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                     إىل شًجيت احلبٍبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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 شيسة، ًوسميان                                       إىل أخً خهٍم ، إىل أخٌاتً غنٍت، ًوسٍمت، ً 

حسني زبٍعً، زٌاض قٌامسٍت، صاحل زبٍعً :                                         إىل أصدقائً

                                             صابس  ًمحٌدة جازش، طازق بٌطٌزة، سهٍم شاٌدٌـــــى                                                                                           

وٌز اندٌه صداز،  نغصال هبهٌل،  مسعٌد قدزي ،حممد جباٌهً                                           

ًإىل كم األصدقاء ًانصمالء أىدي مثسة ىرا اجليد املتٌاضـــع 
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 شنس ًػسفاُ

                زَبِّ أًَْشِػْنًِ أَُْ أَشْنُسَ ِّؼََْخَلَ اىَّخًِ أَّْؼََْجَ ػَيًََّ  فَخَبَسٌََّ ضَادِناً ٍِِّ قٌَْىِيَا ًَقَاهَ }قاه اهلل حؼاىل

 .19سٌزة اىنَو، اٌَت {ًَأَُْ أَػََْوَ صَاىِذاً حَسْضَاهُ ًَأَدْخِيْنًِ بِسَدََْخِلَ فًِ ػِبَادِكَ اىصَّاىِذِنيَ   ًَػَيَى ًَاىِدَيَّ

أًال ًقبو مو شًء أمحد اهلل ػص ًجو  اىري ًفقين إلمتاً ىرا اىؼَو، فيو احلَد مَا ٌنبغً جلاله ًجيو 

 .ًػظٌٍ سيطاّو، ًأصيً ًأسيٌ ػيى دبٍيب ًقسة ػٍين حمَد ػيٍو أفضو اىصالة ًأشمى اىخسيٌٍ

اػرتافا باجلٍَو أحقدً جبصٌو اىشنس ًأمسى ػبازاث اىخقدٌس  ًاالدرتاً  إىل أسخاذي اىفاضو  األسخاذ 

اىدمخٌز ٌّز اىدٌِ شٍاً اىري ماُ ىو اىفضو يف اخخٍاز ىرا املٌضٌع، مَا أشنسه ػيى حٌجٍياحو 

 .اىسدٌدة  ًإزشاداحو  اىقٍَت  إىل غاٌت  خسًج ىرا اىؼَو إىل اىنٌز، فأسأه  اهلل أُ ٌطٍو يف ػَسه ًٌبازك فٍو

مَا ال ٌفٌحين أُ أحٌجو جبصٌو اىشنس إىل اىسادة األساحرة أػضاء جلنت املناقشت ػيى حنسٍيٌ بقبٌه 

 ٍناقشت ىره األطسًدت ًإبداء ٍالدظاهتٌ ًآزائيٌ اىقٍَت ًاىيت سخثسي ىرا اىؼَو املخٌاضغ

ٌسؼد   /زابخ بِ ػٍسى، د/ اىطاىس حٌاٌخٍت، د/ ٍصٌٌة بيقاسٌ، د/ د0ًاىشنس ٌٍصٌه إىل اىسادة األساحرة 

صاحل زبٍؼً، ً إىل مجٍغ أساحرة جاٍؼت حبست،  ملا قدٌٍه يل ٍِ / زٌاض قٌامسٍت، أ/ خدجيت ىبٍيً، أ/ ىبنى، د

 ٍساػدة يف إخساج ىرا اىؼَو،

مَا أحقدً باىشنس إىل ٍسخشازي اىرتبٍت، ًٍسخشازي اىخٌجٍو، ًّظاز  ثاٌٌّاث ٍدٌنت اىشسٌؼت  ػيى 

 .صربىٌ ًحقدٌٌ ٌدىٌ املساػدة خاله فرتة إجساء اىدزاست املٍداٍّت

مَا ال ّنسى  أُ ّشنس حالٍٍر ػٍنت اىدزاست ػيى قبٌهلٌ املشازمت يف اىدزاست املٍداٍّت، ٍخَنٍا 

 .هلٌ اىخٌفٍق ًاىنجاح 

. أقٌه ىنو ىؤالء ىنٌ ٍين ًافس اىشنس ًػظٌٍ االٍخناُ
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 :ةــقدمــمال

المدرسة إلى جانب األسرة من أىم مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تيتم  تعتبر
والتمسك بقيم ومعايير المجتمع، وكون  ،عمى المبادئ األخالقية ينوالمراىقبتربية األطفال 

المدرسة تستقطب عددا كبيرا من التالميذ الذين ينتمون إلى بيئات ثقافية واجتماعية 
تفاعميم فيما بينيم،  أثناء، فإن ذلك سينعكس عمى سموكاتيم المستقبمية، وذلك متباينة

أخرى ، و تارة التي قد تكون سوية ومقبولة اجتماعيافيكتسبون العديد من السموكيات 
، ىذه األخيرة التي انتشرت في العديد من المدارس عبر تارة أخرىغير مقبولة و  انحرافية

 يظير العنف كأبرز مظاىرىا. السموكياتأنحاء العالم، وضمن تمك 

وفرض نفسو  ؛خاصة في الفترة األخيرة وقد تزايد انتشار العنف في الوسط المدرسي
فأصبحت المدارس مجاال لمصراع بين مختمف الفاعمين في العممية التعميمية،  كأمر واقع،

لك ظيور ويكفي لمتدليل عمى ذ وبذلك تحولت المدارس إلى بيئات عنيفة وغير آمنة،
وعقد المؤتمرات التي تيدف إلى تشخيص ىذه الظاىرة  ،العديد من المقاالت العممية

ظاىرة من الموضوعات ال ىذه وكيفية التقميل من حدتيا، لذلك أصبحت ،بأبعادىا المختمفة
األكثر أىمية عمى األجندات المحمية والدولية، ومحط اىتمام كثير من اآلباء بسبب 

عمى أمن وسالمة أبنائيم، كما أصبحت ىذه الظاىرة محور اىتمام انزعاجيم وخوفيم 
وعمم  ،وعمماء التربية ،ورجال القانون ،ووسائل اإلعالم ،القائمين عمى العممية التربوية

 .وعمم االجتماع ،النفس

ذا أسقطنا ىذه المقاربة عمى المجتمع الجزائري ميس من الغريب إن قمنا أن ف ؛وا 
شكمت لفترة طويمة حقال خصبا لالستقطاب األيديولوجي والسياسي،  قد المدرسة الجزائرية

صراع يعكس تضارب المصالح بين  ؛لمتعبير عن الصراعات السياسية والنقابية وفضاءً 



 مــــــقدمــــةال
 

 ب
 

النخب السياسية، والنقابات العمالية، الشيء الذي جعل النظام التربوي ممزقا بين ىذه 
تخمخل وظيفة المدرسة وضعف  ه الصراعاتالرىانات المتعددة، وكان من نتائج تراكم ىذ

 مردوديتيا، خاصة في ظل غياب إصالحات فعالة وتشخيص واضح ليذه األزمة.

العديد من المشكالت والظواىر  في الوسط المدرسي ونتيجة ليذه الوضعية استفحمت
الجزائرية ، وبذلك تحولت المدرسة السمبية، والتي يعتبر العنف المدرسي كأبرز معالميا

لتصريف مكبوتاتيم واندفاعاتيم ونزعاتيم  ونإلى فضاء يستخدمو التالميذ والمراىق
العدوانية، حتى أصبحت بذلك بيئة خصبة لممارسة العنف بجميع أنماطو ومظاىره 

انحراف ىذه المؤسسة عن  بداية )مادي، معنوي، رمزي...الخ(، وىو مؤشر حقيقي عمى
 وظيفتيا التربوية والتعميمية.

المدرسي، ويتجمى ىذا التناقض  حيطعن تناقض واضح يعيشو الم حالةىذه الر وتعب  
م سموك التالميذ، وتعمل عمى إعدادىم  في كون المدرسة التي من المفروض أن تقو 

 والسموكات المنحرفة األخرى ،تحولت إلى مجال لتعمم العنف ؛أخالقيا ونفسيا واجتماعيا
وبذلك ظيرت معالم ثقافة مدرسية جديدة تفرض نفسيا شيئا فشيئا، وىي ثقافة تقبل بعض 

 المدرسة تصبحأىذه الظاىرة  انتشارأشكال العنف، بل وتشجع عميو أحيانا، وفي ظل 
 أزمة حقيقية.تعيش 

المنظومة  المدرسي تعكس أزمة قيمية داخلخل الوسط اد أن ظاىرة العنف كما
في حاجة إلى فيم محيطو قبل فيم ذاتو، ولفيم متعمم ، فالككل المجتمع التربوية، وداخل

القيم والمعايير االجتماعية والسموكات التي تؤسس لمنسق  استدماج ىذا المحيط البد من
 (1)اليوياتي ليذا األخير.

                                                                 
 .11، ص3112 مطبعة فاس بريس، فاس، المممكة المغربية،، 1، طالفمسفة والعنف المدرسيبوجمعة الكرمون:  -1
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وفي كثير من األحيان تتجاوز ىذه الظاىرة المدرسة لترتبط بعوامل أخرى كاألسرة 
تماعي، ووسائط أخرى لمتنشئة االجتماعية، تنطوي في بنيتيا عمى مجموعة والمحيط االج

كبيرة من التناقضات واألزمات؛ إذ نجد أن ىذه الوسائط ـ ونتيجة لمتحوالت التي مست 
البنية الكمية لممجتمع بفعل ما يسمى بالحداثة والعولمةـ قد فر طت في وظيفتيا كنسق 

، والثقافي، والمعرفي لمفرد، وبالتالي لم تتمكن من تربوي يضمن استمرارية النمو القيمي
 تحصينو من مخاطر  وتداعيات العولمة.

وفي خضم ىذه الظروف تبرز أىمية دراسة ىذه الظاىرة التي باتت تيدد المنظومة 
ن لم نبالغ  إذا اعتبرنا أن تيديدىا يتجاوز ذلك ليمس أركان المجتمع ككل،  التربوية، وا 

عمى النمو  سمبية آثارا يترك العنف المدرسي أن ،فيو خالف ال والذي عميو تفقفالم
 ،األساسية وحقوقو ضحيةال لحرية انتياكا ، فيو يمثلالنفسي والتربوي واالجتماعي لمتالميذ

لى مجتمعو ككل،  كما أن تداعياتو ال تقتصر عمى التمميذ فقط؛ بل تتعداه إلى أسرتو وا 
  ة واالقتصادية لمدولة.مما يؤثر سمبا عمى التنمية االجتماعي

وأمام ىذا الواقع المعقد والذي يمس فئة عمرية سخر المجتمع من أجميا إمكانات 
ظاىرة العنف المدرسي بالمرحمة  عمى الضوء لتمقي الدراسة ىذه اءتج كبيرة وراىن عمييا،

الثانوية، مع إجراء دراسة ميدانية الستقراء مواقف وآراء شريحة ميمة من المجتمع 
المدرسي، وىي فئة التالميذ ضحايا ىذا النوع من السموك المنحرف كمحاولة لفيم ىذه 
الظاىرة االجتماعية والتعرف عمى أبرز مظاىرىا، وتداعياتيا النفسية والتربوية 

 واالجتماعية.

وعميو فإن ىذا البحث ييدف عموما إلى تحميل سوسيولوجي لظاىرة العنف المدرسي 
البحث في  انوي، ومحاولة تشخيص عممي ليذه الظاىرة من حيثفي مرحمة التعميم الث



 مــــــقدمــــةال
 

 د
 

أشكال ومظاىر العنف التي يمارسيا التالميذ فيما بينيم داخل أسوار الثانوية، وكذا 
التداعيات التي تظير عمى الجوانب النفسية واالجتماعية والتربوية لمتالميذ الضحايا 

 .بصفتيم أكثر من اكتوى بنار ىذه الظاىرة

أن ىناك دراسات في بمدان مختمفة حاولت تشخيص ىذه الظاىرة من عدة صحيح  
ىي  ،متغيرات، لكن ليس شرطا أن مظاىر العنف التي وجدت في مجتمع ما وفي زمن ما

وبنفس الحدة، واآلثار واالنعكاسات التي تتركيا ىذه الظاىرة  ،نفسيا المنتشرة في بالدنا
ستكون نفسيا ىنا؛ ويعود ذلك الختالف العامل البيئي واالجتماعي والثقافي،  ،ىناك

   .واألىم من ذلك اختالف النظام التربوي بكل عناصره ومقوماتو وفمسفتو

    سبعة فصول جاءت عمى النحو التالي:   ولتحقيق أىداف الدراسة، تم تنظيميا في

، والذي تضمن مدراسةل يالمفاىيمو اإلطار التصوري  عرض فيو :األول الفصل
أسباب  وكذلك، اراسة، وصياغة فرضياتيا، والتطرق إلى أىمية الدراسة وأىدافيدإشكالية ال

 أىم المفاىيم والمصطمحات.ومبررات اختيار موضوع الدراسة، وأخيرا تحديد 

 والمشابية تنوعت بينالدراسات السابقة  اشتمل عمى مجموعة من :الفصل الثاني
من  العنف المدرسي والتي تناولت ،ذات الصمة بموضوع البحثبية والعربية والمحمية األجن

مع توضيح أوجو االستفادة منيا وموقع البحث  ،في مراحل تعميمية مختمفةزوايا متعددة، و 
  الحالي منيا.

بعض عرض  سوسيولوجيا العنف من خالل خصص ىذا الفصل إلى :الفصل الثالث
والتي تعد أكثر ارتباطا بو، أو المؤدية بدورىا إلى ظيوره، ، بالعنفالمفاىيم المتعمقة 

تبيان أىم األسباب و  أىم النظريات المفسرة ليذه الظاىرة االجتماعية باإلضافة إلى
 والعوامل التي تحفز ىذه الظاىرة لمبروز عمى سطح الواقع االجتماعي.
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ل إعطاء بعض التعريفات من خال لعنف المدرسي: تناول فيو الباحث االفصل الرابع
العنف  كل من خصائصليذا السموك من وجيات نظر مختمفة، باإلضافة إلى ذكر 

وكذا عالقة العنف  ،ضحايا العنف ،الفرد العنيف)الجاني( ،السموك العنيفو  ،المدرسي
حجم ظاىرة  ، وكذلك إعطاء بعض األرقام حولببعض المفاىيم المرتبطة بو المدرسي

أشكال العنف  تم التطرق إلى وفي األخير ،ومحميا ،وعربيا ،العنف المدرسي عالميا
 .المدرسي ومظاىره

 أىم حصر: تطرقنا فيو إلى تداعيات العنف المدرسي من خالل الفصل الخامس
التي يتركيا العنف عمى الجوانب النفسية واالجتماعية و اآلثار وأكثرىا وضوحا وبروزا 

 والتربوية لدى التمميذ الضحية.

: احتوى عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة متناولين فيو مجاالت الفصل السادس
الدراسة، والمنيج المستخدم، وطريقة اختيار العينة، واألساليب اإلحصائية المستعممة في 

 البحث.   

إلى النتائج  صوالو ، النتائج مناقشةو  البيانات تحميلو  : تم فيو عرضالفصل السابع
 الدراسة مع وضع مجموعة من االقتراحات. خاتمةوضع  في األخيرو  ،العامة
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 تمييد: 

مف أجؿ الكشؼ عف مظاىر العنؼ المدرسي وتداعياتو في المرحمة الثانوية سوؼ 
تستعرض الدراسة الحالية في البداية اإلطار التصوري والمفاىيمي ليا، والذي يتضمف 

، االتطرؽ إلى أىمية الدراسة وأىدافيتـ سيبعدىا فرضياتيا، و صياغة إشكالية الكراسة، و 
التي  األساسيةأىـ المفاىيـ  بناءأسباب ومبررات اختيار موضوع الدراسة، وأخيرا  وكذلؾ

 سيتناوليا البحث الحالي.

