بنسبة  د التالمیذ هو العنف الجماعيالعنف انتشارا عن

تخریب جماعي للممتلكات وكذلك استفزاز األساتذة  ،تبرز في الضرب الجماعي بین التالمیذ
وما ).  % 43.18( : العنف الفردي التي تقدر  نسبته بـ وهو ما یزید في خطورته، في حین

وقیمة االنحراف المعیاري )  22( دعم صدق النسب هو التباین بین قیمة المتوسط الحسابي 
 0.82( والتي تساوي )  ²كا( ة ـأما قیم. ات تقل أهمیتهـولهذا فإن التشتت بین اإلجاب)  3( 
وهذا یدل على وجود اختالفات دالة ).  0.05( ستوى فهي أكبر من القیمة المقابلة عند الم) 

   .  في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین)  0.05( إحصائیا عند مستوى داللة 
  : خطورة أنواع العنف عند التالمیذ توضح أكثر)  35( العبارة رقم  -

یین من وجهة نظر اإلدار  ن أن العنف الجماعي أكثر خطورةییتب ل  السابق ومن الجدو 
یتفق مع ما وهذا ). %  29.55( قارنة بالعنف الفردي الذي نسبته ، م) %70.45 ( ونسبته

وما دعم النسب . 1"ه على التحصیل الدراسي اتعنف التالمیذ وانعكاس"  نالدراسة السابقة ع
ولهذا فإن التشتت بین اإلجابات تقل )  9: ( التباین بین قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ

( وهي أكبر من القیمة المقابلة عند المستوى )  7.36: ( بـ)  ²كا( ته، وقدرت قیمة أهمی
  .في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین)  0.05

  
  
  
  :توضح انتشار العنف عند التالمیذ حسب الجنس)  36( العبارة رقم  -
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 ق أنتالمیذ، حیث یتضح من الجدول السابیتأثر ویرتبط بجنس الإن عنف التالمیذ 
 ،) %88.64 (تمثل  أكثر عنفا من اإلناث من وجهة نظر اإلداریین فنسبة الذكور  الذكور

" ، ویتفق ذلك مع ما توصلت إلیه الدراسة السابقة عن ) % 11.36( أما نسبة اإلناث تمثل 
   . 1"عنف التالمیذ وانعكاساته على التحصیل الدراسي 

إلى )  17: ( بـ و االنحراف المعیاري ) 22: ( المقدر بـ المتوسط الحسابي یشیرو 
: ( ــالمساویة ل)  ²كا( وزد على ذلك قیمة  .تقل أهمیته المبحوثین جاباتالتشتت بین إ

، وعلیه نستنتج وجود ) 0.05( والتي تعتبر أكبر من القیمة المقابلة عند المستوى )  26.27
  .ت عینة الدراسة من اإلداریینفي إجابا)  0.05( اختالفات دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

و إن كانت نسبة العنف تختلف حسب جنس التالمیذ فإن مظاهره تتواجد عند كال     
   :اآلتیتین الجنسین وهو ما توضحه العبارتین

  :) 37(  العبارة رقم
( ة ـى العنف الجسدي بنسبـلون أكثر إلـأن الذكور یمییتضح من الجدول  السابق 

في حین قدر العنف اللفظي والمعنوي عند الذكور  ،نظر اإلداریینمن وجهة  ) % 52.27
)  11( ه ـإذ بلغت المتوسط الحسابي قیمت)  % 09.09، %38.64: ( على التوالي بنسب

وفي ذلك بیان على أن تشتت إجابات المبحوثین )  9.35: ( مقابل انحراف معیاري قدر بـ
وبما أنها أكبر من القیمة المقابلة )  31.82( : بـ)  ²كا( وقدرت قیمة . یقل إلى أبعد مداه

( فهي دالة على وجود اختالفات دالة إحصائیا عند مستوى داللة )  0.05( عند المستوى 
  .في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین)  0.05

  :) 38( العبارة رقم 
( ة ـبي بنسـأن اإلناث یمیلون أكثر إلى العنف اللفظ)  39( یتضح من الجدول رقم 

من وجهة نظر اإلداریین، في حین قدر العنف المعنوي والجسدي عند اإلناث على )  % 50
  :التوالي بنسب

  
ویمكن أن نفسر ارتفاع درجات العنف اللفظي عند األنثى ).  09.09% ،% 40.91( 

عنف " فظیة وهذا ما یتفق مع ما توصلت إلیه الدراسة السابقة عن بتفوقها في القدرات الل
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 ) 11( قیمته  المتوسط الحسابياذ بلغت  .1"المیذ وانعكاساته على التحصیل الدراسيالت
وهذا یدل على أن التشتت في إجابات المبحوثین ).  9.22 (: قدر بـمعیاري مقابل انحراف 

وبما أنها أكبر من القیمة المقابلة عند )  30.91: ( بـ)  ²كا( كما قدرت قیمة  .تقل أهمیته
 0.05( فهي دالة على وجود اختالفات دالة إحصائیا عند مستوى داللة )  0.05( المستوى 

  .في إجابات عینة  الدراسة من اإلداریین) 
  : توضح انتشار عنف التالمیذ حسب المكان)  39( العبارة رقم  -

إن العنف الممارس من طرف التالمیذ یتواجد حیثما ینتشر هؤالء التالمیذ، سواء داخل      
نتائج  وضحهالتربویة وهذا ما ت م، في الساحة، أو في أماكن أخرى في المؤسسةاألقسا

)  في الساحة( ب المكان ـ، حیث یتبین أن نسب انتشار العنف حس) 39( الجدول رقم 
وذلك على العموم ، ) % 61.36( بنسبة قدرها  تسجل أكبر مظاهر العنف لدى التالمیذ

  .میذ واحتكاكهم ببعضهم البعض أو بالفاعلین التربوییناألماكن التي یكثر فیها تواجد التال
وان كانت تبرز بعض االختالفات بین نسب العنف حسب هذه األماكن، فنسبة العنف      

أشار المبحوثین إلى ممارسة العنف في أماكن  ، كما)%  34.09 : (بـداخل األقسام تقدر 
ففي هذه األماكن )  %04.55 (نسبة  مثل ذلكوی ) أمام أبواب المؤسسات التربویة ( أخرى 

وإلعطاء . ال یكون التالمیذ تحت إشراف ومراقبة األساتذة واإلداریین مقارنة بالساحة والقسم
( ة االنحراف المعیاري بقیم ) 14.66( أكثر دقة قارنا قیمة المتوسط الحسابي  ریتفس

ائهم حول كون أكبر ن الذین تمركزت آر أن هناك درجة اتفاق عالیة بی فوجدنا)  10.21
  .في الساحةتمارس التالمیذ  لدى عنفال مظاهر

  تعتبر أكبر من القیمة المقابلة عند المستوى )  21.33( والتي تساوي )  ²كا( أما قیمة     
 0.05( وى داللة ـا عند مستـة إحصائیـات جوهریة دالـ، ومنه نستنتج وجود اختالف) 0.05( 
   .اإلداریین منفي إجابات عینة الدراسة ) 
  
  :توضح انتشار عنف التالمیذ حسب السنوات الدراسیة)  40( العبارة رقم  -

العنف ینتشر داخل وخارج المؤسسة التربویة، فإنه كذلك ال یقتصر على  إذا كان
ن كانت نسبته تختلف من مستوى آلخر فمن خالل الجدول . مستوى دراسي معین، وإ
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ة الثانوي مقارنة بالسنوات األخرى، وهو في السنة الثانیرتفاع نسبة العنف السابق، نالحظ ا
 أوج ویرجع ذلك إلى أن هذه المرحلة تمثل)  %65.91 ( بنسبة نالمبحوثیما عبر عنه 

مع ما أفادتنا به سلوكیة وهذا یتفق   تباضطراباالتلمیذ یتصف فیها  مرحلة المراهقة،
   .1بسكرةة ان ببلدیعدحكیم سالتوجیه المدرسي والمهني بثانویة  مستشارة

  لتصل إلى  ،ثانوي السنة األولى: في حین تنخفض نسبة العنف في المستویات األخرى    
، باعتبار أن التلمیذ في هذه السنة ال یكون متكیفا مع الوسط المدرسي حیث ) 13.64%( 

  .الثانیة ثانوي أصبح یتعامل مع أشخاص جدد وقوانین مختلفة عكس السنة
باعتبار أن التلمیذ في هذه ).  %20.45: ( نة الثالثة ثانوي فقدرت بـأما نسبة الس 

هادة البكالوریا فالتحضیر لهذه الشهادة ربما یؤثر على طبیعة سلوكات السنة یجتاز امتحان ش
باین بین قیمة دعم صدق النسب هو الت وما. التلمیذ ویحدث نوعا من االتزان في الشخصیة