 :الدراسة إشكالية –أوال

منيا ما ىو  ،تعتبر المدرسة مؤسسة إنتاجية تتفاعؿ داخميا أطراؼ متعددة حسب قواعد
اآلخر ضمني يكاد يكوف مف  والبعضمضبوط بنصوص قانونية، وأوامر وتعميمات رسمية، 

قبيؿ العرؼ، وتمثؿ في مجموعيا قواعد الحياة المدرسية، وتغطي ىذه القواعد كؿ التفاعالت 
التي تحصؿ داخؿ المدرسة، وفي محيطيا المباشر، وكؿ مف ىذه األطراؼ يسعى ليدؼ 

مية الشاممة لمتمميذ، وقد يحدث أف تأتي بعض ىذه األطراؼ بسموكيات منافية واحد وىو التن
منا عمى المناخ السائد داخميا الذي يفترض أف يكوف آلقواعد الحياة المدرسية، مما يؤثر 

 .يمارس فيو التالميذ نشاطاتيـ في جو آمف دوف اعتداء عمى حقوقيـ وحرياتيـ

فقد تعرضت المدرسة إلى سموكيات عنيفة  ؛ئماإال أف ىذه الحالة ليست متوافرة دا 
التربوييف  جميع الفاعميفو  ،واألساتذة ،ومواقؼ ذات طبيعة عدوانية استيدفت بعض التالميذ

 حتى أصبحت مشكال تعيؽ العمؿ التربوي والتعميمي، فبعد أف كانت ىذه الظاىرة شبو مفقودة
واحد  اتجاهعنيا، إذ كاف العنؼ يسمط في  مف الظواىر المسكوت باعتبارىابؿ  النعداميا ال

والتي ليس ليا  ،فئة المتعممةمثؿ ىذا السموؾ كانت البفالمستيدؼ  ؛التمميذ نحومف المربي 
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ألف العنؼ المسمط عمييا سيتضاعؼ إف تـ  ؛الحؽ في البوح بذلؾ حتى ألقرب الناس إلييا
 .البوح بو

العنؼ في  وذلؾ ألسباب متعددة: أوليا أف  وقد تكوف ىذه الظاىرة معزولة وال تبمغ اآلذاف 
 ،حدأوأف ال يعمـ بو  ،التمميذعاقب عميو الوسط المدرسي كاف يعتبر بمثابة الجـر الذي ي

التمميذ كاف يقبؿ بذلؾ ألف  أف  ؿ اإلعالـ وضعؼ أدائيا، وثالثيا وثانييا قمة وجود وسائ
التي تعتبر  ؛المدرسة ىو االجتماعيةالمجاؿ الوحيد الذي عف طريقو يغير في وضعيتو 

 .االجتماعيلوحيدة القادرة عمى عممية الحراؾ المؤسسة ا

والتغيرات  معات والدوؿ لمجموعة مف التحوالتوفي العشرية األخيرة تعرضت معظـ المجت  
واالقتصادية  واالجتماعية ،والتي شممت مختمؼ نواحي الحياة السياسية ؛المفاجئة والسريعة

 اجتماعيةإحداث تشكيالت  والتي عممت عمى ؛التقنية والمعموماتية مع تأثير التطورات
 تتعرضكما  ،التي طالت البنى القديمة االجتماعيةوتغيرات في مستوى العالقات  ،جديدة

 ،ومنيا المؤسسات التعميمية ،ليزات عنيفة شككت في فاعميتيا االجتماعيةالمؤسسات 
أطوارىا وبدرجات  اختالؼوأفرزت ىذه الوضعية الجديدة مشكالت سموكية متعددة عمى 

مما جعؿ المدرسة تعيش  ؛لدى التالميذ االنضباطوعدـ  ،التسيب متفاوتة ولعؿ أبرزىا ظاىرة
ألىداؼ المنوطة بيا عمى الوجو اوضعا صعبا تعذر معو قياميا بوظيفتيا التربوية وتحقيؽ 

 .المطموب

 ،ساتذةاألو  فو دارياإلبيف سواء شيدت العالقات التربوية تدىورا كبيرا  ذلؾ ونتيجة 
بيف التالميذ فيما بينيـ مف جية ثانية، ففي حيف يتذمر اإلداريوف  وأ .والتالميذ مف جية

يشتكوف واألساتذة مف تسيب التالميذ وتقاعسيـ عف أداء واجباتيـ، نجد التالميذ مف جيتيـ 
األساتذة واإلداريوف في  نزعجيمف سطوة اإلدارة ومف تعسؼ بعض األساتذة، وفي حيف 

، نجد كذلؾ األولياء مف جيتيـ يتيموف اإلدارة أبنائيـالغالب مف تقصير األولياء في متابعة 
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ونتيجة لذلؾ توترت  ،الميف المفرط تجاه أبنائيـ أو ،الصرامة المفرطة باعتمادواألساتذة إما 
العنؼ كأسموب في عممية التفاعؿ  اعتمادالعالقة بيف كؿ ىؤالء وآؿ األمر في النياية إلى 

 .بيف كؿ ىذه األطراؼ

والتي مست كؿ األطوار  ،ىذه الظاىرة في العديد مف المؤسسات التعميمية انتشارومع  
 مة والنامية عمى حد سواء.تقمؽ المجتمعات المتقدأصبحت  ،التعميمية وفي مختمؼ المناطؽ

بمختمؼ أعمارىـ يتبنوف ىذا السموؾ العنيؼ كوسيمة لمتفاعؿ والتواصؿ إذ أصبح التالميذ 
التي بإمكاف النظاـ المدرسي أف يسمطيا  قوباتفيما بينيـ دوف أدنى تراجع أو خوؼ مف الع

 والمعايير السموكية المتعارؼ عمييا بالبيئة المدرسية. ،بخرؽ القوانيف وفيقوم عندماييـ عم

أف أكثر مف ربع مميوف تمميذ قدمة تظير اإلحصائيات بػ و.ـ.أ "ففي الدوؿ المت
مف  %60معمـ تيديدات باستخداـ العنؼ، كما أف  125000 ، ويواجويتعرضوف لمعنؼ شيريا

 (1)".شخص داخؿ الثانويةوقاموا بإطالؽ النار عمى  ،تالميذ المرحمة الثانوية يممكوف أسمحة

"أف المدارس  نتائجيا أظيرتوقد  1995دراسة سنة .ـ.أ و في كذلؾ أجريت كما
أصبحت أوكارا لمعنؼ والمخدرات، وأف عدد التالميذ الذيف يتعاطوف مواد مخدرة  األمريكية

بنسبة  ازدادوأف عدد عصابات المدارس  ،%65إلى نسبة  ارتفع... ؿ الكوكاييف والييرويفمث
 (2)".في السنة نفسيا 25%

بينت إحصائيات وزارة التربية الوطنية في فرنسا لمسنة فقد "أما في الدوؿ األوربية 
 في المدارس الثانوية رتبت نسبةحادث وقع  240000أف مف بيف  1999 -1998الدراسية 

                                                                 

، المشكالت السموكية لدى طالب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الذكور في األردن والعوامل المرتبطة بيا: حمدينزيو عويدات و عبد اهلل 1-
 .27، ص1997، الجامعة األردنية، عمان، 2، العدد 24دراسات العموم التربوية، المجمد  مجمة

 .24ص ،2014، بعية، الرغاية، الجزائر، المؤسسة الوطنية لمفنون المطمؤشرات العنف المدرسي :ميزاب وآخرونناصر  -2
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أنيـ تعرضوا إلى  اعترفوامف التالميذ %40و أنيا حوادث خطيرة، منيا عمى أساس 26%
 (1) ".المدرسي العنؼ

فإلى عيد غير بعيد لـ يكف األمر يتجاوز  ؛أما في الدوؿ النامية ومنيا الدوؿ العربية
 االنتباهوكاف أقصى ما يصؿ إليو ىذا السموؾ ىو جمب  ،المشاكسةالحديث عف الشغب أو 

بخصائص التميز عف اآلخريف  النفرادىا باالىتماـأنيا جديرة  إلى شخصية يعتقد صاحبيا
 .س أو النظاـ المدرسيدوف أف يكوف موجيا نحو إساءة ممنيجة لممدر  

والتغير عمى مستوى منظومة  ،إال أف التحوالت العنيفة التي عرفتيا مجتمعاتنا العربية 
حولت المشاكسة التي كانت أسموبا لتكسير رتابة  ،القيـ وما نتج عنيا مف ىزات وتصدعات

 ؛اآلخر بأقصى ما يمكف ةيلحظات الترويح عف النفس إلى إذاإلى  واالنتقاؿ ،التمقيف الممؿ
 ،واآلباء ،المدرسيفحتى أصبح بعض  ؛لى حد القتؿإ يصؿ األمر في بعض الحاالتيكاد ف

تنامي العنؼ بالمؤسسات ب ينظموف وقفات احتجاجية تنديدا ،وجمعيات المجتمع المدني
 .مف داخميا أو خارجيا سواءالتربوية والتعميمية 

يعة البمداف التي تتبنى لوائح تنادي بالتربية مالدوؿ العربية أصبحت تعد في ط رغـ أف  "
وتنظـ فييا القوانيف المدرسية وفؽ أسس صريحة  ،وترفع شعار التربية الديمقراطية ،الحديثة

وتجعؿ مف عممية بناء اإلنساف المتكامؿ ىدفا وغاية، ومع ذلؾ  ،طيمنع فييا العنؼ والتسم  
وفي عمؽ المؤسسات التربوية  ،مظاىر العنؼ تجد مرتعيا بيف جدراف المدرسةكمو مازالت 

ترتعش تحت وطأة  وأيدييـفعات صالمختمفة، ومازالت وجنات األطفاؿ تتوىج تحت تأثير ال

                                                                 

 .22ناصر ميزاب وآخرون: مرجع سابق، ص -1
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وأبجديات القير  ،والشتائـ ،والمساطر، ناىيؾ عما يتعرضوف لو مف حمالت التوبيخ العصي
 (1)".والتيديد

أف العنؼ في المؤسسات التربوية ظاىرة مستفحمة حيث ير اإلحصائيات "ففي األردف تش
ا ، كم)2(مف تالميذ المدارس أف العنؼ موجود في ىذه المدارس" %98أشار ما يقارب مف 

أف أكثر المشكالت شيوعا بيف طالب المدارس ىي مشكمة أشارت دراسة أجريت في الكويت "
حيث بمغت نسبة العنؼ  ؛والعنؼ البدني المسمط عمى التالميذ ،والتمرد ،والشغب ،العدواف
والشغب والتمرد وتحطيـ الممتمكات  ،%38.2 المفظيوالعنؼ  ،%32.7 بيف التالميذالبدني 

35.8%.(3) 

والموقؼ تجاىيا لـ يتغير وبقيت  ،في الجزائر فيذه الظاىرة ليا طابعيا الخاص اأم  
حيث  ؛2013 -2012لوقت طويؿ ال تعطى ليا األىمية الالزمة حتى حموؿ السنة الدراسية 

 واستفحالياخطورة ىذه الظاىرة عف ر مختمؼ وسائؿ اإلعالـ أعمنت وزارة التربية الوطنية عب
حوؿ الشباب  لمغاربيابعد النتائج التي قدميا الممتقى  في الوسط المدرسي بجميع مراحمو

جاءت ،فوالعنؼ في المدارس الذي نظمتو وزارة التربية الوطنية مؤخرا في الجزائر
أستاذ تعرض إلى العنؼ مف قبؿ  4555فقد جاء في التقرير أف  ؛اإلحصائيات مخيفة ومرعبة

، وبمغت اإلدارةتمميذ تعرضوا لمعنؼ مف طرؼ األساتذة وموظفي  1942 مقابؿ التالميذ
 انتحارحالة  16إلى تسجيؿ  باإلضافةحالة  17645حاالت العنؼ ما بيف التالميذ أنفسيـ 
 (4)".أشيربيف التالميذ في ظرؼ أقؿ مف أربعة 

                                                                 

شكالية التسمط التربوي في الوطن العربي :عمي أسعد وطفة -1  ،2000، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2، طبنية السمطة وا 
 .28ص
 .105، ص2002، دار الطميعة، بيروت، لبنان، الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية :طالب أحسن -2
، 16دراسات الخميج والجزيرة العربية، العدد  مجمة، المشكالت الطالبية في المناطق الحكومية المستحدثة :حدادومحمد النوحي عبد العزيز  -3

 .45-23ص –، ص1990الكويت، 
 .15، ص21/12/2012 بتاريخ، 6931، جريدة الخبر، العدد العنف المدرسي مسؤولية فرد ... أم مسؤولية مجتمع :مالية توابي-4
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قاـ وزير التربية الوطنية بمراسمة وزارية تحت رقـ  2015-2014وفي السنة الدراسية 
ميدانية بشاف العنؼ في الوسط المدرسي  استشارةبعنواف " 2014 جانفي 02بتاريخ  04/14

والتي طالب فييا الوزير مف مديري التربية تقديـ رؤية واضحة حوؿ ىذه الظاىرة، وتقدير 
 (1)".وتشخيص أسبابيا وتقدير آثارىا ،وتحديد مظاىرىا ،حجميا

رساليا إلى الوزارة المعنية تحدثت  وبعد إعداد التقارير مف طرؼ مديري التربية وا 
الصحؼ الجزائرية عف تقارير سوداء عمى مكتب الوزير، فنجد مقاؿ لصحيفة الخبر بعنواف 

الميموسة الحبوب مف الكتب في المدارس جاء فيو أف "الحبوب الميموسة أكثر حضورا 
 واالرتفاعوالمشروبات الكحولية أصبحت أكثر حضورا في األقساـ مف الكتب والكراريس 

 االعتداءحاالت  ازديادالقياسي لحاالت ضرب األساتذة لمتالميذ، والتطور الممحوظ في 
 .(2)"ممارس مف طرؼ التالميذ ضد مربييـالجسدي والمفظي ال

العنؼ الممارس في المدرسة الجزائرية يتخذ أشكاال ومظاىر متعددة،  أفوليذا نجد  
تجاه ما يحدث في الصؼ الدراسي وسيمة إلثارة  فبعض التالميذ يتخذوف مف الالمباالة

نما يمتزموف الصمت كموقؼ انسحابي  ؛غضب األساتذة فال يتفاعموف مع النشاط المدرسي وا 
صة الدراسية، كما يتخذ بعضيـ اآلخر مظير يعبروف بو عف رفضيـ لما يجري أثناء الح

، أو تحطيـ سيارات الخضراء أو أشجار الساحات ،التخريب ألثاث الحجرات الدراسية
لحاؽ الضرر بيا األساتذة  .وا 

                                                                 

 .5، ص2014مارس  08، بتاريخ 7366لعدد ، ا، جريدة الخبرالحبوب الميموسة أكثر حضورا من الكتب في المدارس :خالد بودية -1
، وزارة والمتعمق باستشارة ميدانية بشأن ظاىرة العنف في الوسط المدرسي، 2014جانفي  02المؤرخ في  04/14المنشور الوزاري رقم  -2

 التربية الوطنية، األمانة العامة.
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، خر مف العنؼ المفظي كالسب والشتـكما أف مف ىؤالء التالميذ مف يمجأ إلى أسموب آ 
مف خالؿ ما يعبروف عنو بطريقة  ؛أو التعالي عمييـ ،والسخرية مف اآلخريف االزدراءأو 

أو رسائؿ التيديد، ومنيـ مف يمجأ إلى إحداث  ،أو عمى جدراف المدرسة ،الكتابة عمى السبورة
الفوضى عف طريؽ المشاجرة والتحريض عمى الشغب، وقد تطورت ىذه المظاىر إلى حد 

وليذا أصبحت ظاىرة العنؼ  ؛ياب اآلالت الحادة إلى المدرسة وتيديد اآلخريفبعض إدخاؿ 
إذ أصبحت ىذه الظاىرة تمثؿ عائقا أماـ تطور  ؛درجة الخطورة تقترب مف مدارسنافي 

 .وكما رسـ ليا في السياسات التربوية والتعميمية ،المدرسة وأداء رسالتيا كما ينبغي

ناحية والتغيب لمتمميذ مف سمبية عمى النتائج الدراسية  ظاىرة آثاركما يترتب عف ىذه ال 
يتعرضوف لمعنؼ بأشكالو المختمفة  فحيث أف التالميذ الذي ؛عف المدرسة مف ناحية أخرى

سمبية تتمثؿ في  بآثاريعود عمييـ ذلؾ س، فسيا أو غير ذلؾأو ن يالفظكاف بدنيا أو  سواء
لدييـ مستوى الرضا  وينخفض ،عف المدرسة باالغترابوشعورىـ  ،نحو التعمـ دافعتييـنقص 

 .عف المدرسة

لحاالت عنؼ لدييـ  تعرضوامف التالميذ الذيف  %6قد وجد تيتناـ في دراستو أف "و  
حيث عبروا عف ، مف التالميذ غير سعداء %20نسبة  أفكراىية شديدة لمحياة المدرسية، كما 

 (1)".لميروب مف المدرسة استعداد: إنيـ عمى ذلؾ بقوليـ

 أفمف التالميذ يعتبروف  %9إلى  %3أف مف" 2002عاـ وقد أثبتت دراسات في البرازيؿ 
 (2)".التغيب عف المدرسة سببو العنؼ

، فنجدىـ قمية والنفسية والبدنية لمتالميذخطيرة عمى الصحة الع انعكاساتلمعنؼ  كما أف  
 ؛بيـ االىتماـوعدـ التعاطؼ مع اآلخريف أو  ،والقمؽ والتصرؼ العدواني باالكتئابيشعروف 

                                                                 

 .52، ص2005 ،الجزائر، دار الغرب لمنشر والتوزيع، وىران ،2، طالتأخر الدراسي وعالجو :مصطفى منصور -1
 .176، ص1994 سوريا، ، منشورات جامعة دمشق،اإلرشاد المدرسي :الحميد الشيخ محمودعبد  -2
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مع اآلخريف، أما مف  اجتماعيةبحيث يصبحوف منعزليف غير قادريف عمى إقامة عالقات 
 ،فيف غالبا ما يكونوف مشتتيف فتراىـ قمقيف غاضبيففإف التالميذ المعن   االنفعاليةالناحية 

، عمى الذات االعتمادتر والخوؼ وقمة والشعور الدائـ بالتو  ،الثقة بالنفس ـولدييـ إحساس بعد
لزيادة في معدالت وقد تتعدى ىذه االنعكاسات السمبية لمعنؼ إلى المجتمع الخارجي مثؿ ا

 .تعدي عمى األمالؾ العامة والخاصةوال ،والخطؼ ،، كجرائـ االغتصابانتشار الجريمة

المتصاعدة مف ممارسات  األرقاـوما تمثمو ىذه  ،وليذا أدرؾ الباحث خطورة ىذه الظاىرة
والقيـ اإلنسانية  ،تيدد المنظومة التربوية أصبحتالتي  ووقائع سموكية في الحياة المدرسية

مما دفع بالباحث إلى إجراء ىذه الدراسة لمكشؼ عف أبعاد ىذه الظاىرة  ؛في كؿ المجتمعات
الؿ الدراسة وذلؾ مف خ ،لو خصوصيتو الثقافية والتاريخية وىو الجزائر وفي بمد مجتمع

دد إشكالية ىذه الدراسة في حيث تتح ؛تبسومدنيا وىي مدينة الشريعة بوالية  بإحدىالميدانية 
 :بعديف

 أبرز المدرسي مف خالؿ محاولة الكشؼ عفيتمثؿ في مظاىر العنؼ  :البعد األوؿ 
في مرحمة ميمة مف مراحؿ التعميـ وىي مرحمة التعميـ  العنؼ التي يتعرض ليا التمميذصور 
ف عالتي تصدر ، لمفظية والنفسيةأي العنؼ في الممارسات السموكية المادية منيا وا ؛الثانوي

 .العنؼ(ضحايا فيف)ؿ وجية نظر التالميذ المعن  وذلؾ مف خال ؛التالميذ تجاه بعضيـ البعض

فيتمثؿ في البحث عف التداعيات واالنعكاسات السمبية ليذه الظاىرة  :أما البعد الثاني
ضررا مف تضحايا العنؼ( بصفتيـ الفئة األكثر فيف )سب وجية نظر التالميذ المعن  وذلؾ ح

 .بنارىا اكتوىمف  وأكثرىذه الظاىرة 
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         :السؤاؿ المركزي التاليسة اإلجابة عف وفي ضوء ىذه اإلشكالية ستحاوؿ ىذه الدرا
               فيفالمعن   حسب وجية نظر التالميذما أىـ مظاىر وتداعيات العنؼ المدرسي  –

 ؟() ضحايا العنؼ المدرسي

 ويتفرع عف السؤاؿ المركزي األسئمة الفرعية التالية:

التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ زمالئو ما أبرز مظاىر العنؼ  -1
 ؟ثانويةداخؿ محيط ال

في أشكاؿ العنؼ  (0,05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ىؿ  -2
       ى إلى متغير النوع االجتماعيالتي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي تعز 

 ؟(إناث –)ذكور
دالة إحصائيا بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي  ىؿ توجد عالقة ارتباطية -3

يتعرض لو تمميذ مرحمة  ذي)المفظي، البدني، النفسي، ضد الممتمكات، التحرش الجنسي( ال
 التعميـ الثانوي وتدني تقدير الذات؟

ىؿ توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي  -4
يتعرض لو تمميذ مرحمة  ذيسي، ضد الممتمكات، التحرش الجنسي( ال)المفظي، البدني، النف

 التعميـ الثانوي والعزلة االجتماعية؟
ىؿ توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي  -5

يتعرض لو تمميذ مرحمة  ذي( السي، ضد الممتمكات، التحرش الجنسي)المفظي، البدني، النف
 ؟الثانوي والتغيب المدرسيالتعميـ 

 

 



 دراسةالفصل األول:                                                                                     اإلطار التصوري والمفاهيمي لل

 

 11 

 :فرضيات الدراسة –ثانيا

فيو  ؛يعتبر الفرض العممي أحد أىـ المراحؿ المنيجية التي يتـ بيا بناء المعرفة العممية
فيمو لمظاىرة محؿ  والمالحظات التي يخرج بيا الباحث في والتخميناتنتاج لمقراءات 

يما عمميا يقوـ ف االجتماعيةالوسيمة التي تعيننا عمى فيـ ظاىرة مف الظواىر " أي أن و؛الدراسة
فيو عبارة عف قضية تحمؿ خبرا يتعمؽ بعناصر واقعية  ؛ـ التنبؤ ثـ الحكـيـ ثعمى أساس الف

 ،أو عنصر لـ يثبت عنو شيء بعد ،أو عالقة ،وتصورية، وىو أفضؿ تخميف يضمف طرفا
 (1)".واالستقصاءلكنو يستحؽ البحث 

حاوؿ الباحث  ،وأىميتو في عممية البحث العممي ،ومف خالؿ ىذا المعنى لمفرض العممي
عمى تصور نظري أخذ  االعتمادمنيا  ،االعتباراتتحديد الفرضيات عمى أساس مجموعة مف 

والنفسية  االجتماعيةفيو بما توفر مف تراث نظري لمعديد مف الباحثيف في مجاؿ العموـ 
 واستنادامنيا بعض األفكار والتصورات لمجانب النظري ليذا البحث،  استقىالتي  ،والتربوية

إلى بعض الدراسات المنجزة التي تناولت ظاىرة العنؼ في الوسط المدرسي، وكذلؾ 
 واإلدارييف ،واألساتذةالتي أجراىا الباحث مع مجموعة مف التالميذ  االستكشافيةالمقابالت 

يقؼ عند عدد مف المتغيرات  ووالتي جعمت ،التي قاـ بيا عيةاالستطالمف خالؿ الدراسة 
 والمؤشرات ذات العالقة بالعنؼ المدرسي.

تجد التي ىذه المقدمات النظرية والميدانية التي سبقت صياغة الفرضيات في ظؿ و 
ع فيو الباحث مف وتجنب ما يمكف أف يق ،عمى ميداف البحث االطالعمبرراتيا في ضرورة 

ىذه المتغيرات مع  ؼ التي رسمت لو، وقد ال تتماشىالبحث نحو األىدا توجوأخطاء قد ال 
المنيجية القائمة عمى التوجو الكمي والكيفي، إذ أف الواقع بحاجة إلى إثارة مف  االختيارات

، وعمى ىذا األساس تتجو فرضيات الدراسة في إطار استنطاقوحتى يتمكف مف  ؛قبؿ الباحث
                                                                 

 .59، ص1974، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة، 2ط، قواعد البحث االجتماعي: زيدانعبد الباقي  -1
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كانت فرضيات الدراسة كما  عميومع بيف المنيجيف الكمي والكيفي و القائـ عمى الج االختيار
 يمي:

متعددة مف العنؼ  وصور مظاىرل مرحمة التعميـ الثانوي يتعرض تمميذ: الفرضية األولى
 المفظي. أبرزىا العنؼ

 في أشكاؿ(0,05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية
  تعزى إلى متغير النوع االجتماعيالعنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي 

 .(إناث –)ذكور

: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مظير مف مظاىر الفرضية الثالثة
 .تعميـ الثانوي وتدني تقدير الذاتيتعرض لو تمميذ مرحمة ال ذيالعنؼ ال

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مظير مف مظاىر  :الفرضية الرابعة
 .عميـ الثانوي والعزلة االجتماعيةيتعرض لو تمميذ مرحمة الت ذيالعنؼ ال

: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مظير مف مظاىر الفرضية الخامسة
 .غيب المدرسيالتي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي و ذالعنؼ ال

 أىمية الدراسة: –ثالثا 

عداد الفرد في المجتمعتعتبر  فرد إلى إنساف الوالوسيمة التي تنقؿ  ،التربية عممية بناء وا 
 ؛عمى التربية االىتماـوينصب ، قيمو ويحمؿ الذي يعيش فيو إلى المجتمع يشعر باالنتماء

وىي تسعى دائما  ،االجتماعيمحيطو  معسموكية تمكنو مف التكيؼ  بأنماطألنيا تزود الفرد 
يجاد الحموؿ المناسبة ليا بوسائؿ  ا،إلى التعرؼ عمى حاجات الفرد والمجتمع ومشكالتيم وا 

تعنى ببناء شخصية  التيىي المؤسسة التربوية  مستوياتيا باختالؼمختمفة، والمدرسة 
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فضال  ،االجتماعيمما يجعميـ قادريف عمى التكيؼ  ،التالميذ وتطويرىا في جميع نواحييا
 .المعرفة إكسابيـعمى 

مرحمة تعميمية وتتأكد أىمية ىذا البحث مف خالؿ تناولو المرحمة الثانوية التي تعد أىـ  
" شيدت السنوات األخيرة فقد ؛بية في أي مجتمع بشريبالنسبة لتحقيؽ األىداؼ العامة لمتر 

تغيرات بنيوية في ىيكمو وتنظيماتو بالغا بالتعميـ الثانوي ومشكالتو وذلؾ بإدخالو م اىتماما
 (1)".بو االلتحاؽوتنوع فرص 

فيي  ؛التمميذكما أف مرحمة التعميـ الثانوي تقابؿ أىـ وأحرج مرحمة عمرية في حياة  
ويحس أنو  ،حيث نجد التمميذ في ىذه المرحمة لو ميؿ شديد لممغامرة ؛تغطي مرحمة المراىقة

التي كاف يعامؿ بيا  ة، ويثور عمى أنماط المعامماالستقالليةفيحاوؿ البحث عف  ؛أصبح كبيرا
فيتصرؼ تصرفا  ،أثناء الطفولة، لذلؾ يسعى جاىدا لكي يثبت لآلخريف أنو أصبح ناضجا

 نمخص أىمية ىذا البحث فيما يمي:مضطربا وقد يكوف عنيفا في أغمب األحياف، ويمكف أف 

 باالىتماـوف فئة جديرة وىـ يعد   يشمؿ تالميذ مرحمة التعميـ الثانويىذا البحث  -
 االقتصاديةوسواعد التنمية  المستقبؿ،ألف ىؤالء التالميذ سيكونوف إطارات  ؛والدراسة

 .لممجتمع واالجتماعية
إجراء ىذه الدراسة يعد محاولة لتشخيص إحدى مشكالت الواقع التربوي والتعميمي في  -

تساعد المخططيف ومتخذي  أفيمكف المدارس الثانوية وصوال إلى إعطاء نتائج وتوصيات 
تحد مف ظاىرة العنؼ المدرسي لدى تالميذ المرحمة  أفإجراءات يمكف  اتخاذالقرار عمى 

 .الثانوية
في الفترة األخيرة بدراسة العنؼ المدرسي  االىتماـتزايد  فيىذه الدراسة  أىميةتكمف  -

 ؛لمتالميذ في المدارس ،واالجتماعي ،والتربوي ،لما لو مف تأثيرات سمبية عمى النمو النفسي
                                                                 

 .133ص ،2002 اإلسكندرية، ب الجامعي الحديث،، المكتالتعميم الثانوي في البالد العربيةورمضان القذافي:  محمد الفالوقي -1
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إلى  وعقد المؤتمرات التي تيدؼ ،متدليؿ عمى ذلؾ ظيور العديد مف المقاالت العمميةلويكفي 
وكيفية التقميؿ مف حدتيا، لذلؾ أصبحت ظاىرة  ،تشخيص ىذه الظاىرة بأبعادىا المختمفة

والدولية، ومحط العنؼ المدرسي مف الموضوعات األكثر أىمية عمى األجندات المحمية 
أصبحت ىذه  ،كمامف وسالمة أبنائيـأوخوفيـ عمى  انزعاجيـكثير مف اآلباء بسبب  اىتماـ

ورجاؿ القانوف وعمماء  ،وسائؿ اإلعالـو  ،القائميف عمى العممية التربوية اىتماـالظاىرة محور 
 .االجتماعوعمـ  ،وعمـ النفس ،التربية
وىو التعرؼ عمى أىـ مظاىر  ؛الموضوع نفسومف أىمية تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة  -

كما  ،فيفالمعن  جية نظر التالميذ العنؼ في الوسط المدرسي بمرحمة التعميـ الثانوي مف و 
ىذه الظاىرة وما تتركو مف آثار سمبية عمى التمميذ  وانعكاساتتداعيات  تتناوؿ ىذه الدراسة

تداعيات العنؼ لـ  أفالباحث عمـ وفي حدود  ،والمجتمع ككؿ ،الفاعميف التربوييفكؿ و 
 والوطف العربي عموما. ،عمى مستوى الجزائر الكافييف والدراسة باالىتماـحظى ت

عف ظاىرة العنؼ  واالستقصاءيرى الباحث أف ىذه الدراسة قد تفتح مجاال لمبحث  -
في ة والتعميـ تساعد القائميف والمختصيف بالتربي وبذلؾ أخرى، تعميميةالمدرسي في مراحؿ 
 بما فييا اإلجراءات التي تتخذ لمواجيتيا. ةمختمفال أبعادىاظاىرة مف التعرؼ عمى ىذه ال

 ،تساىـ ىذه الدراسة في نشر ثقافة السمـ في أوساط التالميذ السيما شريحة المراىقيف -
 عف ثقافة العنؼ. واالبتعاد
عمى  مكممة لكثير مف األبحاث في ىذا المجاؿالواألبحاث تعتبر مف الدراسات  -
 الداخمي والخارجي في مجاؿ العنؼ المدرسي. يفالصعيد
 تتناوؿ ىذه الظاىرة مف خالؿ متغيرات أخرى. وأبحاث عمميةتميد لدراسات  -

 

 



 دراسةالفصل األول:                                                                                     اإلطار التصوري والمفاهيمي لل

 

 15 

 :الدراسةأىداف  –رابعا

تحديد أىداؼ البحث تحديدا واضحا لكي ال ينحرؼ البحث عف مف الضروري منيجيا 
قبؿ وضع أىـ األىداؼ المسطرة  غير أنومجراه الطبيعي، وبالتالي يحقؽ اليدؼ المنشود، 