ولهذا فإن التشتت بین )  10.21(  وقیمة االنحراف المعیاري )  14.66( المتوسط الحسابي 
تعتبر أكبر من القیمة )  21.32( والتي تساوي)  ²كا( أما قیمة  .اإلجابات تقل أهمیته

ومنه نستنتج وجود اختالفات دالة احصائیا عند مستوى ).  0.05( المقابلة عند المستوى 
  .اإلداریین في إجابات عینة الدراسة من)  0.05( داللة 

  :توضح مظاهر العنف لدى التالمیذ حسب المواد الدراسیة)  41( العبارة رقم  -
العنف یختلف من مستوى دراسي آلخر، فإنه كذلك یختلف باختالف  وان كان      

، ) %63.64( عنف في المواد األدبیة لتصل إلى المواد الدراسیة، حیث ترتفع نسبة ال
د األدبیة خاصة اللغات األجنبیة، لدراسي للتالمیذ في المواویفسر ذلك بضعف المستوى ا

  .لالبتعاد عن الدرس وتغطیة هذا الضعفالعنیفة مما یدفع بالتلمیذ إلى القیام بالتصرفات 
  
  

 - وهي نسبة منخفضة ) % 04.54: ( نسبة العنف فیها تقدر بـ -نیةأما المواد الف          
عن  مناسبا للتالمیذ للتفریغمواد الفنیة تمثل فضاء أن المقارنة بالمواد األدبیة، باعتبار 

  .انفعاالتهم، مما یساعد على امتصاص العنف والغضب لدیهم
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ربما )  %22.73( عنف في المواد العلمیة لتصل إلى ومن جهة أخرى تنخفض نسبة ال
  .ها سابقاأو ألسباب أخرى ذكرنا نشغال واهتمام التالمیذ في هذه المواد بالتجارب العلمیةال

ویشیر )  % 09.09: ( قدرت نسبتها بـ أما المبحوثین الذین أفادوا بعبارات أخرى         
ن التشتت إلى أ ) 10.24: ( لمعیاري بـواالنحراف ا)  11: ( المتوسط الحسابي المقدر بـ

مة تعتبر أكبر من القی)  38.18 ( والتي تساوي)  ²كا( أما قیمة . بین اإلجابات تقل أهمیته
عند مستوى  إحصائیاومنه نستنتج وجود اختالفات دالة ).  0.05( المقابلة عند المستوى 

  .جابات عینة الدراسة من اإلداریینفي إ)  0.05( داللة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في انتشار ظاهرة  ت أفراد عینة الدراسة من اإلداریینیوضح إجابا:) 40( الجدول رقم 
  ): 42( رقم العنف لدى التالمیذ للعبارة 
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  الدرجة  البدائل
  س

  التكرار
  ت

النسبة 
  المئویة

% 

* س
  ت

المتوسط 
  الحسابي

  س

  االنحراف
  المعیاري

  ع

  قیمة
  ²كا

    80  90.91  40  2  نعم
1.91  

  
0.14  

  
  04  09.09  04  1  ال  *29.46

  84  100  44  /  المجموع
  ). 0.05( دال إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 

ى انتشار هذه الظاهرة، طرحنا تساؤل حول الفترات التي تكثر وبهدف التعرف على مد
فیها ممارسة العنف، فیتبین من الجدول أعاله أن أكبر نسبة من المبحوثین اعتبروا أن 

، في حین ) % 90.91(  تكررة، وتقدر نسبة القائلین نعمالعنف یمارس بصفة مستمرة وم
)  1.91( ي ـة المتوسط الحسابـة قیمـارنن القائلین ال، وبمقـم)  % 09.09( ة ـتوجد نسب

نرى ضعف هذا األخیر على نحو یثبت المستویات )  0.14 (االنحراف المعیاري بقیمة 
  .الدنیا للتشتت بین اإلجابات

والتي تعتبر أكبر من القیمة )  29.46: ( المساویة لـ) ²كا( وزد على ذلك قیمة  
  عند مستوى إحصائیانتج وجود اختالفات دالة ، وعلیه نست) 0.05( المقابلة عند المستوى 

  .في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین)  0.05(  
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  ): 46..........43( یوضح إجابات عینة الدراسة من اإلداریین نحو انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ للعبارات :) 41( لجدول رقم ا

  التكرار  العبارة  الرقم
  س

  النسبة المئویة
%  

متوسط ال
  الحسابي

  س
  ²) 'س -س (  ) 'س -س( 

االنحراف 
  المعیاري

  ع

  قیمة
  ²كا

  
43  

    25  10  قبل االمتحان
13.33  

-3.33  11.09    
8.49  

  
  69.39  8.33-  12.5  05  أثناء االمتحان  *16.25

  136.19  11.67  62.5  25  بعد االمتحان
  /  /  216.67  0.01  /  100  40  المجموع

  
44  

  22  09.09  04  ةالفترة الصباحی
  

-18  324  18  29.45*  
  324  18-  90.91  40  الفترة المسائیة

  /  /  648  00  /  100  44  المجموع
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45  
    04.54  02  بدایة األسبوع

14.66  
-12.66  160.28    

10.63  
  

  0.44  0.66  31.82  14  منتصف األسبوع  *23.10
  177.96  13.34  63.64  28  نهایة األسبوع

  /  /  338.68  0.02  /  100  44  وعالمجم
  

46  
    09.09  04  بدایة السنة الدراسیة

14.66  
-10.66  113.64    

10.53  
  

  13.40  3.66-  25  11  منتصف السنة الدراسیة  22.69
  205.64  14.34  65.91  29  نهایة السنة الدراسیة

  /  /  312  00  /  100  44  المجموع
عن )  46................28( متوسط العبارات من 

في انتشار ظاهرة العنف لدى اإلداریین وجهة نظر 
  .التالمیذ

  
13.86  

  
/  

  
/  

  
9.35  

  
16.23*  

  ). 0.05( دال إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 
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إجابات عینة الدراسة نحو وجهة نظر اإلداریین في انتشار )  41( یوضح الجدول رقم     

 ). 46...........43 (ظاهرة العنف لدى التالمیذ للعبارات 

إذا كانت اإلجابة  توضح الفترات التي تكثر فیها مظاهر عنف التالمیذ 43العبارة رقم  -
  :بنعم
أن العنف )  43( الموضحة في العبارة رقم )  41( یتضح من نتائج الجدول رقم        

عینة یمارس في المؤسسات التربویة من طرف التالمیذ ولكن یكثر انتشاره في فترات م
وترتفع نسبة العنف حسب . قبل االمتحان، أثناء االمتحان، بعد االمتحان: وحدودها في

من فترة التالمیذ  وهو مرتبط بخروج ) %62.50 (اإلداریین بعد االمتحانات، لتصل إلى 
، مما یدفع النتائجإعالن باإلضافة إلى واالمتحان  تفرضها الدروس التي ضغوطاتالب تتمیز

أما فترات قبل اإلمتحان وبعد اإلمتحان كانت نسبهما  ،ذ  إلى ممارسة العنفببعض التالمی
ة المتوسط قیموما دعم صدق النسب هو التباین بین  ) % 12.5، %25: ( على التوالي

دل عل وجود ـوهذا ی، ) 8.49(  االنحراف المعیاريوقیمة )  13.33: ( الحسابي المقدرة بـ
تعتبر )  16.25( والتي تساوي )  ²كا( ة ـأما قیم.أهمیتهتشتت في إجابات المبحوثین تقل 

، وهذا یدل على وجود اختالفات دالة ) 0.05( أكبر من القیمة المقابلة عند المستوى 
  .في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین)  0.05( احصائیا عند مستوى داللة 

  : العنف لدى التالمیذ اهرمظ توضح الفترة التي یزداد فیها انتشار)  44( العبارة رقم -
أن العنف )  44( الموضحة في العبارة رقم )  41( من نتائج الجدول رقم  یتضح        
التالمیذ ولكن یكثر انتشاره في فترات معینة ارس في المؤسسات التربویة من طرف یم
 إلداریین من وجهة نظر ا العنف وترتفع نسب الفترة المسائیة،الفترة الصباحیة، : حدودها هيو 

یرجع ذلك ربما إلى طبیعة المواد الدراسیة التي و )  %90.91 (نسبة ب في الفترة المسائیة
ر الفترة  هذه كون التلمیذ فيتدرس في الفترة المسائیة أو  هاق من كثرة الدروس یصاب بملل وإ

  .وحجم الساعات
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إذ بلغت قیمة  .) % 09.09: ( ومن جهة أخرى قدرت نسبة الفترة الصباحیة بـ      