بنا اإلشارة إلى مفيوـ البحث العممي في حد ذاتو خاصة في  تجدر ،ليذه المحاولة البحثية
يد العامة لمبحث العممي لنصؿ في األخير إلى تحد األىداؼتحديد ومنو  االجتماعيةالعموـ 

ا بيدؼ اإلجابة عف جمع المعطيات وتحميمي ينشاط يتمثؿ ففالبحث العممي " ؛أىداؼ بحثنا
 (1)".نةمشكمة بحث معي

ييدؼ عموما إلى تحميؿ سوسيولوجي لظاىرة العنؼ المدرسي في وعميو فإف ىذا البحث 
ثانويات مدينة الشريعة محؿ الدراسة ب الدراسة الميدانية خالؿومف  ،مرحمة التعميـ الثانوي
رة مف عمى المدرسة الجزائرية، ومحاولة تشخيص عممي ليذه الظاى ايمكف تعميـ نتائجي

 .تداعياتو ، مظاىره،حيث: مفيوـ العنؼ المدرسي

صحيح أف ىناؾ دراسات في بمداف مختمفة حاولت تشخيص ىذه الظاىرة مف عدة 
ىي  ،وفي زمف ما ،ماأف مظاىر العنؼ التي وجدت في مجتمع  ايس شرطلكف ل ،تغيراتم

التي تتركيا ىذه الظاىرة  ،واالنعكاسات، رواآلثانفسيا المنتشرة في بالدنا وبنفس الحدة، 
، واألىـ والثقافي واالجتماعيالعامؿ البيئي  الختالؼويعود ذلؾ ؛ ىناؾ ستكوف نفسيا ىنا

دراسة وليذا تسعى ىذه ال ،وفمسفتو ،ومقوماتو ،النظاـ التربوي بكؿ عناصره اختالؼمف ذلؾ 
 : إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

التعميـ الثانوي مف قبؿ  تمميذ مرحمة التي يتعرض ليامظاىر العنؼ  أبرز التعرؼ عمى -
 .زمالئو داخؿ محيط الثانوية

                                                                 

 ،القصبة لمنشر ، دار2، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، طمنيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية تدريبات عممية :موريس أ نجرس -1
 .469، ص2008الجزائر، 
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مرحمة التي يتعرض ليا تمميذ مظاىر العنؼ المدرسي  درجةالكشؼ عف الفروؽ في  -
 .التعميـ الثانوي حسب الجنس

ي يتعرض ذالبحث في إمكانية وجود عالقة ارتباطية بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ ال -
 لو تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي وتدني تقدير الذات.  

ي يتعرض ذالبحث في إمكانية وجود عالقة ارتباطية بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ ال -
 لو تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي والعزلة االجتماعية.  

ي يتعرض ذالبحث في إمكانية وجود عالقة ارتباطية بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ ال -
 .  التعميـ الثانوي والتغيب المدرسيلو تمميذ مرحمة 

 محاولة تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى باقي تالميذ المرحمة الثانوية بالجزائر. -

طموحة ونتائجيا غير  ما ىينستطيع القوؿ بأف ىذه األىداؼ بقدر  لذلؾ وخالصة
 معروفة مسبقا فيي تبدو مشروعة والبحث فييا سيكتسي أىمية.

 :الموضوع اختيارأسباب  –خامسا

فيي تعبر  ؛تعتبر ظاىرة العنؼ المدرسي سابقة خطيرة في حؽ النظاـ التربوي الجزائري
وقد أصبحت مف  الوظيفي لممدرسة الجزائرية وأدائيا التربوي.حد مظاىر االختالؿ أعف 

وىذا  2014-2013اليامة التي كثر عنيا الحديث خاصة مع بداية السنة الدراسية  المواضيع
 الحصص التمفزيونية،الجرائد،  خالؿ مقاالت ما الحظناه عمى مستوى الساحة اإلعالمية مف

حيث أضحت ىذه الظاىرة تقمؽ  ؛وتصريحات وزير التربية الوطنية في مناسبات مختمفة
 .مستوياتيـ المختمفةالمنظومة التربوية ب عف المسئوليف

في مؤسساتنا التربوية عموما فباتت ىذه الظاىرة مف المشكالت السموكية التي تفشت  
معظـ الثانويات سنويا  تسجؿحيث  لالنتباه، وجو الخصوص بطريقة ممفتة وفي ثانوياتنا عمى
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وعميو كمفت وزارة التربية الوطنية  ،الظاىرة وسط تالميذىا انتشار ىذهقياسية في  أرقاما
ىذه الظاىرة مف حيث  انتشارعبر التراب الوطني بدراسة جدية حوؿ  يامختمؼ مديريات

 أسبابيا، مظاىرىا، تداعياتيا.

 انتشار اتصاؿ مباشر بالوسط المدرسي، فقد الحظالباحث التي جعمتو عمى  مينة وبحكـ
 ،السمبية عمى الجوانب النفسية وانعكاساتيا ،مظاىرىاصورىا و نوع ىذه الظاىرة وت

 التالميذ. ألبنائناالتربوية و  ،واالجتماعية

موضوع العنؼ المدرسي في مرحمة التعميـ الثانوي  اختيارىذا ما دفع بالباحث إلى و 
 ؛مف تحميؿ ىذه الظاىرة وتفكيؾ عناصرىا األولية وتمكن ةسوسيولوجيوالقياـ بدراستو دراسة 

كذا و ،في وسط التعميـ الثانوي انتشاراؼ عمى أكثر المظاىر و محاولة الوقوذلؾ مف خالؿ 
 .ىذه المرحمة والتربوية لتمميذ ،واالجتماعية ،الجوانب النفسيةالظاىرة عمى  تداعيات ىذه

 :ىذا الموضوع فيما يمي اختيارويمكف تمخيص األسباب التي دفعت بالباحث إلى 

 .تناولت ىذه الظاىرةاألبحاث الميدانية في الجزائر التي  قمة -
 كأداةالبحوث العممية  وباستخداـ ،ربط الجامعة بالمجتمع عف طريؽ البحث العممي -

 فعالة في التنمية.
أصبحت ظاىرة العنؼ عموما مف مواضيع الساعة سواء عمى المستوى المحمي أو  -

 العالمي.  
 واالقتصادية االجتماعيةالعنؼ المدرسي مشكمة تربوية طرحت نفسيا نتيجة لمتغيرات  -

ى والثقافية ومدى التأثير السمبي ليذه الظاىرة عمى نتائج اإلصالحات التربوية الحالية عم
 مستوى المنظومة التربوية.
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 المستخدمة في البحث: األساسية المفاىيم –سادسا 

ومف  ،في البحث العممي األمور الميمةإف تحديد المفاىيـ والمصطمحات العممية يعد مف 
فإنيا ستشكؿ الخطوات المنيجية الواجب توفرىا في كؿ دراسة عممية، وكمما كانت واضحة 

الغرض مف تحديدىا ىو معرفة أىميتيا في  كذلؾو  ،إيجابيا عمى دقة البحث العممي انعكاسا
كاف ذلؾ  سواءخالؿ العبارات والجمؿ مف توجيو فكر الباحث وبياف داللتيا ومعانييا 

ألنيا ستساعده عمى  لمباحث؛ األماففيي بمثابة صماـ  ؛أـ غيره االختصاصلصاحب 
توفر جيد  كما أنيادقيا ومدى مطابقتيا لدراستو، تكويف فرضياتو ودعميا والكشؼ عف ص

فبدال مف شرحو معنى المصطمح كمما ذكره في معرض حديثو يكوف قد حدد  ؛الباحث
 .المقصود منو منذ البداية

فالمفاىيـ تختمؼ وتتنوع تبعا لمحقوؿ المعرفية التي يتـ البحث فييا، ومف ناحية أخرى  
وباإلمكاف التمييز بيف  ،فإنو مف خالؿ ىذا التحديد لممفاىيـ يكوف قد بيف ما يعنيو تماما

 .والمعاني األخرى لممفيوـ المعنى المستعمؿ في الدراسة

والخبرات الواقعية  اتواإلدراكحساسات "فالمفاىيـ ىي بناءات منطقية مشتقة مف اإل
 (1)العديدة، وىي تصورات مجردة ال تكتسب معناىا إال مف خالؿ إطار نظري أشمؿ"

 وبشكؿ منطقي يبنى بواسطتو شكال ،يةلذا فالمفيوـ ىو إحدى وحدات التفكير األساس
اإلحساس قع عمى نحو أعمؽ مف ف مف معرفة الوا(، كما يمك  واالستنتاجالتفكير )الحكـ 

 .واالنطباعور والتص

                                                                 

 .08ص ،1791 ،1العدد ،جامعة بغدادوالجنائية، ة االجتماعي لبحوثا مجمة ،والبحث النظرية في والقضايا المفاىيم: حمزة محمد كريم-1
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وذلؾ  ؛عمى المفاىيـ واالجتماعيةولـ يتفؽ الكثير مف الباحثيف في العموـ اإلنسانية 
المناىج  اختالؼفضال عف  ،النظرية ومنطمقاتيـ ،خمفياتيـ العممية واأليديولوجية الختالؼ

الباحث في ىذه الدراسة  اعتمدلذلؾ  ؛والتطبيؽ ،والتحميؿ ،التي يستخدمونيا في التعريؼ
وتتضمف  .حثيفا إجرائيا لو عالقة بأىداؼ البثـ يستخمص تعر  ،عمى المعاني الدقيقة لممفيوـ

 : اىيـ أساسية البد مف تحديدىا وىيىذه الدراسة عدة مف

تجمع أغمب الدراسات والبحوث عمى أنو ال يوجد مف الناحية : العنف مفيوم -1
 اختالؼقاعدة تعريفية واحدة ومحددة لمفيوـ العنؼ، بؿ تختمؼ التعاريؼ حسب  المفيمية

وتنوع  باختالؼوتنوع مقاربات الباحثيف  واختالؼوتشعب المياديف التي يحتوييا، 
ولكؿ طريقتو الخاصة في وضع التعريؼ الخاص  تخصصاتيـ وخمفياتيـ الفكرية والمنيجية،
 .يوجد تعريؼ واحد لمفيوـ العنؼ بالعنؼ حسب أىداؼ دراستو، وعميو ال

كما أف العنؼ لفظة ممتبسة بعض الشيء وغامضة أحيانا، وقد تحيؿ إلى معاف أخرى  
المفيوـ وتحديد  استنطاؽونظرا ألىمية  ،قريبة منيا كالقوة والسمطة والعدواف واإلرىاب مثال

بعيدا  ،المغويد المفظة إلى معناىا ماىيتو فإف الباحث سيبدأ بعرض المعنى المغوي حتى تر  
والتي قد ال تعنينا مباشرة في  ،الخطاب السياسي واأليديولوجي استخداماتعف بعض 

 .ليذا المفيوـ صياغة تعريؼ إجرائي

: جاء في معجـ لساف العرب "كممة العنؼ في المغة مف الجذر السياق المغوي 1-1
نيؼ إذا لـ يكف رفيقا وىو ع ،ضد الرفؽ وىو الخرؽ باألمر وقمة الرفؽ بو، وىو ؼ( ف، )ع،

إف اهلل يعطي عمى الرفؽ ما ال »: وفي الحديث الشريؼ ،عتنؼ األمر أخذه بعنؼفي أمره، وا
 (1).«ففي العنؼ مف الشر مثمو ،يعطي عمى العنؼ وكؿ ما في الرفؽ مف الخير

                                                                 

صادر، بيروت، ، دار ، المجمد التاسعلسان العرب :مكرم ابن منظور اإلفريقي المصرياإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن  -1
 .257، ص1997
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إلى الكممة  تعود إتيمولوجيا (Violence)فإف كممة عنؼ : الفرنسيةأما في المغة 
، (1).الترويضوصعب  جموح، والتي تشير إلى طابع غضوب، شرس، (Violentia)الالتينية
، وفي معناىا العميؽ فيي تعني ومف معانييا القوة (Vis)ترتبط بكممة  (Violentia)وكممة 

وتعني  (Vis)ىو مف  (Violence)طاقات الجسـ وكذلؾ قدرتو الحيوية األساسية، والعنؼ 
 "Violence"، فكممة عنؼ ويعني يحمؿ Ferroالمفعوؿ لكممة  اسـىو  (latus)و، القوة

 (2).القوة ضد اآلخريف استعماؿتعني إذف يحمؿ القوة وتعني في أوؿ معانييا 

بمعنى ينتيؾ أو (To violat) أما في المغة اإلنجميزية فتشتؽ كممة عنؼ مف المصدر 
ممارسة القوة إلنزاؿ الضرر باألشخاص " العنؼ عمى أنو: (Oxford)يتعدى، ويعرؼ قاموس 
فعؿ أو معاممة تتصؼ بيا تعتبر عنفا، وكذلؾ المعاممة التي تميؿ إلى أو بالممتمكات، وكؿ 

 (3)".سماني أو تدخؿ في الحرية الشخصيةإحداث ضرر ج

المغوي لممفيوـ في المغة العربية والفرنسية واإلنجميزية عمى حد  االشتقاؽمف الواضح أف 
واحد وىو يحمؿ في طياتو معنى المألوؼ و أو سموؾ خارج عف  ،سواء ينصرؼ إلى كؿ فعؿ

 أو دوافعو. ،ا كاف ىدفوالشدة والقسوة والقوة ميم

في تقديـ بعض  االختصاصبعض ذوي  اجتيد: لقد لممفيوم االصطالحيالسياق  1-2
 ذلؾ بصمب الموضوع. الرتباطأىميا  استعراضلتعريفات، نرى أنو مف الميـ جدا ا

غير الشرعي لمقوة أو التيديد  االستخداـ: "بأنويعرؼ ساندا بوؿ روكينغ العنؼ 
 (4)".إللحاؽ األذى والضرر باآلخريف باستخداميا

                                                                 

1-Grand dictionnaire de la langue française,  la rousse, vol 7, 1989, pp6489-6490. 
2- L.Gillioz: Définition de la violencesit web: www.Eurowre.org/06.contributions/2. visité le15/06/2015, à 

21:30 

3-Wilson: The oxford dictionary of English, Third edition oxford University, 1970, P 2210. 

 .31، ص1997، الدار العربية لمعموم، بيروت، لبنان، العنف والجريمة: خميل وديع شكور-4
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إللحاؽ  باستخدامياأو التيديد  ،وسائؿ القير والقوة استخداـبأنو " ديف ستيفويعرفو 
أو مرفوضة  ،غير قانونية أىداؼ تحقيؽ ألجؿوذلؾ  ؛األذى والضرر باألشخاص والممتمكات

 (1)".اجتماعيا

ـ مباشرة القوة التي تياجيعرؼ العنؼ عمى أساس أنو " (J. Freund) أما ج. فرونيد
والتدمير جماعات( بقصد السيطرة عمييـ بواسطة الموت و أفراد ) شخص اآلخريف وخيراتيـ

 (2)".يزيمةواإلخضاع وال

فعؿ مباشر  "نوأ أساسفيقدـ العنؼ عمى  (H. L. Nieberg) نيبرغ االجتماعأما عالـ 
 (3)".ييدؼ عف قصد إلى جرح أو تدمير األشخاص أو الممتمكات

بحيث ال يكاد يخرج عف  ؛إال أف ىذه التعريفات قد أخذت معنى ضيؽ نوعا ما لمعنؼ
القوة المادية ضد  استعماؿأي  ؛مةتصور األوؿ المتضمف في المعنى االيتمولوجي لمكمال

المادية )الجرح، القتؿ، الضرر بالممتمكات( وتميؿ  ارر ضعمى األ ركزت حيث أنيا ؛اآلخريف
أي أف الفعؿ  ؛المضرة ماديا باألشخاص والممتمكات األفعاؿإلى حصر العنؼ في إطار 

 واألضرار الناجمة عنيا. ،العنيؼ يرتبط مباشرة بالقوة المادية

فيقدـ نقدا إلى ىذا النوع مف التعريفات عمى أساس أنيا (Y. Michaud)أما إ.ميشو"
 االعتبارولـ تأخذ بعيف  ،تحصر العنؼ في فعؿ مباشر بيدؼ تدمير األشخاص والممتمكات

ؿ منو في حالة ألف تحديد العنؼ في حالة وجود ضرر مادي أسي ؛المرجعيات المعيارية
يوجد العنؼ في وضعية تفاعؿ عندما أما عف تعريفو ىو لمعنؼ فيقوؿ " ،وجود خرؽ لممعايير

يقوـ أحد أو مجموعة مف الفاعميف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بصفة فردية أو جماعية 

                                                                 

 .31ص مرجع سابق، :خميل وديع شكور -1
عمم  –، قسم عمم النفس الدولي األول حول العنف والمجتمعأعمال الممتقى  ،(دراسة نقديةالعنف: المفيوم واألبعاد ) :ابراىيم بمعادي -2

 .14، ص2003مارس  10و 9، ر بسكرةضجامعة محمد خي -االجتماع
 .15، صنفس المرجع -3
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وبدرجات متفاوتة سواء تعمؽ األمر بسالمتيـ المادية أو بمجموعة  أو ،بأحدبالمساس 
 (1)".أو الثقافية ،بمساىمتيـ الرمزية أو ،أو بممتمكاتيـ ،المعنوية

ف كاف نوعا ما عاـ وقد يصعب تجسيده ماديا إال  نو مفيد لدراستنا أإف ىذا التعريؼ وا 
كما أنو  ،رمزي، معنوي ،اقتصادي ،مادي ،اؿ ومظاىر العنؼمختمؼ أشكلمف حيث تطرقو 

عنيا  االستغناءير إلى ثالثة عناصر أساسية ال يمكف شيتمحور حوؿ فكرة التفاعؿ فإنو ي
 عند تناوؿ موضوع العنؼ وىي: 

كما أف  ،، الوضعيةالفاعؿ )الذي يمارس العنؼ(، الضحية )الذي يمارس عميو العنؼ(
          مى الضحيةكيا العنؼ عىذا التعريؼ يتطرؽ إلى التداعيات واآلثار التي يتر 

 (.المعنوية أو ممتمكاتو وأ ،و الماديةسالمت)

ويعرفو عمى أساس أنو  ،المادية توبدوره يخرج المفيوـ مف دائر  (Garver)أما قارفر"
قرارات  اتخاذأو قدرتو عمى  جسمو،المماس بسالمة الشخص وقد يكوف المستيدؼ ىو "

 (2)".أو المؤسسية ،الفرديةكاؿ اإلكراه ويمكف أف يمارس عبر أش ،مستقمة

بأنو كؿ فعؿ يمثؿ تدخال خطيرا في حرية اآلخر "يعرؼ العنؼ  (R. Aron)أروفا ر.أم  
ىدافو دوف أف يعاممو وحرمانو مف التفكير والرأي والتقرير وتحويمو إلى وسيمة أو أداة لتحقيؽ أ

 (3)".كعضو حر كؼء

أخذت تتوسع تدريجيا، فبعد أف  قد العنؼحدود " :يتبيف أف السابقة مف خالؿ سرد التعريفاتو 
أصبح لو  ،الجسمية األضرار إللحاؽالقوة  استعماؿكاف محصورا في الجوانب المادية عبر 

                                                                 

1 - Y ,Michaud: violence et politique, Gallimard, paris, 1987,  P20. 

2 -L. Gilloiz: définitions de la violence site web: www.Eurowrc.org/06.contributions / 2.le 15.6.2015 à 21:30 

 ،1993 بيروت، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ،3ط ياس زحالوي،إل ترجمة المجتمع والعنف، :فيميب برنوه وآخرون -3
 .152ص



 دراسةالفصل األول:                                                                                     اإلطار التصوري والمفاهيمي لل

 

 23 

ثـ بعد ثقافي ورمزي ليصؿ إلى كؿ ما يمس بالحرية اإلنسانية وبالتالي يصبح  ،بعد معنوي
 (1)".توالسياسية لممجتمعا ،والثقافية ،االجتماعيةبالتوجيات  امرتبط

فيما سبؽ صعوبة الوصوؿ إلى تعريؼ دقيؽ لمفيوـ العنؼ بسبب تعدد  اتضحلقد 
إف صعوبة تعريؼ العنؼ أمر يعاني منو "يقوؿ فيميب برونوحيث  الباحثيف وجيات نظر

فيو إذ يحاوؿ في مرحمة أولى دراسة النظـ االجتماعية،  ؛االجتماعيبصورة خاصة الباحث 
 (2)".يالحظ أف ما يسمى بالعنؼ يختمؼ مف مجتمع آلخر ومف حضارة ألخرى

 :المدرسيتعريف اإلجرائي لمعنف ال -2

ذكر ما تقدـ مف تعريفات وآراء حوؿ معنى العنؼ، وىي تعريفات ربما ليست كافية بعد 
رسـ تعريؼ إجرائي حتى يسيؿ ميمة الدخوؿ إلى الموضوع ولكنيا كما يبدو تساعدنا في 

 :حكـ التعريؼ اإلجرائي مف خالؿ المؤشرات التاليةوليذا سن  ؛ محؿ الدراسة

المتسمة بقمة الرفؽ، تمؾ  ؛(المادية) الممارسات الفعميةالمدرسي يمكف أف يتضمف العنؼ  -
التي تمحؽ الضرر باألفراد والممتمكات داخؿ فضاء المدرسة وىي ممارسات يمارسيا 

 بعضيـ البعض.التالميذ تجاه 
 .البعض ـو التالميذ تجاه بعضييمكف أف يكوف العنؼ لفظيا أو نفسيا فيما يمارس -

مجموع األفعاؿ ىو  :كما يمي إجرائيا يالعنف المدرسوبناء عمى ما تقدـ يمكف أف نعرؼ 
والتي تتسـ بقمة الرفؽ وغير  ،قولية، فعمية أو جماعيةال أوفردية الوالممارسات السموكية 

والتي تتسبب في  ،والتي يمارسيا التالميذ داخؿ فضاء المدرسة فيما بينيـ ،اجتماعياالمقبولة 
 .معنوية لمتمميذ الضحيةإحداث أضرار مادية أو 

، وجاء مظاىر العنؼ بتعدد الباحثيف فيو تتعدد تصنيفات مظاىر العنف المدرسي: -3
التصنيؼ تبعا لتنوع العنؼ نفسو ومصادره وتبايف طريقة تناولو، وتأتي الحاجة إلى  اختالؼ

                                                                 

 . 17، صسابقمرجع  :إبراىيم بمعادي -1
 .77، صمرجع سابق :وآخرون هفيميب برونو  -2
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تصنيؼ مظاىر العنؼ نتيجة عدـ وجود تحديد واضح وشامؿ لو، فمعظـ أنماط العنؼ 
 ي.متداخمة مف حيث الضحية والجان

 تمؾ الصور واألشكاؿ واألنماط المختمفة لمعنؼ التي ابينقصد  اإلجرائي: التعريف -
، أو لفظية درسي والتي يمكف أف تكوف جسدية )بدنية(داخؿ الفضاء الم يمارسيا التالميذ

 .عمى شكؿ تحرش جنسي أو ،بالتالميذأو ضد الممتمكات الخاصة  ،نفسية أو

: يمثؿ أبسط وأشد مظاىر العنؼ حيث يستخدـ بعض التالميذ العنف الجسدي -3-1
ميو، ويتراوح بيف أبسط ع قد تترؾ أثر عمى جسد المعتدىطاقاتيـ الجسمية أو أي أداة 

، مثؿ الضرب، الركؿ، الصفع، الدفع، اإلمساؾ بعنؼ، المكـوأشدىا ) أخطرىا األشكاؿ إلى
 (1)نوبات مف الغضب والعدواف.وغالبا ما يرافؽ ىذا العنؼ  ،(الخ... ،العض

: ىو كؿ فعؿ يحدث ألما ماديا يمس أعضاء الجسد عف طريؽ الجسد التعريف اإلجرائي -
عمى سبيؿ  ال عمى سبيؿ الذكر ويشمؿ،أداة أخرى إليذاء اآلخريف باستعماؿمباشرة أو 

 .(الخ، ...، الخنؽفع، شد الشعر، العض، الضرب، الجرح)الصالحصر

تحمؿ مثيرا يضر بمشاعر  استجابة صوتية ممفوظةيمثؿ  :العنف المفظي -3-2
اآلخريف، وتكوف مصحوبة بنوبات مف الغضب وتقؼ عند حدود الكالـ دوف مشاركة الجسد 

 ،المناداة بما يكره الغير أو ،في صورة التيديد والوعيد والشتائـ ، التنابز باأللقاب ويعبر عنيا
 (2)أو الخطاب بصوت عاؿ.

 استخداـ: ىو كؿ حالة عنؼ تحدث عمى مستوى الكالـ ويتمثؿ في ئيالتعريف اإلجرا -
سبب ألما معنويا أو نفسيا اجتماعيا وثقافيا ويالكالـ غير الالئؽ الخارج عما اتفؽ عميو 

 .الخ...الوعيد، ،والتوبيخ ،والشتـ ،والسب ،لمفرد مثؿ اإلىانات المفظية

                                                                 

 .15، ص2007األردن، ، عمان، لمنشر والتوزيع ، دار الفكراإلضطربات السموكية واالنفعالية :يحي خولو -1
 .27، ص2008، عالم الكتب، القاىرة، مشكمة العنف والعدوان لدى األطفال والشباب :سميمانسناء  -2
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مرتبط بالعنؼ الجسدي حيث يسعى : وىو في كثير مف األحياف العنف النفسي -3-3
يتـ ، و استقراره النفسي وثقتو بنفسوالطرؼ اآلخر وذلؾ عف طريؽ زعزعة  إضعاؼالفرد إلى 

التعبير عنو بطرؽ غير لفظية كاحتقار اآلخريف، اإلىماؿ، النبذ، السخرية، الحط مف تقدير 
 االزدراءيقة تدؿ عمى النظر بطر  أو، والتفرقة والتمييز في المعاممة وتعمد اإلحراج الذات

 (1)والتحقير.

: نعني بو كؿ فعؿ أو سموؾ مؤذ نفسيا لمتمميذ المعنؼ )الضحية( التعريف اإلجرائي -
االمتناع عف ، أو االمتناع عف رد السالـ) فييتمثؿ و دوف أف تترتب عميو آثار جسدية 

 .(،...الخ، المقاطعة والتجاىؿالنظر إلى اآلخريف

عمى كؿ ما ىو ممؾ لممؤسسة التعميمية أو  االعتداء: ىو الممتمكاتالعنف ضد  -3-4
بداخميا  السرقة أواألفراد المتواجديف بيا كالسيارات وتجييزات المدرسة وجدرانيا وشبابيكيا 

 (2)العامميف فييا. أووكؿ ما يسبب مف إتالؼ ألمالؾ المدرسة  ،أو إضراـ النار

يقوـ بيا التالميذ تجاه ممتمكات  واألفعاؿ التي السموكيات: مجموع التعريف اإلجرائي -
 داخؿ المدرسة. ضحاياىـ مف التالميذ

: أي عمؿ جنسي أو محاولة الحصوؿ عمى العمؿ الجنسي العنف الجنسي -3-5
الجنسي أو أي شيء آخر  االتجاروالتعميقات أو التحرشات الجنسية غير المرغوبة أو أعماؿ 

ا، باإلكراه مف قبؿ أي شخص بغض النظر عف قرابتو نحو الحالة الجنسية لشخص م وموج
البيت ومكاف  -وليس حصرا أو تحديدا  -بالضحية في أي موقع أو أي مكاف بما في ذلؾ 

 (3)العمؿ.

: يعني األفعاؿ والسموكيات التي ترتكب داخؿ الفضاء المدرسي التعريف اإلجرائي -
أو التيديد بالقوة أو  ،العنؼ( وتقع باإلكراهضحية اؿ الحرية الجنسية لممجني عميو )بحيث تط

                                                                 

 .25، ص2005 ،نيضة العربية، القاىرة، دار الواالغتراب النفسي بين النظرية والتطبيق لعنفا :شقير زينب -1
 أفريل، جامعة تونس، 09كمية العموم اإلنسانية  ،اجستير غير منشورة، رسالة مالعنف بالفضاء المدرسي :محمد الطاىر العوني -2

 .21، ص2005/2006
 .151، ص2002، التقرير العالمي حول العنف والصحة :العالمية منظمة الصحة -3
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ـ أيضا اإلشارات والحركات التي مف شأنيا أف تؤدي إلى وتض ،أو الخداع ،الحيمة باستخداـ
 خدش حياء الضحية.

التي يتركيا العنؼ عمى  واالنعكاسات: ونقصد بيا تمؾ اآلثار تداعيات العنف المدرسي -4
 .لمتمميذ ضحية العنؼ بويةوالتر  واالجتماعية الجوانب النفسية

: التقييـ السمبي الذي يعطيو الفرد لذاتو بحيث يعتبر تعريف تدني تقدير الذات -4-1
، شيء يود فعمو مما يفعمو الكثيروفالفرد نفسو غير ىاـ وغير محبوب، وال يستطيع فعؿ 

 (1)ما لديو.مويعتبر أف ما لدى غيره أفضؿ 

ـ أو السموؾ وفيو إلى النفس مف حيث المظير العا : ىي النظرة الدونيةالتعريف اإلجرائي -
األمر  ،اآلخريف احتراـوأنو يفتقر إلى  ،قيمة لو أف البضحية العنؼ( يشعر التمميذ )

االضطرابات مثؿ مما ينتج عنو العديد مف  ،ىاتو وسموكواتجاالذي يؤثر في دوافعو و 
 .الخ(...والفشؿ، باإلحباط، الشعور اتخاذ القرار، العجز عف فقداف الثقة بالنفس)

إلى  واالفتقاديقصد بو شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي  :االجتماعيةتعريف العزلة -4-2
ف وجد بينيـ، كما الحميم االجتماعيةاألمف والعالقات  ة، والبعد عف اآلخريف حتى وا 

عف األىداؼ الثقافية لممجتمع،  واالنعزاؿ االجتماعييصاحب العزلة الشعور بالرفض 
 (2)بيف أىداؼ الفرد وبيف قيـ المجتمع ومعاييره. واالنفصاؿ

مع تحاشي  ،مع اآلخريف اجتماعيةبناء عالقات  عف: عجز الفرد التعريف اإلجرائي -
 واالرتباطوالمحبة  االندماجمما ينتج عنو صعوبات في مجاؿ  االجتماعي،التفاعؿ 
 .باآلخريف

                                                                 

 .331، ص1998ر والتوزيع، القاىرة، ، دار الكتب العممية لمنشآفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء :قطب عبد الرؤوفرشيدة  -1
، مجمة العموم التربوية والنفسية، كمية المتغيراتاالغتراب في النسق التعميمي لدى الشباب الجامعي في ضوء بعض  :خالد محمد أبو شعيرة-2

 .246، ص2014، مارس 1، العدد 15التربية، جامعة حائل، السعودية، المجمد 
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لى المدرسة لمدة يوـ أو عدة : عدـ حضور التمميذ إالتغيب المدرسيتعريف  -4-3
 .(1)أياـ

ألياـ متتالية أو  الثانوية: نقصد بو تعمد التمميذ عدـ الذىاب إلى التعريف اإلجرائي -
نتيجة تعرضو أو الخوؼ مف تعرضو لمعنؼ داخؿ متفرقة أو لحصص دراسية معينة 

 .الثانوية

لحالة عنؼ أو  التمميذ الذي تعرض: وىو ()ضحية العنفف ن  التمميذ المع تعريف -5
أو سرقتيا مف قبؿ  ،وأو إتالؼ ممتمكات ،أو اإلذالؿ ،أو المفظي ،إليذاء الجسميأكثر، كا
 داخؿ الثانوية.أو أكثر  ،تمميذ آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .42، ص2006، المكتبة المصرية، اإلسكندرية، ىروب التمميذ من المدرسة وكيف تواجيو :محمد حسن غانم -1
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 خالصة الفصل:

والذي تناوؿ تحديد  ،المفاىيمي لمدراسة الحاليةو مف خالؿ عرض اإلطار التصوري 
مع توضيح  وأىـ أىدافيا إشكالية البحث, وأىـ تساؤالتو، وكذلؾ تـ وضع فرضيات الدراسة

أصبح عد ىذا بو ، باإلضافة إلى تحديد أىـ المفاىيـ التي ستتناوليا ىذه الدراسة، أىميتيا
ف لمباحث نظرة شاممة حوؿ أ البحث الذي نصبو بعاد إلى دراستو أكثر وضوحا، وبذلؾ تكو 

ءات المنيجية المالئمة اوحدود الظاىرة المراد دراستيا، وىذا ما يميد فيما بعد لاللتزاـ باإلجر 
 .لمدراسة الميدانية
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 خالصة الفصل
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 :تمييد

بحيث يستفيد من  اختصاصوالسابقة قاعدة ىامة لكل باحث في مجال تعتبر الدراسات 
أن الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصمة  ،كماومقترحاتيا يامناىجيا ويعمل بتوصيات

الجوانب و  ،بموضوع البحث عممية ميمة من أجل معرفة الجوانب التي تم البحث فييا من قبل
البحث الحالي  موقعو التي لم تبحث بعد، باإلضافة إلى معرفة نقاط القوة والضعف فييا 

 منيا.