وفي ذلك ).  18 (وما یدعم صدق النسب واالنحراف المعیاري )  22( المتوسط الحسابي 
  .همیتهبیان على أن تشتت إجابات المبحوثین تقل أ

، ) 0.05( فهي دالة إحصائیا عند المستوى )  29.45: ( بـ)  ²كا( وقدرت قیمة       
في إجابات )  0.05( یا عند مستوى داللة وعلیه نستنتج أن هناك اختالفات دالة إحصائ

  .عینة الدراسة من اإلداریین
  :  توضح مظاهر العنف لدى التالمیذ باختالف فترات األسبوع ) 45( العبارة رقم  -

العنف الممارس من طرف التالمیذ یزداد انتشارا في نهایة األسبوع من وجهة نظر  إن
ومنتصف  بدایة األسبوع ین قدرت نسبتي ، في ح) %  63.64( اإلداریین وذلك بنسبة 
 :بـالمقدر  المتوسط الحسابي ، ویشیر )%  31.82، %  04.54: ( األسبوع على التوالي بـ

تقل  التشتت بین إجابات المبحوثینإلى )  10.63 (: بـ واالنحراف المعیاري ) 14.66( 
كبر من القیمة المقابلة عند والتي تعتبر أ)  23.10: ( المساویة لـ)  ²كا( أما قیمة .أهمیته

 0.05( وهذا یدل على وجود اختالفات دالة إحصائیا عند مستوى داللة ).  0.05( المستوى 
   . في إجابات عینة الدراسة من اإلداریین) 
انتشارا لدى التالمیذ باختالف فترات السنة توضح مظاهر العنف )  46( العبارة رقم  -

  :الدراسیة
مؤسسات التربویة من طرف التالمیذ ولكن یكثر انتشاره في ان العنف یمارس في ال

. بدایة السنة الدراسیة، منتصف السنة الدراسیة، نهایة السنة الدراسیة: فترات معینة وحدودها
 ( قدرها في نهایة السنة الدراسیة بنسبةوترتفع نسب العنف من وجهة نظر اإلداریین 

یدفع ببعض التالمیذ عن رفضهم لهذه النتائج  وهو مرتبط بإعالن النتائج، مما، ) 65.91%
إلى ممارسة العنف ضد األساتذة أو اإلداریین وحتى الممتلكات المدرسیة المتمثلة في 

  .التخریب والتشویه
دراسیة السنة ال في منتصف: كما أشار المبحوثین إلى ممارسة العنف في فترات أخرى

، وما دعم صدق النسب ) %09.09 (سبة ، وفي بدایة السنة الدراسیة بن) % 25( بنسبة 
  وقیمة االنحراف )  14.66( هو التباین بین  قیمة المتوسط الحسابي 
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: بـ) ²كا( وقدرت قیمة ، ولهذا فإن التشتت بین اإلجابات تقل أهمیته).  10.53( المعیاري 
في )  0.05( ، ومنه نستنتج وجود اختالفات دالة احصائیا عند مستوى داللة ) 22.69( 

  .إجابات عینة الدراسة من اإلداریین
إذن من خالل الجداول المتعلقة بمظاهر العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر األساتذة       

واإلداریین في مؤسسات التعلیم الثانوي، تم التعرف على هذه الظاهرة من حیث أنواعها 
حجم المشاركین في ومظاهرها واختالف انتشارها باختالف بعض المتغیرات كالجنس، 

ذا ما كان یقتصر ظهوره على مستوى دراسي معین ومادة معینة،  العنف، مكان ممارسته، وإ
أو یظهر في مختلف الفترات، وقد توجد بعض المتغیرات األخرى التي یمكن أن تؤثر في 

  . هذه الظاهرة، وتبقى هذه االختالفات نسبیة من مؤسسة ألخرى
وفقا آلرائهم تجاه انتشار  اإلداریین أفراد عینة الدراسة من ویستنتج من متوسط آراء     

أن المتوسط الحسابي ).  46........28( لمحور الثاني ظاهرة العنف لدى التالمیذ لعبارات ا
، وهذا یدل على أن التشتت بین ) 9.35 (وبانحراف معیاري )  13.86 (العام قد بلغ 

ن الذین تمركزت آرائهم على وجود اتفاق عال بی اإلجابات تقل أهمیته، وتلك النتیجة تعبر
)  ²كا( وقدرت قیمة . انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي نحو

 0.05( وبما أنها أكبر من القیمة المقابلة عند مستوى داللة إحصائیة )  16.23 : (بـالعامة 
انتشار ظاهرة بارات المحور الثاني نحو نحو جمیع ع في آراء أفراد العینة من اإلداریین) 

  .العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي
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یوضح تحلیل التباین: ) 42( جدول رقم 
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للكشف عن الفروق في إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین في " ت "  
وجهة نظر األساتذة  مظاهر العنف لدى التالمیذ من" إجاباتهم حیال المحور األول 

  "واإلداریین بمؤسسات التعلیم الثانوي 
  العینة      

  
  

  مظاهر 
  العنف 
  العنف

      لدى التالمیذ

  
  

  ترتیب
 األساتذة
  للعبارات

  
  

 ترتیب

 اإلداریین
  للعبارات

 
 
 

  الفرق
  ف

  
  
  
  ²ف
  

  

 ورفع الصوت الصراخ 

  عمدا وطیشا
3  
  

4  -1  1  

 خشونة التعامل بین 

  التالمیذ 
4  6  -2  4 

 49  7-  13  6  المشاجرة بین التالمیذ

 4  2-  11  9  السب والشتم

السخریة واالستهزاء من 
  بعض التالمیذ

9  11  -2  4    

    36  6  10  16  التهدید

   9  3-  23  20  السرقة

  4  2  20  22  الضرب

التهدید باستخدام 
  السالح األبیض

  0  صفر  26  26

فرض السیطرة على 
  اآلخرین

21  19  2  4  
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عتداء على الذات اال
  مثل شرب المخدرات

  صفر  صفر  25  25

الكتابة على الطاوالت 
والجدران ألفاظ غیر 

  أخالقیة

  صفر  صفر  1  1

تكوین مجموعات 
  المشاغبة

15  17  -2  4    

استعمال الهاتف النقال 
  داخل الحصة

5  2  3  9   

التشهیر بتلمیذ ما 
  لالنتقام منه

19  18  1  1  

اإلضراب المتعمد عن 
  دراسةال

  صفر  صفر  24  24

تفجیر المتفرقعات في 
  األقسام

11  5  6  36    

التغیب عن الدراسة 
  المتعمد

14  15  -1  1    

    1  1  7  8  التنابز باأللقاب

التعصب الزائد لنادي 
  أو فریق

18  21  -3  9    

التحرش باآلخرین 
  جنسیا

10  8  2  4    

    49  7-  9  2  اثارة الفوضى باألقسام

    100  10  3  13  عصیان أوامر األستاذ
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التمرد على النظام 
  الداخلي للمؤسسة

17  14  3  9  

االعتداء على البیئة 
  مثل قطع األشجار

23  22  1  1    

تحطیم ممتلكات 
  المؤسسة

12  16  -4  16    

  351  5  /  /  المجموع
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في إجاباتهم  عن الفروق في إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین للكشف -
مظاهر العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر األساتذة واإلداریین " حیال المحور األول 

  1:"بمؤسسات التعلیم الثانوي 
، ثم ) 1-ن( ودرجات حریة  0.05بمستوى معنویة )  2.06(  نستخرج قیمة ت الجدولیة  -

قیمة المحسوبة أقل من بقیمة ت الجدولیة، فتبین أن ال)  0.26( نقارن قیمة ت المحسوبة 
القیمة الجدولیة ولذلك ال نستطیع رفض الفرض اإلحصائي الذي یقول ان متوسط الفروق 

  .یوجد فرق بین مجموعة البیانات األولى ومجموعة البیانات الثانیة یساوي صفر أي ال
ي لباحثة أن حد، فوجدت ا)الحد األدنى للثقة، والحد األعلى للثقة ( نحسب حدود الثقة  -

، وهذا یؤید استنتاجنا بعدم رفض الفرض ) 1.69( واآلخر)  1.31- ( الثقة أحدهما سالب 
  .اإلحصائي

أفراد  إجاباتللكشف عن الفروق في " ت " یوضح تحلیل التباین : ) 43( : رقمجدول 
  .) 28للعبارة ( حیال المحور الثاني  إجاباتهمعینة الدراسة من األساتذة واإلداریین نحو 

  