ويستعرض الباحث في ىذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث الحالي 
 والتي تناولت متغيرات ليا عبلقة مباشرة أو شبو مباشرة بموضوع البحث العممي.

 :بتقسيم ىذه الدراسات إلى قسمينث وقد قام الباح

 الدراسات التي تناولت مظاىر العنف المدرسي بعض : يضم القسم األول

الدراسات التي تناولت التداعيات واآلثار المترتبة عن العنف  بعض: فيشممالقسم الثاني
 المدرسي.

ات وقد تنوعت ىذه الدراسات بين الجزائرية والعربية واألجنبية وسيكون عرض الدراس
الجزائرية أوال ثم الدراسات العربية وبعدىا الدراسات األجنبية وذلك حسب تسمسميا التاريخي 

قوم بوضع تعميق عام من عرض الدراسات السابقة ن االنتياءوبعد  .من القديم إلى الحديث
 يا.عمى الدراسات السابقة مع توضيح أوجو االستفادة منيا وموقع البحث الحالي من
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 :المدرسي دراسات التي تناولت مظاىر العنفال –أوال 

 الدراسات الجزائرية:  1-

حول ظاىرة العنف في  :مية محافظة الجزائر الكبرىيكادأ مفتشيةراسة د -1-1
وكانت  (1).2003 سنة محمدافي منطقة بن عكنون وسيدي  أجريتقد و المدارس الثانوية 

 175و اتمميذ 138و ،محمداسيدي  منطقة تمميذة من 110و اتمميذ 95ينة الدراسة مكونة من ع
 تمميذة من منطقة بن عكنون.

وما ىي  ىل يمارس العنف في مؤسستك؟ ىو:التبلميذ في االستبيان  عنو ىم ما سئلأو 
 ؟ومن ىو مصدر العنف مظاىر وأشكال العنف في مؤسستك؟

من  %89.78 أنكانت نتائج الدراسة في منطقة بن عكنون  األولبالنسبة لمسؤال  -
 من اإلناث أثبتوا وجود العنف في المؤسسة التربوية.  %92.87و رالذكو 

من الذكور بنعم عن  %68.42 األولعن السؤال أجاب  محمداوفي منطقة سيدي  -
 .اإلجابةبنفس  اإلناثمن  %63.63والتربوية  وجود العنف في المؤسسة

النتائج كما ىي  تأما بالنسبة ألشكال العنف الممارس في المؤسسات التربوية فقد كان
 :الموالي مبينة في الجدول

 

 

 

                                                                 

، أطروحة دكتوراه، قسم عمم النفس وعموم التربية، جامعة التنشئة االجتماعية والسموك اإلنحرافي لتمميذ المدرسة الثانويةعامر مصباح: -1
 .261-260، ص ص2001الجزائر، 



دراسات حول العنف المدرسي                                     الفصل الثاني:                                                    

 

 32 

 .شكال السموك العدواني في المدرسةيبين أ :(11)جدول رقم 

 المنطقة
نوعالسموك 
 العدواني

نسبة 
 الذكور

نسبة 
 اإلناث

 بن عكنون

 %97.14 %82.60 السب والشتم

 %58.85 %65.21 الضرب

 %74.28 %59.43 التخريب 

 %29.71 %39.85 التيديد

 %69.14 %65.94 السرقة 

 %14.85 %21.01 المساومة

 %57.14 %52.17 الغيرإتبلف أدوات 

 %22.85 %40.57 التحرش الجنسي

 %65.14 %63.76 التنابز باأللقاب

سيدي 
 محمدا

 %73.63 %75.57 السب والشتم

 %17.27 %37.89 الضرب

 %03.63 %18.94 التخريب 

 %06.36 %13.68 التيديد

 %30.00 %38.94 السرقة 

 %05.45 %06.61 المساومة

 %19.09 %25.26 إتبلف أدوات الغير

 %18.18 %17.89 التحرش الجنسي

 %60.90 %71.50 التنابز باأللقاب

 .مصباحعامر : المصدر
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محمد اي  بن عكنون وسيدي تعينبين  اىناك اتفاق أنويبلحظ من خبلل الجدول السابق 
 .تعتبر أعمى ك العنف إال أن نسبة ىذا السموك في منطقة بن عكنونحول أنواع سمو 

العنف المدرسي ومحدداتو كما يدركو  ـ: الموسومة بدراسة خالدي خيرة -1-2
 .2007 المدرسون والتبلميذ، أجريت الدراسة بمدينة الجمفة سنة

تو حاولت الباحثة من خبلل ىذه الدراسة الكشف عن مظاىر العنف المدرسي ومحددا
 سون وكذا التبلميذ في المؤسسة التربوية الثانوية وذلك من خبلل طرحر  مدوفق ما يراه ال

 (1):مجموعة من األسئمة كانت كالتالي

العنف وما ىي مظاىره في المؤسسات التربوية الثانوية حسب  سموكياتما مدى تواجد  -
 ،داخلباألمان تذة األسا س؟ وىل  يحأخرىإدراك المدرسين من جية والتبلميذ من جية 

 وحول المؤسسة التربوية؟
 ؟حسب األماكن في الثانوية وفق إدراك التبلميذىل تختمف مظاىر العنف المدرسي  -
قبل  ،ي حسب فترات السنة الدراسية بدايتيا ونيايتياىل تختمف مظاىر العنف المدرس -

 حسب إدراك المدرسين؟ االمتحاناتوبعد 
)حسب إدراك أي جنس المدرس ؛درسي حسب الجنسلمىل تختمف مظاىر العنف ا -

 التمميذ )حسب إدراك المدرسين(؟جنس و  ،التبلميذ(
ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين التبلميذ والمدرسين في إدراكيم لمسموكات العنيفة  -

 يم(؟يا )وفق القائمة المقدمة لبوغير العنيفة التي تقع في األقسام التي يدرسون 
 ما ىي محددات العنف المدرسي حسب إدراك المدرسين؟ -

                                                                 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية ةالعنف المدرسي ومحدداتو كما يدركو المدرسون والتالميذ دراسة ميدانية بمدينة الجمف: خالدي خيرة -1
 .2006/2007، واإلنسانية، جامعة الجزائر االجتماعيةالعموم 
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 ؟لمواجية العنف المدرسي أخرىالمدرسين من جية والتبلميذ من جية  اقتراحاتما ىي  -
 :يمي فرضيات كماالولئلجابة عن ىذه األسئمة وضعت مجموعة من 

د تقع مظاىر العنف المدرسي عمى شكل سوء آداب خاصة من طرف التبلميذ ض -1ف
 يم في المؤسسات التربوية الثانوية مرات عديدة وفي أوقات مختمفة.يمدرس

 ال يحس المدرسون باألمان ال في الساحة وال في القسم. -2ف
تقع مظاىر العنف المدرسي ضد نسبة كبيرة من التبلميذ سواء من المدرسين أو  -3ف

 .الثانوية الزمبلء أو مراىقين أمام باب المؤسسة التربوية
 تقع مظاىر العنف المدرسي ضد التبلميذعمى شكل عنف نفسي بالدرجة األولى -4ف

 سواء من طرف المدرسين أو الزمبلء، وىذا بالمؤسسة التربوية التي يدرسون بيا .
 عمى التبلميذ من الجنسين من المدرسين دون تمييز. االعتداءيتم  -5ف
 س القسم فقط.عمى التبلميذ من طرف زمبلئيم من نف االعتداءيتم  -6ف
وفق  –مظاىر العنف ضد التبلميذ  انتشارتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  -7ف
 المتغيرات المكانية. باختبلف -إدراكيم
المتغيرات  باختبلفمظاىر العنف  انتشارال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -8ف

 ، وآخر السنة.االمتحاناتقبل وبعد  الزمانية بداية السنة،
من اإلناث سواء كانوا مدرسين أو إداريين  أكثريقوم الذكور بسموكات العنف  -9ف

 .تبلميذ )حسب إدراك المدرسين( أو)حسب إدراك التبلميذ( 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المدرسين والتبلميذ في إدراك السموكات  -10ف

)وفق القائمة  عنيفةحيث أنيا عنيفة أو غير  ؛من طرف التبلميذالتي تقع في األقسام 
 .المقدمة ليم(
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ىناك تباين بين المدرسين والتبلميذ في إدراك السموكات األكثر واألقل وقوعا في  -11ف
 األقسام.
 ىناك إجماع بين المدرسين في تحديدىم ألىم محددات العنف المدرسي. -12ف
من حمول لمواجية العنف  ىناك تباين بين المدرسين والتبلميذ فيما يقترحونو -13ف

 المدرسي.
يتكون مجتمع الدراسة من مدرسي وطبلب المرحمة الثانوية لثمانية  :مجتمع الدراسة

 .مدرس )أستاذ( 323تمميذ و 8483بمجموع  أية الجمفة ثانويات بمدين

الباحثة المنيج الوصفي عن طريق المسح بالعينة التي  استخدمتأما منيج الدراسة فقد 
ثانويات من المجتمع اإلحصائي شممت عينة 3اختيارقة عشوائية حيث تم كانت بطري

إناث( أما عينة  45ذكور،  55) 100نويات الثبلثة أي المدرسين عمى جميع مدرسي الثا
أما أدوت جمع البيانات فقد بطريقة عشوائية  اختيارىمتمميذ وتمميذة تم  100التبلميذ فكانت 

ذة وآخر موجو لمتبلميذ، ولمتحقق من فرضيات اتؤلسل جومو  استبيانالباحثة  استخدمت
لمفروق بين  واختبار"ت" 2كامقاييس إحصائية من أىميا بالباحثة  استعانتالدراسة 

 المتوسطات.

 :وصمت الباحث إلى النتائج التاليةأما نتائج الدراسة فقد ت

يذ تتصف بسوء اآلداب ضد المدرسين  تفشي سموكات ترتكب من طرف التبلم -
سب إدراكيم( وسموكات من نوع العنف النفسي )تحقير، تجريح، تيديد ...الخ( ضد )ح

 وىذا مرات عديدة وفي أوقات مختمفة. )وفق إدراكيم( التبلميذ
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ذات داللة إحصائية بين إدراك المدرسين  اختبلفاتكما بينت النتائج كذلك أن ىناك  -
ات المشوشة التي تقع في األقسام من والتبلميذ عمى جميع األبعاد المتضمنة لقائمة السموك
 طرف التبلميذ عدا العنف البدني اإليجابي المباشر.

سري األ اإلىمالدينة الجمفة تتمثل في وأىم األسباب وراء ظاىرة العنف في ثانويات م -
 .ثم المشاكل المدرسية )حسب إدراك المدرسين(

الجة المشاكل المدرسية مثل أما طرق التصدي لمظاىرة فتتمثل بالدرجة األولى في مع -
، تدخل األولياء في عمل المدرسين واإلدارة، التوظيف المبني عمى أسس غير االكتظاظ
وحسب إدراك التبلميذ تمثمت في )حسب إدراك المدرسين(.  ...الخاألجور انخفاضشرعية، 

 نصات بعيدا عن العنف والتعنيف.، طريقة اإلاحترام التمميذ، تبني لغة الحوار

دراك التبلميذ  اختبلفاتعموما توصمت الباحثة إلى وجود و  - بين إدراك المدرسين وا 
 لمعظم فرضيات البحث.

مؤشرات العنف في الوسط المدرسي،  ـالموسومة ب: وندراسة ميزاب ناصر وآخر  -1-3
 (1).2014 سنة ذجاسحية لمتوسطات والية تيزي وزو نمو دراسة م

ؤال الرئيسي التالي: ما ىي معالم )مؤشرات( ىذه الدراسة من خبلل طرح الس نطمقتا
قة العنف التي تربط العنف في الوسط المدرسي؟ وبأي مستوى تظير ىذه المؤشرات في عبل

 موظف(؟ /)تمميذ أستاذ(، )تمميذ/ تمميذ(، تمميذ/بين عبلقة )

وىذا من خبلل وجية  وما ىي الدينامية التي يمكن أن يظير بيا في المتوسطات؟ -
 ميذ ىذه المؤسسات.نظر تبل

                                                                 

والية تيزي وزو نموذجا(، وزارة التربية الوطنية ) مؤشرات العنف في الوسط المدرسي، دراسة مسحية في متوسطات: ميزاب وآخرونر ناص -1
 .2014الجزائر، ، المؤسسة الوطنية لمفنون الطبيعية، الرغاية
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لم يتم في ىذه الدراسة وضع فرضيات وقد ىدفت إلى دراسة ظاىرة العنف في و  -
كمنظور وبائي ومحاولة الكشف عن معالم العنف المدرسي وتفسير  باعتبارهالوسط المدرسي 

ذلك وفق خصوصية البيئة المحمية من خبلل بناء دينامية العنف عبر مؤسسات الدراسة وقد 
لعينة من تبلميذ متوسطات والية جموعة البحث عمى المنيج الوصفي المسحي م اعتمدت

 .تيزي وزو

يتكون من  نة عشوائية من مجتمع الدراسة الذيعي اختيارفقد تم أما عينة الدراسة  -
 174متوسطة من بين  30بصورة عشوائية  اختيارفتم  متوسطة( 174)تمميذ وتمميذة  76101

 وع الكمي لممتوسطات.من المجم %24,17أي نسبة 

 الجنس، :تكون العينة ممثمة إحصائيا لتبلميذ متوسطات والية تيزي وزو من حيثسو 
لؤلسرة، المستوى  االقتصادي، المستوى شبو حضري، ريفي( )حضري، ن اإلقامةمكا العمر،

 .التعميمي لموالدين

 .%5نسبة بأي  ؛تمميذ وتمميذة 1504فأصبح حجم العينة 

 ،سؤال 28محررا بمجموع  12التي قسمت إلى  االستبيانلدراسة أداة في ا استخدموقد 
واألخرى  ،انتشاره منيا ما تناول المعمومات الشخصية وأخرى تناول مظاىر العنف ودرجة
 حول األسباب ومنيا ما تناول األساليب وأخرى حول اآلثار ونتائج العنف.