ترتیب األساتذة   28رة العبا
  للعبارة

ترتیب اإلداریین 
  للعبارة

  الفرق
  ف

  ²ف

عنف التالمیذ تجاه 
  4  2-  4  2  األساتذة

عنف التالمیذ تجاه 
  1  1  3  4  اإلدارة

عنف التالمیذ تجاه 
  1  1  2  3  بعضهم البعض

  0  صفر  1  1عنف التالمیذ تجاه 

                                                
 .199:فحةصأنظر ال 1
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  الممتلكات المدرسیة
  6  0  /  /  المجموع

  
  
  

 روق في إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین في إجاباتهم حیالعن الف للكشف
من وجهة نظر األساتذة واإلداریین بمؤسسات التعلیم الثانوي  ) 28للعبارة ( المحور الثاني 

:"1  
، ) 1-ن( ة ـودرجات حری 0.05ة ـبمستوى معنوی)  3.182( ة ـة ت الجدولیـنستخرج قیم  -

بقیمة ت الجدولیة، فتبین أن القیمة المحسوبة أقل من )  0( ت المحسوبة ثم نقارن قیمة 
متوسط الفروق  إنالقیمة الجدولیة ولذلك ال نستطیع رفض الفرض اإلحصائي الذي یقول 

  .یساوي صفر أي ال یوجد فرق بین مجموعة البیانات األولى ومجموعة البیانات الثانیة
، فوجدت الباحثة أن حدي )ثقة، والحد األعلى للثقة الحد األدنى لل( حدود الثقة  نحسب -

، وهذا یؤید استنتاجنا بعدم رفض الفرض ) 2.23 (واآلخر )  2.23-( الثقة أحدهما سالب 
  .اإلحصائي

                                                
 .201 -200 :فحةصأنظر ال 1
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باتهم ساتذة واإلداریین في اجاأفراد عینة الدراسة من األ إجاباتللكشف عن الفروق في " ت " یوضح تحلیل التباین  ) 44(  :جدول رقم

  ). 46.......29( حیال المحور الثاني للعبارات 
  قیمة  44= اإلداریین ن  42= األساتذة ن  رقم العبارة

  "ت " 
  المحسوبة

  قیمة
  "ت " 

  الجدولیة

  الحد
  األدنى
  للثقة

  الحد
  األعلى
  للثقة

  ²)' س - س( مجـ   ²)' س - س( مجـ 

29  276  281.34  -0.077  2.571*  -9.933  9.273  
30  258  420.39  -0.06  4.303*  -30.177  28.857  
31  182  610.68  -0.057  4.303*  -32.567  31.247  
32  312  172.68  -0.07  4.303*  -25.611  24.291  
33  294  564.68  -0.055  4.303*  -33.869  32.549  
34  512  18  -0.061  12.706*  -71.049  69.049  
35  242  162  -0.07  12.706*  -62.159  60.159  
36  392  578  -0.045  12.706*  -95.765  93.765  
37  273  350  -0.07  3.182*  -18.131  17.131  
38  405  340  -0.06  3.182*  -19.779  19.279  
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39  218  312.68  -0.07  4.303*  -26.768  25.448  
40  152  312.67  -0.075  4.303*  -25.089  23.769  
41  243  420  -0.07  4.303*  -18.689  18.189  
42  1307.62  1455.216  0.0003  12.706*  -159.939  159.919  
43  160.68  216.67  -0.08  4.303*  -22.684  21.344  
44  800  648  -0.037  12.706*  -116.781  114.781  
45  248  138.68  -0.08  4.303*  -22.946  21.626  
46  248  332.68  -0.07  4.303*  -27.97  26.65  

  ). 0.05( دالة إحصائیا عند مستوى داللة ( * ) 
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حیال  إجاباتهمللكشف عن الفروق في إجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین في 

  ) 46.......29( الثاني للعبارات المحور 
  1":من وجهة نظر األساتذة واإلداریین بمؤسسات التعلیم الثانوي 

، ثم ) 2-2ن+ 1ن( ودرجات حریة  0.05نستخرج قیمة ت الجدولیة بمستوى معنویة   -
نقارن قیمة ت المحسوبة بقیمة ت الجدولیة، فتبین أن القیمة المحسوبة أقل من القیمة 

( كما هو موضح  في الجدول  ) 46........29( الجدولیة في كل عبارات المحور الثاني  
ال یوجد فرق بین متوسطي  ولذلك ال نستطیع رفض الفرض اإلحصائي الذي یقول ) 44

  .المجموعتین
 للفرق بین المتوسطین، )الحد األدنى للثقة، والحد األعلى للثقة ( نحسب حدود الثقة  -

  ور الثاني ـل عبارات المحـفي ك ة أحدهما سالب واآلخرـفوجدت الباحثة أن حدي الثق
وهذا یؤید استنتاجنا بعدم رفض . الجدول السابقي كما هو مبین ف ) 46...........29( 

  .الفرض اإلحصائي
للكشف عن الفروق في إجابات أفراد عینة " ت " التباین  تحلیلومن خالل      

مظاهر العنف لدى " األول  الدراسة من األساتذة واإلداریین في إجاباتهم حیال المحور
وجهة نظر األساتذة واإلداریین في انتشار ظاهرة العنف لدى "  يوالمحور الثان"  التالمیذ
  . "التالمیذ 

د فروق دالة إحصائیا و جعدم و  مما یعبر عن .الفرض اإلحصائياتضح عدم رفض 
في مؤسسات التعلیم األساتذة واإلداریین في نظرتهم لمظاهر العنف لدى التالمیذ  آراء بین

في انتشار ظاهرة  األساتذة واإلداریین آراء بین إحصائیاوجود فروق دالة  معدكذا  الثانوي و
 الثالث من أهداف الدراسة الحالیة ویجیب عن التساؤلالهدف  قوتحق  العنف لدى التالمیذ

     .الثالث من تساؤالت هذه الدراسة
  

  

                                                
 . 202 -201:فحةصنظر الأ 1
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  :یوضح أبرز مقترحات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین لعالج العنف المدرسي لدى التالمیذ: ) 45( جدول رقم 

  رارالتك  أبرز المقترحات لعالج العنف المدرسي لدى التالمیذ  الرقم
  "ت " 

  النسبة المئویة
% 

  20.48  17  .تفعیل العالقة بین األسرة والمدرسة  01
  15.66  13  .عمل حوار بین التالمیذ لمعرفة مشاكلهم  02
  04.82  04  .العدل بین التالمیذ  03
  07.23  06  .تخفیض عدد الحصص والبرامج  04
  09.64  08  .الترفیهیةتوفیر األنشطة الریاضیة، الثقافیة، و   05
  14.46  12  .تعیین أخصائیین اجتماعیین ونفسیین  06
  08.43  07  .حل المشاكل بشكل تربوي  07
توعیة المجتمع بالندوات والمحاضرات وباإلعالم بخطورة العنف وضرورة متابعة   08

  .أبنائهم
05  06.02  

  10.84  09  .تشجیع التالمیذ على حفظ القرآن والسنة النبویة والتمسك بالقیم واألخالق  09
  02.41  02  توقیع عقوبات صارمة على مرتكبي العنف من التالمیذ  10

ــــوع ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   100  83  المجمـــــ
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الذي یبین توزیع أفراد عینة الدراسة من  -) 45( یوضح عرض بیانات الجدول رقم 

لدى التالمیذ في مؤسسات األساتذة واإلداریین وفقا ألبرز مقترحاتهم لعالج العنف المدرسي 
أن مقترح تفعیل العالقة بین األسرة والمدرسة قد نال المركز األول بنسبة  -التعلیم الثانوي

، وذلك ألن األسرة تمثل المؤسسة االجتماعیة األولى التي یحتك بها ) % 20.48( قدرها 
الهامة التي تقف  التلمیذ، ولها تأثیر كبیر على شخصیته وسلوكاته، فقد تكون إحدى العوامل

وراء ظاهرة عنف التالمیذ، وفي الوقت نفسه قد تؤدي دورا هاما في مواجهة هذه السلوكات 
وحتى . والتقلیل منها، لذلك یؤكد المبحوثین على ضرورة االتصال المكثف والمستمر باألسرة
تفاهم من یكون هذا االتصال إیجابیا وفعاال البد من أن یكون متواصال یقوم على الحوار وال

خاصة و أنه تحدث في بعض الحاالت أحداث عنف بین أسر ) المؤسسة واألسرة ( الطرفین 
كما أن هذا االتصال غالبا ما . التلمیذ واألساتذة أو اإلداریین وهو ما یؤثر سلبا على التالمیذ

 في نهایة السنة الدراسیة عند إعالن النتائج أو عند فشل ورسوب( یحدث في فترات معینة 
ویهدف االتصال باألسرة إلى ). التلمیذ وفي حاالت نادرة أثناء انعقاد المجلس التأدیبي 