وخمصت الدراسة إلى  SPSSفي ىذه الدراسة الحزمة اإلحصائية لمبيانات  واستعمل
 مجموعة من النتائج أىميا:

 ة.ينالعالي حسب إدراك الع االنتشارلمؤشرات ذات ا 
  تمميذ( كالتالي: في العبلقة )تمميذ/ انتشاراتظير المؤشرات األعمى 
 التعرض لمسموك العنيف من اآلخرين.أنيم أكثر إحساسا ب 
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  خرين.مارسة السموك العنيف عمى اآلإحساسا بم أكثرأنيم 
 أنيم أكثر إحساسا بأنيم يتبادلون السموك العنيف فيما بينيم. 
 .بأنيم أكثر إحساسا بأنيم يعيشون مشكبلت كثيرة 
 تدرك العينة أن ممارسة السموك العنيف يميل إلى المستوى المتوسط. 
  عن النفسيستعممون في المواقف التي تدفعيم لمسموك العنيف مؤشر الدفاع. 
 ك العنيف نوع العنف المفظي أكثر.و يستعممون في السم 
 يدركون أن السموك العنيف يوظف أكثر في ساحة المتوسطة. 
 يدركون أن أكبر سبب لمسموك العنيف ىو بالخصوص التعب. 
  ئج السموك العنيف ىو حل المشكبلت.من نتا أنيدركون 
  أكثر في المستقبل ازديادهيدركون أن مآل السموك العنيف ىو الميل إلى. 

 تمميذ( كما  حسب إدراك العينة في العبلقة )تمميذ/ نخفضالم االنتشاررات ذات المؤش
 يمي:
  السموك العنيف في المتوسطات إلى  توظيفأماكن ترتب العينة        

 .(، اإلدارة)الساحة
 )تستعمل في أساليب العنف أسموب )التعامل بالمثل. 
 يظير لدى ىذه العينة السموك العنيف بمستوى متوسط. 
 ظر العينة إلى مآل العنف عمى أن يميل إلى الزيادة أكثر.تن 

  كما  تمميذ( دى العبلقة )تمميذ/خصوصية السموك العنيف ل إلىكما توصمت النتائج
 :يمي

، حب االكتشاف، حب االعتداء عمى القواعد، النمو، اليوية، الميل إلى المنافسة، التغيير
 .لخالجانب الجنسي ...، امام اآلخرين، درجة من العدوانيةالظيور أ
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دور المؤسسات التربوية في مواجية العنف  ـالموسومة ب: دراسة دباب زىية -1-4
 .2015، دراسة ميدانية بمدينة بسكرة، سنة المدرسي

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور المؤسسات التربوية في مواجية العنف المدرسي في 
اعل في المؤسسة التربوية بدءا بمساىمة الجزائر من خبلل التعرف عمى مدى أداء كل ف

األستاذ في مواجية السموكات العدوانية لدى التبلميذ وكذا مستشار التربية في رصد أشكال 
ومظاىر العنف التي يقوم بيا التبلميذ وكذا التعرف عمى مدى مساىمة مستشار التوجيو في 

معرفة مدى مساىمة البرامج ، باإلضافة إلى من السموكات العنيفة لدى التبلميذ تخفيفال
ولتحقيق ىذه األىداف  واألنشطة المدرسية في مواجية السموكات العنيفة لدى التبلميذ.

 (1):الباحثة من السؤال المركزي التالي انطمقت

 ما دور المؤسسات التربوية في مواجية العنف المدرسي في الجزائر؟ -
 خمس فرضيات كما يمي:باحثة ولئلجابة عن ىذا التساؤل وأسئمتو الفرعية وضعت ال

يساىم األستاذ في مواجية السموكات العدوانية لدى التبلميذ ويتم قياس ذلك من  -1ف
، ، جسديخبلل المؤشرات التالية: التركيز عمى مواجية كل أشكال العنف المدرسي )لفظي

 أسموب الحوار واإلرشاد. واستخدامرمزي، إتبلف وتخريب ممتمكات المؤسسة( 
ىم مستشار التربية في رصد أشكال ومظاىر العنف التي يقوم بيا التبلميذ يسا -2ف

التبلميذ ببنود القانون الداخمي  التزامويتم قياس ذلك من خبلل المؤشرات التالية: حرصو عمى 
لممؤسسة ومتابعة حضورىم وغيابيم عن الحصص الدراسية، برمجة لقاءات مع أولياء 

 التبلميذ.

                                                                 

، كمية العموم اإلنسانية أطروحة دكتوراه ،، دراسة ميدانية بمدينة بسكرةدور المؤسسات التربوية في مواجية العنف المدرسي: زىية دباب -1
 .2014/2015، السنة الجامعية جتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرةواال
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توجيو في التخفيف من السموكات العنيفة لدى التبلميذ. ويتم يساىم مستشار ال -3ف
شعارىم بذلك االتصالقياس ذلك من خبلل  تعريف  ،بأولياء التبلميذ الممارسين لمعنف وا 

 التبلميذ بحاجات ومخاطر ومرحمة المراىقة وما تحدثو من تغيرات انفعالية.
كات العنيفة لدى التبلميذ تساىم البرامج واألنشطة المدرسية في مواجية السمو  - 4ف

 وقياسيا بمجموعة من المؤشرات.
التبلميذ في مواجية السموكات  وأولياءيساىم التكامل بين أعضاء اإلدارة المدرسية  - 5ف

 العنيفة وقياس ذلك بمجموعة من المؤشرات.

الباحثة عمى المنيج الوصفي عن طريق المسح بالعينة  اعتمدتأما منيج الدراسة فقد 
ثبلثة ثانويات من مدينة بسكرة بطريقة قصدية ) ثانويات تشيد تناميا لظاىرة  اختيارم حيث ت

           يمن المجتمع األصم %7عينة عشوائية نسبة  اختيارالعنف المدرسي( وتم 
تمميذ وتمميذة، موزعين عمى المستويات  300فتكونت العينة الفعمية  (تمميذ وتمميذة 3962)

 .ثالثة ثانوي( ،ثانوي  ثانية ،ثانوي  أولىالدراسية الثبلثة )

موجية لمتبلميذ وكذلك بعض المقاببلت وجيت بمجموعة من  استخدمتاستمارةوقد 
أما نتائج الدراسة فقد  .ي المؤسسات وكذا مستشاري التربيةاألساتذة ومساعدي التربية ومدير 

ف المدرسي وذلك من ممؤسسات التربوية دور في مواجية العنلنتيجة عامة أن  إلى توصمت
 :والمنوط بو عمى أكمل وجو كما يميخبلل قيام كل فاعل تربوي بدوره الفعال 

 لسموكيات العدوانية لدى التبلميذ.مساىمة األستاذ في معالجة ا 
 ىر العنف التي يقوم بيا التبلميذ.عمل مستشار التربية عمى رصد أشكال ومظا 
 يات العنيفة لدى التبلميذ من خبلل سعي مستشار التوجيو في التخفيف من السموك

 تركيزه عمى عمميتي النصح واإلرشاد.
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 والرياضية والمسابقات  واألنشطة المدرسية واألنشطة الثقافية وأيضا مساىمة البرامج
الفكرية والرحبلت المدرسية، وكذلك تجسيد ثقافة التسامح والبلعنف في المناىج 

 الدراسية.

 :الدراسات العربية - 2

، العنف بين طبلب المدارس ـالموسومة ب: ونراسة سميحة نصر وآخر د -2-1
قام بيذه الدراسة فريق عمل متكون من مجموعة من األساتذة  ،(االجتماعيالتقرير )

حول العنف بين  اجتماعيةوىي دراسة  .2004 سنة ،والباحثين بجميورية مصر العربية
وقد أجريت  ،2004إلى غاية  2002ام الطبلب في مصر وبدأ فريق العمل ىذه الدراسة منذ ع

فريق  استطاع، وقد عمى أسس عممية سميمة اختيارىاعينة قومية واسعة النطاق تم  عمى
بين الريف  انتشارىاالبحث أن يرصد أىم مظاىر السموك العنيف وأن يتعرف عمى معدالت 
طاع أن يتعرف ستاوالحضر وبين الذكور واإلناث وبين األنماط المختمفة من التعميم، كما 

من العنف، كل  قدام عمى صور بعينياافعة إلى اإلوالتفاعمية الد االجتماعيةعمى الظروف 
مجموعة من األسئمة كانت  ذلك كان من خبلل صياغة إشكالية البحث التي جاء في شكل

 (1):كالتالي

  بعض اآلخرالما صور العنف التي تظير في تفاعبلت الطمبة بعضيم مع، 
 ن؟ومع  المدرسي

  والمرحمة  ،ومستوى التحصيل الدراسي ،النوع باختبلفىل تختمف ىذه الصور
 التعميمية؟

                                                                 

والجنائية، قسم بحوث الجريمة،  االجتماعيةالمركز القومي لمبحوث  ،(االجتماعي العنف بين طالب المدارس )التقرير: سميحة نصر وآخرون -1
 .2004، القاىرة، المجمد األول

 



دراسات حول العنف المدرسي                                     الفصل الثاني:                                                    

 

 42 

  طبيعة النمط العمراني والتزاحم ومعدل العنف  –ىل لمبيئة المحيطة بالمدرسة
 دور في بمورة السموك العنيف؟ -في الشارع

  قة خاصة التفكك األسري وتواجد العنف في العبل –ىل تمعب الظروف األسرية
 دورا في السموك العنيف لمطبلب؟ -االجتماعيةالزوجية وفي التنشئة 

  ما تأثير النظام المدرسي والموائح والقوانين المنظمة لمسموك داخل المدرسة في
 إفراز السموك العنيف؟

  خاصة العنف الرمزي والفيزيقي في التعامل مع  –ما دور سموك المدرسين
 ب؟في ظيور العنف لدى الطبل -الطمبة

  الطمبة أنفسيم حول ظاىرة العنف المدرسي وأسبابيا  واتجاىاتما تصورات
 وآليات مواجيتيا؟

طالب  3600عشوائية منتظمة متكونة من  اختيار عينةعن ىذه األسئمة تم  ولئلجابة
أما عن المدارس  ،محافظات مصرية 7موزعين بين التعميم الحكومي والتعميم الخاص من 

 .تنوعت كذلك بين الريف والحضرو والثانوي العام والثانوي التجاري  فتنوعت بين اإلعدادي

 09سؤال موزعة عمى  131التي ضمن  استمارة االستبيانفي ىذه الدراسة  استخدمتوقد 
 :محاور كالتالي

نات العنف ، بيابيانات الطالب، بيانات السكن، بيانات األسرة، بيانات المنطقة السكنية
بيانات العنف داخل المدرسة واألساليب المدرسية لردعو، العنف  ،في الطريق إلى المدرسة

، بيانات االتجاىات نحو العنف، بيانات أسباب العنف سةفي طريق العودة من المدر 
ستراتيجيات مواجيتو.  وا 

 :اسة إلى العديد من النتائج أىمياوفي األخير توصمت الدر 
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 اء الطابور المدرسي وأثناء يقع الطبلب ضحايا ألنماط عديدة من العنف قبل وأثن
الرجل،  أوالصعود إلى الفصول، تبدأ بالمناورات البسيطة المتمثمة في الدفع باليد 

وكان الطبلب األكثر تعرضا كضحايا  .يمييا العنف المفظي، فالعنف البدني الصريح
االجتماعي و توى االقتصادي لمعنف ىم طمبة ريف الوجو البحري ذكور ذو المس

 المنخفض.
 ا ظير ميل شديد من قبل طبلب المرحمة الثانوية العامة ومرتفعي المستوى كم

ن كان ىذا العنف  إلىاالجتماعي و االقتصادي   اقتصرممارسة السموك العنيف، وا 
 بشكل أساسي عمى العنف المفظي.

  انضباط إال أنإن الفصل الدراسي بالرغم من كونو أكثر األماكن داخل المدرسة 
شر داخل الفصل الدراسي تلفصل الدراسي لم يعد كذلك، حيث تنالنتائج توضح أن ا

لطالب عمى جميع مستويات التعرض أنماط وصور عديدة لمعنف الذي يتعرض لو ا
 .، الممارسة()المشاىدة، الضحية

 ممارسة العنف داخل الفصل الدراسي.ر يؤكدون عمى كما أن طبلب الحض 
  وأكثر صور  ،المدرسة إلى المنزليقع الطبلب ضحايا لمعنف في طريق العودة من

ب والشتم والدفع بالرجل العنف التي يتعرضون ليا ىي المعاكسات والمضايقات، والس
 وتنتيي بالعنف البدني. ،ثم العنف المفظي ،تبدأ بالعنف الرمزي و اليد أي أنياأ
  إن ثمة عنفا ذكوريا وآخر أنثويا بمعنى أن الذكور يتعرضون ألنماط من العنف

الوقوع  أوعن تمك التي تتعرض ليا اإلناث سواء عمى مستوى المشاىدة  تختمف
 كضحايا لمعنف أو ممارسة لمعنف.
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التنمر بين طبلب  ـالموسومة ب: دراسة نورة بنت سعد بن سمطان القحطاني -2-2
برامج التدخل المضادة  واقتراحوطالبات المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض: دراسة مسحية 

 (1)حيث: .2008 سنة ،سب مع البيئة المدرسيةيتنا بما

ظاىرة التنمر بين الطبلب والطالبات في  انتشارالتعرف عمى مدى إلى الدراسة  ىدفت
المرحمة المتوسطة في المدارس الحكومية واألىمية بمدينة الرياض، والتعرف عمى عوامل 

مة المتوسطة، وتحديد وخصائص الطالب المتنمر والطالب المتنمر عميو في المرح انتشارىا
والتعرف عمى آثار  ،الجسدية وغير الجسدية ،أنماط التنمر الشائعة بين الطبلب والطالبات

ىذه الظاىرة عمى الطالب المتنمر عميو، واإلجراءات المتبعة في المرحمة المتوسطة بالمدارس 
 .جية التنمر بين الطبلب والطالباتالحكومية واألىمية بمدينة الرياض لموا

من  استبانة، وقامت بإعداد في دراستيا المنيج الوصفي المسحيالباحثة  واستخدمت
  (Dan O' lweus)البروفسور باستبانة الباحثة كما استعانت، الدراسة ورمحاتصميميا غطت 

وذلك بشراء االستبانة منو وترجمتيا الرائد العالمي المتخصص في مشاكل التنمر وضحاياه 
يميا حتى تكون متاحة لمباحثين والباحثات عمى المستوى المحمي، إلى المغة العربية وتعد

من تصميميا عمى عينة من أعضاء وعضوات الييئة المدرسية في  االستبانةوطبقت 
مديرا ومديرة ومرشد طبلبي ومرشدة  (264)المدارس المتوسطة الحكومية واألىمية بمغت 

لويس عمى عينة من الطبلب  الخاصة بدان االستبانةطبلبية ومعمم ومعممة، وطبقت 
طالبا وطالبة وقد أظيرت  (2924)والطالبات في المدارس المتوسطة الحكومية واألىمية بمغت 

بمدينة  واألىميةظاىرة التنمر في المرحمة المتوسطة بالمدارس الحكومية  انتشارنتائج الدراسة 
 الرياض بدرجة متوسطة.

                                                                 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، التنمر بين طالب وطالبات المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض دراسة مسحية: نورة بنت سعد القحطاني -1
 .2007/2008، رياض، المممكة العربية السعودية، الدكمية التربية، جامعة الممك سعو 
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ظاىرة التنمر بين الطبلب والطالبات  انتشار الدراسة أثر العوامل األسرية فيكما كشفت 
كما يرى أعضاء وعضوات الييئة التدريسية والتي تمثمت في رأييم في أسموب التربية 
 الخاطئ، غياب التوجييات السموكية الواضحة، النزاع المستمر بين الوالدين، عدم اإلحساس

 ... الخباألمان

جراءات واضحة تجاه س إلى االفتقارالمدرسية فقد في  أما العوامل ياسات تأديبية وا 
 ضعف اإلرشاد الطبلبي .... الخ.و ر، سموكيات التنم

نتائج الدراسة عن خصائص الطالب المتنمر وفق مرئيات الطبلب والطالبات كما كشفت 
وىي الغرور بالنفس، قوة الشخصية، والنظر لمقوة الجسدية عمى أساس أنيا ذات أىمية 

 بالقوة والسيطرة.خاصة لمحفاظ عمى الشعور 

أما خصائص الطالب المتنمر عميو من وجية نظر الطبلب والطالبات فقد تمثمت في أنو 
 تنمر رغم تميزه األكاديمي.ملم واستسبلموسمبيتو بأصغر سنا وأضعف من زمبلئو، وتميز 

أنماط التنمر الجسدية الشائعة بين الطبلب  اختبلفوكشفت نتائج الدراسة عن 
تتمثل في  بأنيا -وكما رأت عينة الدراسة من الذكور -بين الطبلب  فيي ،والطالبات

س في إحدى حجرات الدراسة باإلضافة إلى سرقة حبالضرب والركل والدفع والتجاذب وال
 النقود.