إعالمها واطالعها على سلوكات أبنائهم ونتائجهم الدراسیة، ویدل هذا االقتراح على وعي 
وهذا یتفق مع ما توصلت . الفاعلین التربویین بأهمیة دور األسرة في مواجهة عنف التالمیذ

وما أبرزته ". عنف التالمیذ وانعكاساتها على التحصیل الدراسي" اسة السابقة عن إلیه الدر 
داریین للتقلیل من ظاهرة العنف عند التالمیذ تمن اقتراحا   1.لعینة دراستها من أساتذة وإ

، وذلك ) %15.66( یلیه مقترح عمل حوار بین التالمیذ لمعرفة مشاكلهم بنسبة قدرها       
ئد داخل المؤسسة التربویة یشكل جزء ال یتجزأ من عملیة التنشئة داخل ألن الحوار السا

المؤسسة التربویة ككل، وكما هو معلوم كذلك فإن وقع الكلمة كبیر جدا على نفسیة التلمیذ، 
وباعتبار الفاعلین التربویین من األساتذة واإلداریین أطراف مهمة وضروریة في العملیة 

مسؤولیات التي یجب علیهم القیام بها بینهم وبین التالمیذ من ال التربویة ولهم الكثیر من
  خالل األسلوب الذي یستخدمه األساتذة واإلداریین في فهم الكثیر من التالمیذ وسلوكهم 
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داخل المؤسسة التربویة، فاألستاذ أو اإلداري له دور یماثل دور الوالدین في األسرة بالطریقة 
دهم الجانحة والمنحرفة، إذن بالحوار بین التالمیذ ومعرفة التي یصححون بها سلوكات أوال

جتماعیة والتربویة یتم تعدیل بعض مظاهر السلوك لدى هؤالء التالمیذ واإل مشاكلهم النفسیة
الذین یأتون من األسر المختلفة التي قد ال تكون سویة في بعض منها، فیظهر هنا دور 

یذ وتصحیحها لكي تصبح سلوكا سویا بعیدا عن األستاذ واإلداري في فهم سلوكیات التالم
مخاطر االنحراف والالسواء، إال أن قسوة األساتذة واإلداریین وسوء معاملتهم للتلمیذ 

العوامل " الدراسة السابقة عن الرتكاب سلوكات عنیفة، وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه 
ن أبرزت مقترح عمل حوار بین حی" جتماعیة المؤدیة للعنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة اإل

التالمیذ لمعرفة مشاكلهم من وجهة نظر المدیرین والوكالء والمعلمین والمرشدین الطالبیین 
 1.للوقایة من العنف داخل المدرسة

من المبحوثین تقترح أخصائیین اجتماعیین ونفسیین، )  %14.46( كما توجد نسبة        
إلى ذوي االختصاص لمعاینة الظاهرة وتشخیصها وذلك ألن دراسة هذه المشكالت تحتاج 

یل من هذه الظواهر خاصة وأن أغلب وهو ما یساعد على التقل. وتقدیم العالج المناسب لها
أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین أكدوا بأن دور األستاذ واإلداري ال یكفي سواء من 

تعامل مع كل تلمیذ بمفرده واإلطالع على حیث الوقت أو المؤهالت، فال یمكن   لألستاذ ال
  .ظروفه ومشاكله

فقد أكدت . بل ال بد من التنسیق مع المختصین للتدخل المناسب وفق أسلوب علمي 
 2".عنف التالمیذ وانعكاساتها على التحصیل الدراسي : " الكثیر من الدراسات السابقة منها

وأن غیاب . 3"المرحلة الثانویة  العوامل اإلجتماعیة المؤدیة للعنف لدى تالمیذ" و
األخصائیین االجتماعیین والنفسانیین ساهم في تفاقم الظواهر الخطیرة والتي من بینها عنف 
التالمیذ، فتواجد هؤالء المختصین داخل كل مؤسسة تربویة یساعد على اكتشاف وتصحیح 

  .نأي خلل سلوكي لیس فقط عند التالمیذ بل كذلك عند المدرسین واإلداریی
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یلیه مقترح تشجیع التالمیذ على حفظ القرآن والسنة النبویة والتمسك بالقیم واألخالق      
، وذلك ألن التأثیر الدیني له قدرة كبیرة على تطویع شخصیة التلمیذ ) % 10.84( بنسبة 

بصورة تؤدي إلى استقراره والتحكم في سلوكاته وضبطها وخاصة في انتقاء العناصر التي ال 
عارض مع الدین والتي تحقق حاجاته، ولهذا فعلى الفاعلین التربویین في المؤسسات تت

التربویة توعیة التالمیذ وتحصینهم بالتربیة اإلسالمیة الصحیحة من خالل إقامة الندوات 
، باإلضافة إلى والحلقات النقاشیة التي توجههم لعمل الخیر والتقرب من اهللا سبحانه وتعالى

بعدد كبیر من الكتب الدینیة متاحة لجمیع التالمیذ لإلطالع علیها في  ودةإنشاء مكتبة مز 
  .وقت الفراغ، فبالتربیة اإلسالمیة الصحیحة یمكن التقلیل من عنف التالمیذ

وتتقارب النسبة السابقة مع نسبة المبحوثین الذین اقترحوا توفیر األنشطة الریاضیة،         
من أهمیة من حیث أنها تقضي على الجانب الروتیني للدروس، الثقافیة، والترفیهیة، لما لها 

التوجیه  موتساعد على استغالل وقت فراغ التالمیذ وتنمیة میولهم واكتشاف مواهبهم وتوجیهه
الصحیح، وتنمي لدیهم روح التعاون والتضامن وكل ذلك یمثل وقایة من العنف، لذلك یؤكد 

اریین على القراءة والبحث وضرورة ممارسة الریاضة أفراد عینة الدراسة من األساتذة   واإلد
وهذا یتفق مع ما توصلت إلیه الدراسة  والقیام بالرحالت والمسابقات الثقافیة وبطریقة منتظمة،

في إبرازها لمقترح " عنف التالمیذ وانعكاساتها على التحصیل الدراسي" السابقة عن 
من وجهة نظر األساتذة واإلداریین للتقلیل من األنشطة الریاضیة، الثقافیة، والترفیهیة ر توفی

  1.ظاهرة العنف لدى التالمیذ
، حل مشاكل التالمیذ بشكل تربوي، )% 08.43( كما یقترح بعض المبحوثین بنسبة       

  .من خالل النضج واإلرشاد والتوعیة والتوجیه دون ردعهم وعقابهم
  07.23( ة ـة بنسبـالبرامج الدراسیدد الحصص و ـا اقترح بعض المبحوثین تخفیض عـكم     

، ألن زیادة الحجم الساعي وطول البرنامج یولد لدى التالمیذ واألساتذة الملل واإلرهاق، )%
كذلك كثرة الواجبات المدرسیة، التي تستهلك وقت التلمیذ وجهده داخل المؤسسة التربویة 

  وخارجها مع مصادرة حقه في الراحة مما یدفعه للتمرد والعنف 
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وقد اعتبر بعض المختصین والباحثین أن التعسف . ادي كنوع من التنفیس عما یعانیهاالرتد
في استعمال البرنامج أو التوقیت المدرسي، یمثل عنفا رمزیا تمارسه المؤسسة التربویة على 

  1.التالمیذ وتترك آثارا سلبیة أكثر من العنف المادي
والمحاضرات وباإلعالم بخطورة العنف وضرورة  یلیه مقترح توعیة المجتمع بالندوات      

، وذلك لما لوسائل اإلعالم والندوات والمحاضرات من )% 06.02( متابعة أبنائهم بنسبة 
أدوار حیویة وهامة في التأثیر على األفراد وتوعیتهم وتوجیههم، خاصة أولیاء أمور التالمیذ 

رورة مراقبة األبناء داخل وخارج من خالل توعیتهم بخطر العنف على سلوك المراهقین وض
 .المؤسسة التربویة

العدل  -مقترح) %  04.82( كما تقترح عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین بنسبة      
جتماعیة التالمیذ من الفئات الطبقیة واإل وذلك ألن التفرقة في المعاملة بین -بین التالمیذ

العدالة  المیذ، ولهذا یؤكد المبحوثین علىالتالمختلفة تؤدي إلى ظهور مظاهر العنف لدى 
والمساواة والدیمقراطیة في التعامل مع التالمیذ دون النظر إلى المستوى اإلجتماعي أو 

إنسانیا أو صحیا ) وضع خاص ( اإلقتصادي للتلمیذ وال تمییز ألحدهم إال بما یتطلبه وجود 
  .التالمیذ اآلخرین رودون اإلضرار بمشاع

توقیع عقوبات صارمة على مرتكبي العنف ) %  02.41( ح قلة من المبحوثین وتقتر       
من التالمیذ، إذ یعتقد هؤالء المبحوثین أن أسلوب العقاب عندما یوجه بطریقة تربویة تبین 

من حیث التقلیل من ظاهرة العنف لدى  هللتلمیذ أسباب عقابه ومتى یعاقب له إیجابیات
عنف التالمیذ وانعكاساتها على " ق مع الدراسة السابقة عن التالمیذ، وفي هذا الصدد تتف

حین أبرزت مقترحاتها حول التقلیل من ظاهرة عنف التالمیذ من . 2"التحصیل الدراسي 
األسلوب ( و ) العقاب والردع ( وجهة نظر األساتذة واإلداریین، واعتبرت كال األسلوبین 

ات ویتحدد ذلك بناء على شخصیة األستاذ لهما سلبیات و إیجابی) التربوي مع التالمیذ 
  .واإلداري وكیفیة تعاملها مع التالمیذ

من األساتذة  نویستنبط من خالل الجدول السابق، أن أبرز مقترحات المبحوثی      
  تفعیل العالقة بین ( واإلداریین لعالج العنف المدرسي لدى التالمیذ كان في  مقدمتها 
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تعیین أخصائیین ( ، )حوار بین التالمیذ لمعرفة مشاكلهم عمل ( ، )األسرة والمدرسة 
وترى الباحثة من وجهة نظرها الشخصیة ). %  50.6( بنسبة قدرها ) اجتماعیین ونفسیین 

ن كانت هناك صعوبة في  أهمیة تلك المقترحات نظریا، ویمكن تطبیقها في الواقع عملیا، وإ
یذ لمعرفة مشاكلهم والتي قد تؤدي إلى تطبیق المقترح الثاني عن عمل حوار بین التالم

ممارسة السلوك العنیف، واألفضل أن یتم تأهیل األساتذة واإلداریین للقیام بدورهم الصحیح 
في تقلیل عنف التالمیذ من خالل عقد دورات تخصصیة لهم في مجال العنف المدرسي، 

  .وبعد ذلك یمكن أن یتم عمل حوار مع التالمیذ لمعرفة مشاكلهم وحلها
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  :نتائج العامة للدراسةال
  .ئج انطالقا من المعطیات المیدانیةتوصلت الدراسة الحالیة إلى مجموعة من النتا لقد

ألفراد عینة  المهنیة والعلمیة للمبحوثین بالخصائص الدیموجرافیة أو الشخصیة : تتعلق أوال 
  .الثانوي الدراسة من األساتذة واإلداریین بمؤسسات التعلیم

  :ومن أهم تلك النتائج ما یأتي     
  ة قدرهاـبنسب )سنة  50إلى  42( ن األساتذة من ـمتبین أن أعمار أغلب المبحوثین  -
 36( من ذوي األعمار في حین أن أعمار أغلب المبحوثین من اإلداریین   ،) % 50(  

  ). % 47.73( ، وذلك بنسبة )سنة  45إلى 
 % 54.46للذكور،  % 45.24(أن نسبة الذكور و اإلناث متقاربة إلى الدراسة توصلت  -

ن التي بینت أعینة الدراسة من اإلداریین ونفس النتیجة لدى . لدى عینة األساتذة) لإلناث 
  .)لإلناث  % 52.27، للذكـور % 47.73( نسبة الذكـور واإلنـاث متقـاربة 

  أن مهنة  –و اإلداریین و فقا للمهنة توزیع أفراد عینة الدراسة من األساتذة اتضح من  -
مساعد تربوي ( ، یلي ذلك مهنة ) % 48.37( تحتل المرتبة األولى بنسبة قدرها ) أستاذ ( 
بنسبة قـدرها ) مستشار توجیه مدرسي ومهني ( ، وتلیها مهنة ) % 38.37( بنسبة قدرها ) 
، في حین أن أصغر )  % 4.65( بنسبة قـدرها ) مستشار تربوي(، تلتها مهنة ) % 5.81( 

  ).مدیر ( تقابل مهنة ) % 2.33(نسبة من أفراد عینة الدراسة
أغلب أفراد عینة الدراسة من األساتذة وفقا للمستوى التعلیمي من المستوى الجامعي بنسبة  -
أن أغلب أفراد عینة الدراسة من اإلداریین من المستوى الثانوي و  في حین ،) % 90.48( 

  .) % 47.73 (تقدر بنسبة 
ذة و اإلداریین ـن األساتـأفراد عینة الدراسة م دىـة لـالعمل الغالبة بالمؤسس ةـأن نسباتضح  -

  ).% 34.88(  بنسبة ] 15-11 [تتراوح ما بین 
 [نسبة أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین الذین تتراوح أقدمیتهم ما بین اتضح أن  -

  .) % 32.5(بة سنة تمثل أعلى نس ] 21-28
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بإجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین بمؤسسات التعلیم : وتتعلق ثانیا
مظاهر العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر األساتذة " الثانوي حیال عبارات المحور األول 

اهرة وجهة نظر األساتذة واإلداریین في انتشار ظ" ، وعبارات المحور الثاني "واإلداریین 
تحقیق الهدف األول و الثاني من أهداف الدراسة الحالیة واإلجابة و  "العنف لدى التالمیذ 

على التساؤل األول و الثاني من تساؤالت هذه الدراسة فیما یتعلق بمظاهر العنف لدى 
  :التالمیذ

األساتذة وفقا آلرائهم تجاه مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات اتضح من إجابات  -
)  % 35.36( بنسبة قدرها )  2.28( علیم الثانوي أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ الت

من )  % 07.31( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  %57.33( للقائلین دائما، ونسبة 
، وهذا یدل على أن التشتت بین اإلجابات تقل ) 0.25( وبانحراف معیاري . القائلین أبدا

یجة تعبر عن وجود مظاهر عنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي وتلك النت. أهمیته
الكتابة على الطاوالت والجدران ألفاظ غیر " من وجهة نظر األساتذة، وكان في مقدمتها 

في حین ". الصراخ ورفع الصوت عمدا وطیشا " ، "إ ثارة الفوضى في األقسام " ، "أخالقیة 
هم تجاه مظاهر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي اإلداریین وفقا آلرائإجابات  أن

، )دائما ( ن القائلینـم)  % 42.23( بنسبة قدرها )  2.40( المتوسط الحسابي العام قد بلغ 
. من القائلین أبدا)  % 01.30( من القائلین أحیانا، في حین نسبة )  % 56.47( ونسبة

لى أن التشتت بین اإلجابات تقل أهمیته، وتلك وهذا یدل ع)  0.26( وبانحراف معیاري 
الثانوي من وجهة نظر  النتیجة تعبر عن وجود مظاهر عنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم

  .اإلداریین
استعمال "  ةعلى الطاوالت والجدران ألفاظ غیر أخالقیالكتابة " وكانت في مقدمتها 

وتتفق هاتین النتیجتین مع ما ". ستاذ عصیان أوامر األ" ،  "الهاتف النقال داخل الحصة 
جاء في اإلطار النظري للدراسة عن مظاهر العنف المدرسي لدى التالمیذ ومنها العنف 
الجسدي أو البدني، العنف اللفظي، العنف النفسي أو المعنوي، العنف الرمزي و العنف 

رد بعض السمات الشخصیة أو تعلم الف) البرت باندورا ( لـ  االجتماعيالمادي، ونظریة التعلم 
  ة ـ، ونظری)الل فكرة التقلید أو محاكاته سلوك اآلخرین ـخ( ن ـكالعنف م
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آلخرین وتناقل  عنف المدرسي نتیجة لمخالطة التالمیذعن ال) سذرالند ( المخالطة الفارقة لـ 
درسیة و النظریة التربویة عن العنف لدى التالمیذ نتیجة الممارسات الم. الكثیر عن أفكارهم

   .التي یمكن أن تؤدي إلى ظهور بعض السلوكات العنیفة لدى التالمیذ
، وهذا ) 8.76( وبانحراف معیاري )  13.23( اتضح أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

یدل على أن التشتت بین اإلجابات تقل أهمیته، وتلك النتیجة تعبر على وجود اتفاق عال 
رائهم حول انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم بین األساتذة الذین تمركزت آ

، وهذا ) 9.35( وبانحراف معیاري )  13.86( أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ و .الثانوي
یدل على أن التشتت بین اإلجابات تقل أهمیته، وتلك النتیجة تعبر على وجود اتفاق عال 

حو انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الذین تمركزت آرائهم ن نبین اإلداریی
إذن من مظاهر العنف لدى التالمیذ من وجهة نظر األساتذة واإلداریین في   .الثانوي

مؤسسات التعلیم الثانوي، تم التعرف على هذه الظاهرة من حیث أنواعها ومظاهرها واختالف 
شاركین في العنف، مكان ممارسته، انتشارها باختالف بعض المتغیرات كالجنس، حجم الم

ذا ما كان یقتصر ظهوره على مستوى دراسي معین ومادة معینة، أو یظهر في مختلف  وإ
الفترات، وقد توجد بعض المتغیرات األخرى التي یمكن أن تؤثر في هذه الظاهرة، وتبقى هذه 

  : ة من مؤسسة ألخرى وجاء ذلك كالتالياالختالفات نسبی
ذة في مؤسسات التعلیم الثانوي یرون أن العنف الممارس لدى التالمیذ األسات أناتضح  -

تجاه اإلدارة  تجاه بعضهم البعض،تجاه األساتذة،  یزداد انتشارا تجاه الممتلكات المدرسیة،
یرون أن العنف الممارس لدى التالمیذ یزداد انتشارا تجاه في حین أن اإلداریین . على التوالي

  .على التوالي. تجاه األساتذةالعنف تجاه اإلدارة، تجاه بعضهم البعض، الممتلكات المدرسیة، 
من وجهة نظر  أكثر مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانويتبین أن  -

أكثر مظاهر العنف أن ، في حین ) % 47.62( تتمثل في العنف اللفظي بنسبة  األساتذة
هي األخرى في  اإلداریین تتمثلمن وجهة نظر  نويلدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثا

  ). % 47.73( العنف اللفظي بنسبة 
  
أن أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه األساتذة من وجهة نظر عینة الدراسة من تبین  -

، في حین أن أكثر مظاهر ) %52.38: ( األساتذة تتمثل في العنف المعنوي بنسبة تقدر بـ
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اتذة من وجهة نظر اإلداریین تتمثل في العنف اللفظي الذي قدرت عنف التالمیذ تجاه األس
  ). % 65.91:( نسبته بـ

التالمیذ تجاه اإلدارة من وجهة نظر األساتذة تتمثل في العنف عنف أن أكثر مظاهر تبین  -
تجاه اإلدارة األكثر  في حین أن أكثر مظاهر عنف التالمیذ ). %47.62( اللفظي بنسبة 
 % 77.27( ي العنف اللفظي بنسبة ـرى فـثل هي األخـهة نظر اإلداریین تتمانتشارا من وج

.(  
ال یبرز في صورة واحدة، بل  أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه بعضهم البعضاتضح أن  -

( یأخذ عدة مظاهر وأكثرها انتشارا  من وجهة نظر األساتذة تتمثل في العنف اللفظي بنسبة 
اإلداریین فأكثر مظاهر عنف التالمیذ انتشارا تتمثل في  ، أما من وجهة نظر) %57.14

  ). % 47.73( العنف اللفظي بنسبة 
من وجهة  أكثر مظاهر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیةكما توصلت الدراسة أن  -

، وتتفق أیضا مع عینة ) % 59.52( بنسبة  تشویه الممتلكاتنظر األساتذة تتمثل في  
انتشارا  عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیةأبرزت أن أكثر مظاهر اإلداریین التي 

  ). % 75( التشویه للممتلكات المدرسیة بنسبة 
األساتذة یتمثل في العنف  رمن وجهة نظ أكثر أنواع العنف انتشارا عند التالمیذاتضح أن  -

عنف التالمیذ  أنواع أما من وجهة نظر اإلداریین فأكثر ،) % 88.10( الفردي بنسبة 
  ). %56.82( هو العنف الجماعي بنسبة عند التالمیذ  انتشارا

من وجهة نظر األساتذة تتمثل في  خطورة العنف لدى التالمیذ مظاهر أكثراتضح أن  -
العنف  مظاهر أما من وجهة نظر اإلداریین فأكثر، ) % 76.19( العنف الجماعي بنسبة 

  ). %70.45( الجماعي بنسبة تتمثل في العنف  خطورة لدى التالمیذ
یتأثر ویرتبط بجنس التالمیذ، حیث اتضح من وجهة  وتبین أن انتشار العنف عند التالمیذ -

من  ، كذلك ) % 83.33( نظر األساتذة أن العنف لدى التالمیذ یكثر عند الذكور بنسبة 
   نسبةن اإلناث بـور أكثر مـعند الذك ح أن العنف یكثرـة نظر اإلداریین اتضـوجه

  
 )88.64% .(  
من وجهة نظر )  % 52.38( اتضح أن الذكور یمیلون أكثر إلى العنف الجسدي بنسبة  -
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من )  % 52.27( أن الذكور أیضا یمیلون أكثر إلى العنف الجسدي بنسبة  األساتذة، و
  .وجهة نظر اإلداریین

 أنفي حین ، ) %52.38( اإلناث یمیلون أكثر إلى العنف اللفظي بنسبة  اتضح أن -
  .من وجهة نظر اإلداریین)  % 50(  اإلناث یمیلون أیضا إلى العنف اللفظي بنسبة

العنف الممارس من طرف التالمیذ یتواجد حیثما ینتشر هؤالء التالمیذ، سواء  كما تبین أن -
التربویة، إذ وضح األساتذة أن  داخل األقسام، في الساحة، أو في أماكن أخرى في المؤسسة

 61.90( الذي تكثر فیه مظاهر العنف لدى التالمیذ  یتمثل في الساحة بنسبة قدرها  المكان
تسجل أكبر مظاهر ) في الساحة ( ، حیث یتبین أن نسب انتشار العنف حسب المكان ) %

  .من وجهة نظر اإلداریین)  % 61.36( العنف لدى التالمیذ بنسبة قدرها 
ن كانت نسبته تختلف من اتضح أن العنف ال یقتصر على مستوى در  - اسي معین، وإ

فمن وجهة نظر األساتذة نسبة العنف في السنة الثالثة الثانوي هي النسبة . مستوى آلخر
، أما من ) %57.14( الغالبة مقارنة بالسنوات األخرى، وهو ما عبر عنه المبحوثین بنسبة 

ي مقارنة بالسنوات األخرى، وجهة نظر اإلداریین ارتفاع نسبة العنف في السنة الثانیة الثانو 
  ). %65.91( وهو ما عبر عنه المبحوثین بنسبة 

العنف یختلف من مستوى دراسي آلخر، فإنه كذلك یختلف باختالف المواد  وان كان -
الدراسیة، حیث اتضح أن نسبة العنف في المواد األدبیة هي التي احتلت المركز األول 

ساتذة، وأیضا ترتفع نسبة العنف في المواد من وجهة نظر األ)  % 54.76( لتصل إلى 
  .من وجهة نظر اإلداریین)  %63.64( األدبیة لتصل إلى 

تبین أن أكبر نسبة من األساتذة اعتبروا أن العنف لدى التالمیذ یمارس بصفة مستمرة  -
لدى  وتبین أیضا أن اإلداریین اعتبروا أن العنف  ،) %90.48: ( ومتكررة، وتقدر نسبتهم بـ

  ). % 90.91( التالمیذ یمارس بصفة مستمرة ومتكررة، وتقدر نسبة القائلین نعم 
  
  
: اتضح أن الفترات التي تكثر فیها مظاهر عنف التالمیذ من وجهة نظر األساتذة وهي -

 نسبة منفترة بعد االمتحان تمثل أكبر  إال أن. قبل االمتحان، أثناء االمتحان، بعد االمتحان
بعد االمتحانات  اإلداریین فترة، كذلك من وجهة نظر ) %60.53( ة وجهة نظر األساتذ
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  ). %62.50( احتلت المرتبة األولى بنسبة 
الفترة المسائیة من وجهة  هي الفترة التي یزداد فیها انتشار العنف لدى التالمیذأن  تبین -

في الفترة ، وترتفع نسبة العنف من وجهة نظر اإلداریین ) %97.62(نظر األساتذة بنسبة 
  ). %90.91( المسائیة هي األخرى بنسبة 

هي فترة ینتشر فیها عنف التالمیذ  أن أكبر األساتذة أبرزواالمبحوثین من  أن غالبیةتبین  -
نهایة  في حین أن فئة اإلداریین أبرزت).  %61.90( فترة نهایة األسبوع بنسبة قدرها 

  ).  %  63.64( ذ بنسبة األسبوع هي الفترة التي یكثر فیها عنف التالمی
من وجهة نظر األساتذة تكثر في نهایة السنة  ضح أن أكثر مظاهر عنف التالمیذات -

وترتفع نسب العنف من وجهة نظر اإلداریین في نهایة  ،) % 57.14( الدراسیة بنسبة 
  ). %65.91( بنسبة قدرها  أیضا  السنة الدراسیة

في إجابات أفراد عینة )  0.05( مستوى داللة  اتضح وجود إختالفات دالة إحصائیا عند -
  .الدراسة من األساتذة في كل عبارة من عبارات المحور األول والمحور الثاني

في إجابات أفراد عینة )  0.05( اتضح وجود إختالفات دالة إحصائیا عند مستوى داللة   -
  .ور الثانيالدراسة من اإلداریین في كل عبارة من عبارات المحور األول والمح

للكشف عن الفروق في إجابات أفراد عینة الدراسة من " ت " لیل التباین تحب :ثالثاوتتعلق 
"  مظاهر العنف لدى التالمیذ" األول  في إجاباتهم حیال المحوراألساتذة واإلداریین 

  :"وجهة نظر األساتذة واإلداریین في انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ "  يوالمحور الثان
األساتذة واإلداریین في نظرتهم لمظاهر  آراء د فروق دالة إحصائیا بینو جعدم و اتضح   -

 وجود فروق دالة إحصائیا بین معد االثانوي وكذفي مؤسسات التعلیم العنف لدى التالمیذ 
من  الهدف الثالث قوتحق  في انتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ األساتذة واإلداریین آراء

    .عن التساؤل الثالث من تساؤالت هذه الدراسةاسة الحالیة واإلجابة أهداف الدر 
   

بإجابات أفراد عینة الدراسة من األساتذة واإلداریین بمؤسسات التعلیم الثانوي  :وتتعلق رابعا
  :عالج العنف المدرسي لدى التالمیذلأبرز المقترحات حیال 

عالج من األساتذة واإلداریین ل الدراسةاتضح أن أبرز مقترحات أكثر من نصف عینة  -
تفعیل العالقة بین األسرة والمدرسة، عمل حوار بین : ( العنف المدرسي لدى التالمیذ هي
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التالمیذ لمعرفة مشاكلهم، تعیین أخصائیین اجتماعیین ونفسیین، تشجیع التالمیذ على حفظ 
  ).  %61.44( بنسبة قدرها . ) القرآن والسنة النبویة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : توصیات الدراسة
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها المعطیات المیدانیة لهذه الدراسة، نقترح عددا من  

التوصیات التي نأمل أن یكون لها مردود فعلي   وتطبیقي لمعالجة العنف المدرسي لدى 
  :تالمیذ التعلیم الثانوي، كما یلي
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بین األسرة والمدرسة، لذا توصي الباحثة  بضرورة تفعیل العالقة أظهرت نتائج الدراسة -
وحتى یكون هذا االتصال إیجابیا . بضرورة االتصال المكثف والمستمر بین األسرة والمدرسة

المؤسسة ( رفین ـن الطـوار والتفاهم مـوم على الحـوفعاال البد من أن یكون متواصال یق
أسر التلمیذ واألساتذة أو  خاصة و أنه تحدث في بعض الحاالت أحداث عنف بین) واألسرة 

كما أن هذا االتصال غالبا ما یحدث في فترات . اإلداریین وهو ما یؤثر سلبا على التالمیذ
في نهایة السنة الدراسیة عند إعالن النتائج أو عند فشل ورسوب التلمیذ وفي حاالت ( معینة 

ى إعالمها واطالعها على ویهدف االتصال باألسرة إل). نادرة أثناء انعقاد المجلس التأدیبي 
  .سلوكات أبنائهم ونتائجهم الدراسیة

لذا توصي عمل حوار بین التالمیذ لمعرفة مشاكلهم بضرورة خلصت نتائج الدراسة  - 
یشكل جزء ال یتجزأ من عملیة التنشئة  ألنه الحوار داخل المؤسسة التربویة بضرورة الباحثة

كذلك فإن وقع الكلمة كبیر جدا على نفسیة داخل المؤسسة التربویة ككل، وكما هو معلوم 
التلمیذ، وباعتبار الفاعلین التربویین من األساتذة واإلداریین أطراف مهمة وضروریة في 
العملیة التربویة ولهم الكثیر من المسؤولیات التي یجب علیهم القیام بها بینهم وبین التالمیذ 

التالمیذ وسلوكهم ین في فهم الكثیر من واإلداری من خالل األسلوب الذي یستخدمه األساتذة
   .داخل المؤسسة التربویة

اجتماعیین ونفسیین، وذلك ألن دراسة هذه المشكالت تحتاج  نالعمل على توفیر أخصائیی -
ولذا توصي . إلى ذوي االختصاص لمعاینة الظاهرة وتشخیصها وتقدیم العالج المناسب لها

یساعد على اكتشاف  ألنه ل مؤسسة تربویةالباحثة بضرورة تواجد المختصین داخل ك
  .المدرسین واإلداریین عند وتصحیح أي خلل سلوكي لیس فقط عند التالمیذ بل كذلك

  
  
العمل على توفیر األنشطة الریاضیة، الثقافیة، والترفیهیة، لما لها من أهمیة من حیث أنها  -

فراغ التالمیذ وتنمیة تقضي على الجانب الروتیني للدروس، وتساعد على استغالل وقت 
میولهم واكتشاف مواهبهم وتوجیههم التوجیه الصحیح، وتنمي لدیهم روح التعاون والتضامن 
وكل ذلك یمثل وقایة من العنف، لذلك توصي الباحثة على القراءة والبحث وضرورة ممارسة 

 .هذه الظاهرة للتقلیل من.....الریاضة والقیام بالرحالت والمسابقات الثقافیة وبطریقة منتظمة
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العمل على تخفیض عدد الحصص والبرامج الدراسیة،  لذا توصي الباحثة بضرورة  -
تخفیض عدد الحصص والبرامج الدراسیة ألن زیادة الحجم الساعي وطول البرنامج یولد لدى 
التالمیذ واألساتذة الملل واإلرهاق، كذلك كثرة الواجبات المدرسیة، التي تستهلك وقت التلمیذ 

هده داخل المؤسسة التربویة وخارجها مع مصادرة حقه في الراحة مما یدفعه للتمرد والعنف وج
  . عما یعانیه االرتدادي كنوع من التنفیس 

العمل على توعیة المجتمع بالندوات والمحاضرات وباإلعالم بخطورة العنف وضرورة  -
الندوات والمحاضرات متابعة أبنائهم، ولذا توصي الباحثة بضرورة   توعیة المجتمع ب

وباإلعالم بخطورة العنف وضرورة متابعة أبنائهم لما لوسائل اإلعالم والندوات والمحاضرات 
من أدوار حیویة وهامة في التأثیر على األفراد وتوعیتهم وتوجیههم، خاصة أولیاء أمور 

ناء داخل التالمیذ من خالل توعیتهم بخطر العنف على سلوك المراهقین وضرورة مراقبة األب
  .وخارج المؤسسة التربویة

التالمیذ من الفئات الطبقیة  وذلك ألن التفرقة في المعاملة بین -العدل بین التالمیذ -
جتماعیة المختلفة تؤدي إلى ظهور مظاهر العنف لدى التالمیذ، ولهذا توصي الباحثة واإل

دون النظر إلى المستوى  بضرورة  العدالة والمساواة والدیمقراطیة في التعامل مع التالمیذ
  .اإلجتماعي أو اإلقتصادي للتلمیذ

النبویة والتمسك بالقیم واألخالق، تشجیع التالمیذ على حفظ القرآن والسنة العمل على  -
توعیة التالمیذ وتحصینهم بالتربیة اإلسالمیة الصحیحة من توصي الباحثة بضرورة ولهذا 

لتي توجههم لعمل الخیر والتقرب من اهللا سبحانه خالل إقامة الندوات والحلقات النقاشیة ا
  بعدد كبیر من الكتب الدینیة متاحة لجمیع  لى، باإلضافة إلى إنشاء مكتبة مزودةوتعا

  
التالمیذ لإلطالع علیها في وقت الفراغ، فبالتربیة اإلسالمیة الصحیحة یمكن التقلیل من 

ف من التالمیذ، إذ یعتقد هؤالء توقیع عقوبات صارمة على مرتكبي العن  -عنف التالمیذ
للتلمیذ أسباب عقابه ومتى ب عندما یوجه بطریقة تربویة تبین المبحوثین أن أسلوب العقا

توصي من حیث التقلیل من ظاهرة العنف لدى التالمیذ، وفي هذا الصدد  هیعاقب له إیجابیات
تعامل مع التالمیذ والتقلیل إیجابیات في ال من  هللما األسلوب التربوي مع التالمیذ بالباحثة  

  .من ظاهرة العنف لدى التالمیذ
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وأخیرا توصي الباحثة بإجراء المزید من البحوث التي تتعلق بهذا الموضوع والتركیز على  -
ثارة نقاط أخرى  مختلف جوانب وأبعاد هذه الظاهرة بهدف اإلحاطة أكثر بهذا الموضوع وإ

  .  یمكن أن تشكل مجاال للبحث والدراسة