في  -وكما رأت الطالبات أنفسين-وبالنسبة لمطالبات فتمثمت أشكال التنمر الجسدي 
 فيا.الممتمكات أو إتبلسرقة النقود أو بعض 

أما ألنماط التنمر غير الجسدي فقد أظيرت الدراسة تشابيا كبيرا بين األساليب التي 
يستخدميا كل من الطبلب والطالبات والتي تمثمت عند كبل الطرفين في السب بألفاظ جارحة 
والسخرية والمضايقة  بصورة مؤذية والعزل واإلبعاد عن المجموعة والتجاىل التام والسب 
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وفيما يتعمق باآلثار الناجمة عمى  ،لفاظ جارحة بسبب المون أو الجنسية أو العرقوالتعميق بأ
اسة تدىور الحالة النفسية لمضحية، قمة الثقة بالنفس، تنمر عميو فقد بينت نتائج الدر مال

، والرىبة من المدرسة، فقدان الضحية لتقدير الذات الذي قد يمتد لمراحل الخوف، القمق
م التعاطف واالحترام والتقدير بين الطبلب والطالبات وىذا باإلضافة عمرية الحقة وانعدا

لمجموعة من النتائج التي توصمت إلييا الباحثة إال أننا أكتفينا بالنتائج التي تيمنا في 
 دراستنا.

نحو العنف  االتجاهدراسة مقارنة في   ـالموسومة ب: دراسة صالح مصمح أحمد -2-3
ت الديمغرافية في المجتمع العامة في ضوء بعض المتغيرا لدى طبلب وطالبات الثانوية

وصور العنف المنتشرة بين صفوف وقد ىدفت إلى التعرف عمى أشكال  .2010سنة  ،اليمني
صور وأشكال العنف  اختبلفطبلب وطالبات الثانوية العامة في المجتمع اليمني، ومدى 

 االقتصاديأنثى(، المستوى )ذكر، اعياالجتم يرات الديمغرافية كالنوععدد من المتغ باختبلف
طالبا وطالبة من طمبة  1179، منخفض( وقد تكونت عينة الدراسة من )مرتفع، متوسط

، الحضر، والتعميم الحكومي موزعة بين طبلب وطالبات الريف ،مةالمرحمة الثانوية العا
 (1):األدوات التالية استخدمتوالخاص وقد 

في ىذا  صائيينخواألمى المعممين والمعممات المطروحة ع استمارة االستفتاء -
 من إعداد الباحث(.المجال)

 .إعداد الباحث(من لطبلب وطالبات الثانوية العامة )نحو العنف  االتجاهمقياس  -
 عبد العزيز الشخص(. إعدادمن ) االقتصادي واالجتماعيمقياس المستوى  -

                                                                 

المجتمع  ،في ضوء بعض المتغيرات فيدراسة مقارنة في االتجاه نحو العنف لدى طالب وطالبات الثانوية العامة: صالح مصمح أحمد -1
 .2010، جامعة أسيوط، جميورية مصر العربية، اليمني، أطروحة دكتوراه
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، تحميل اختبار" ت"، ين األحاديوباستخدام األساليب اإلحصائية التالية: تحميل التبا
 التباين الثنائي.

 سفرت الدراسة عن النتائج التالية:أوقد 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في االتجاه نحو العنف بالنسبة
حسب متغير النوع في  (0,01)لكمي أو المقاييس الفرعية عند مستوى داللة الممقياس 

 . اتجاه عينة اإلناث
  ناث الريف في االتجاه نحو وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذكور الحضر وا 

حسب  (0,01)العنف بالنسبة لممقياس الكمي أو المقاييس الفرعية عند مستوى داللة 
 .إناث الريفاتجاىمتغير النوع في 

  ناث الحضر في مجال العنف ضد وجود فروق دالة إحصائيا بين ذكور الريف وا 
، وفي مجال العنف ضد الوالدين عند مستوى (0,05)مستوى داللة  الزمبلء عند

 إناث الحضر. اتجاهفي  (0,01)داللة 
  سنة فأقل والفئة  17وجود فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير السن ما بين الفئة العمرية

في  (0,01)سنة بالنسبة لمعنف ضد المنشآت عند مستوى داللة  19 -18العمرية 
 (0,05)العنف ضد الزمبلء عند مستوى داللة في سنة فأقل، و  17 الفئة اتجاه

 سنة فأقل. 17سن  اتجاهفي  (0,05)عند مستوى داللة  والدرجة الكمية لممقياس
  سنة والفئة  19 -18وجود فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير السن ما بين الفئة العمرية

 (0,01)ء عند مستوى داللة ضد الزمبل العنف التجاهسنة فأكثر بالنسبة  20العمرية 
 سنة.  19 -18 الفئة اتجاهفي 

     العنف في المدرسة  ـالموسومة ب :وندراسة عبد الوىاب محجوب وآخر  -2-4
 .2011لقواعد الحياة المدرسية(، وقد أجريت الدراسة بتونس، سنة  المنافية)دراسة السموكيات 
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رين والمؤطرين وكذلك األولياء خبلل الدراسة جميور التبلميذ والمدرسين والمدي استيدفت
 باالعتمادالعينات  اختيارم ت وقد (2002/2003، 2001/2002 ،2000/2001)السنوات الدراسية 

 (1)عمى المتغيرات التالية:

 .، الجنوب، مناطق ساحمية، مناطق جنوبيةوسط، الالتوزيع الجغرافي: الشمال -
 حضرية، ريفية :طبيعة المنطقة -
 إعدادية، ثانوية رسة:المدنوعية  -
 وضعية المؤسسة: ذات أولية، غير ذات أولوية. -
 أميات. متغير الجنس بالنسبة لؤلولياء: آباء، -
الفئات المستيدفة باالستبيانات: شممت كل من التبلميذ والمدرسين، المديرين  -

 وقد جاء توزيعيم عمى النحو التالي: ،والمؤطرين

 44,7%نسبة اإلناث  ؛وتمميذة اتمميذ 5096شمميا البحث التبلميذ: تعد العينة التي  -
التاسعة أساسي نسبة  إلىنصف العدد اإلجمالي لمتبلميذ ينتمي  ،56,3%رو نسبة الذك

السنة الثانية ثانوي نسبة  إلىسنة والنصف الثاني ينتمي  15أعمارىم بمعدل  8, %52
مجموع المدرسات  فردا من 174، كما شمل البحث سنة 17 أعمارىممتوسط  %47,2

 ،سنة 35والمدرسين الذين يباشرون األقسام التي ينتمي إلييا تبلميذ العينة معدل أعمارىم 
ذكور  %71,3سنة   60و 26فردا تتراوح أعمارىم بين  116 ون:كما شمل استبيان المؤطر 

 سنة، كما تم ضبط 48مديرا ومديرة، معدل أعمارىم  68 االستبيانكما شمل إناث،  %28,7و
الجية وقد تراوح عدد المشاركين و أولياء موزعة بالتساوي بحسب متغيري الجنس  مجموعة 48

 في كل مجموعة. 12و 8في المحادثة الجماعية ما بين 

                                                                 

، المركز الوطني لمتجديد البيداغوجي العنف في المدرسة )دراسة السموكيات المنافية لقواعد الحياة المدرسية(: عبد الوىاب محجوب وآخرون -1
 .2011 ،، قرطاج«بيت الحكمة»والبحوث التربوية، المجمع التونسي لمعموم واآلداب والفنون
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أدوات جمع البيانات: تم وضع استبيان مقسم إلى قسمين، قسم خاص بقياس تواتر  -
، السموكياتياس مدى خطورة ىذه المنافية لقواعد الحياة المدرسية وقسم خاص لق السموكيات

جمع المعطيات الخاصة  شبكةوبناء  باألولياءالخاصة الجماعية كما تم بناء دليل المحادثة 
ممفات المحالة عمى ، وبناء شبكة جمع المعطيات الخاصة بدراسة الاإلحصائيةبالجداول 

 : صمت الدراسة إلى عدة نتائج أىمياوقد تو  مجالس التأديب

 س اإلعدادية األكثر تواترا في المدار  السموكياتتتمثل جممة  :كثر تواترااأل السموكيات
، 2000/2001) خبلل السنوات الدراسية الثبلثةجميع المستويات( ) ثانويةوالمعاىد ال

زعاج أحد أعضاء  (2002/2003، 2001/2002 في الغش، العنف المفظي والمادي وا 
اختفت التي  السموكياتأن ىناك بعض  األسرة التربوية، والى جانب ذلك نبلحظ

تاركة المجال ألصناف أخرى كالسرقة  (2001/2002)من السنة الدراسية  ابتداء
المصق، وأما  استنشاقوالتدخين واليندام غير البلئق وتعاطي المخدرات أو 

ل السنوات الدراسية الثبلثة في نسب ظيورىا خبل ارتفاعاالتي شيدت  السموكيات
 :فيي

 لغياب غير الشرعي وتدليس الوثائق.، اأحد أعضاء األسرة التربويةإزعاج   -
  عمى مجالس التأديب فكانت كما النتائج المتعمقة بدراسة ممفات التبلميذ المحالين أما

  :يمي
في نوعيتو حسب السن إذ أن العنف المفظي يسيطر عمى مظاىر أن العنف يختمف  -

ويتقمص ىذا العنف مع  ،سنة 16عن  ذ الذين تقل أعمارىمالعنف بالنسبة لمتبلمي
تطور سن التبلميذ، أما العنف المادي فيتطور مع السن ويبمغ أقصاه مع التبلميذ 

 سنة. 18الذين تتجاوز أعمارىم 
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العنف المدرسي بالمؤسسات التربوية في  بـالموسومة : دراسة منية بن عياد -2-5
 .2012سنة  -اصفاقص نموذج –المجتمع التونسي 

: ىل أن التمميذ ىو المصدر رئيسيإشكالية ىذه الدراسة في طرح تساؤل  تمحورت
 ؟وما تتميز بو من قوانين ونظم ؟مدرسةالأنو ضحية لثقافة  أم ؟مارسات العنيفةمالرئيسي لم

ا السؤال إلى وتفرع ىذ ؟واالقتصاديةوالثقافية  ودينامكيتيا الجتماعية اجتماعيوأيضا لواقع 
 (1):تساؤالت فرعية منيا

 ما ىي مظاىر العنف داخل المؤسسات التربوية؟ -
 المؤسسات التربوية ونظاميا المدرسي؟ اشتغالىل أن العنف في عبلقة مع كيفية  -
 ما ىي األطراف الفاعمة ليذه الظاىرة؟ -
ر في أشكال السيطرة التي يمارسيا النظام التربوي وأن ذىل أن طابع العنف يتج -

 يا وبنيتيا بذور العنف؟المدرسة نفسيا تحمل في طيات
 العدوانية لدى التمميذ؟ لمسموكياتوالثقافية  واالجتماعيةما ىي العوامل النفسية  -
وثقافية  اجتماعيةوما يتميز بو من تغيرات  االجتماعيىل توجد عبلقة بين الواقع  -

 وتفشي ظاىرة العنف داخل المؤسسات التربوية؟ واقتصاديةوسياسية 

 لتساؤالت تم تحديد وصياغة الفرضيات التالية:ولئلجابة عن ىذه ا

ظاىرة العنف داخل المؤسسة التربوية ترجع إلى شخص التمميذ كطرف أساسي ليذه  -
 .إلى العدوانية وتنحالتي سموكياتو الظاىرة ومراحل تكوينو الشخصي والنفسي وطبيعة 

نظم وبرامج وقوانين توجد عبلقة بين الجياز التعميمي والنظام المدرسي وما يمثمو من  -
 والممارسات العنيفة لدى التبلميذ.

                                                                 

وم اإلنسانية أطروحة دكتوراه ، كمية العم -صفاقص نموذجا –العنف المدرسي بالمؤسسات التربوية في المجتمع التونسي : منية بن عياد -1
 .2012، ، تونسواالجتماعية
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نسبة الممارسات العنيفة لدى التبلميذ ظاىرة أشمل أن تفسر تفسرا أحاديا  ارتفاع -
ميكيتو ضيقا، فأسباب ىذه الظاىرة معقدة تتجاوز حدود المدرسة إلى المجتمع الكبير ودينا

 قتصادية.االجتماعية والثقافية واال
عمى  اعتمدالباحث عمى منيج دراسة الحالة كما  اعتمدق فرضيات البحث صد والختبار

كذلك عمى المعطيات اإلحصائية المتمثمة في جرد  اعتمد كما ،المنيج اإلحصائي التحميمي
 العقوبات المسندة لمتبلميذ.

الباحث كل من المبلحظة البسيطة بدون  استخدمأما أدوات وتقنيات البحث فقد  -
كأداة رئيسية في جمع البيانات  استخدماالستبيانة المفتوحة،كما ركة والمقابممشا

 والحصول عمى معطيات لخصائص الظاىرة المدروسة.

 إلى النتائج التالية: امن دراستي ةالباحث توفي األخير توصم

  أظيرت نتائج الدراسة عدم صحة الفرضية األولى ووجوب عدم النظر إلييا من جانب
المنظومة التعميمية منظومة عبلئقية يشترك فييا عدة  فحسب خاصة وأنالتبلميذ 
 .فاعمين

  التي يحددىا الييكل التعميمي حيث يشتكي  األدوارباختبلفتختمف أشكال العنف
ىانات اعتمادالتبلميذ مثبل من  والتفوه بأبشع  ،المربين لمعنف المفظي من سب وا 

مومة أو كرد فعل عمى عمى طرق سيئة في محاولتيم لتوصيل المع واالعتمادالنعوت 
أخطاء يرتكبيا التمميذ في فيمو لممادة المدروسة مما يؤدي إلى نفور التمميذ من 

 بحالة من اإلحباط والتوتر وبالتالي إلى ردود فعل تتسم بالعدوانية. هالمادة وشعور 
  لو من ناحية أخرى أظيرت نتائج الدراسة تأييدىا لمفرضية الثانية بأن عنف التبلميذ

في التعنيف والقسوة حيث أنو كمما بالغت المدرسة  ،الجياز التعميمي بقسوة عبلقة
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نعدم فيو العدالة ، كمما أحس التبلميذ بأنيا فضاء تواحتياجاتيمميممة رغبات التبلميذ 
 بالنفور منيا متخذين مواقف عدائية وردود أفعال عنيفة. نويشعرو ويضيق بيم 

 ىذه الظاىرة وأنو ال يمكن تحميل التمميذ  كما أكدت نتائج ىذه الدراسة عمى تعقد
واقع ،و مسؤولية ىذه الممارسات بمفرده، بل البد من ربطيا بمنظومة تربوية كاممة

 يعيش العديد من التغيرات والتحوالت واليزات. اجتماعي

 الدراسات األجنبية  -3

 :((Dan O' lweusدراسة ألويس دان  -3-1

 .1995 سنة ،السويد حول التنمر أو البمطجةالنرويج و في  ىذه الدراسة أجريتلقد 
في السويد، وكان عدد التبلميذ في البمد األول  60ومدرسة في النرويج  715وشممت الدراسة 

 سنة. 16إلى 7أفراد المجموعتين من أعمار فردا تتراوح 130000

ليم وىدفت الدراسة خاصة إلى إيجاد إجابات عن إدراك التبلميذ ليذا السموك وردود أفعا
ىذا باإلضافة إلى تحديد األسباب وراء  واتجاىاتيم، وكذا الشأن من طرف األساتذة واألولياء،

 ىذه السموكات.

استعمل الباحث أداة االستبيان التي ضمنيا أسئمة لمعرفة احتمال وقوع البمطجة نسبة  -
، جتماعيةاالقتصادية واالإلى الكثافة السكانية بين المدن والتجمعات األخرى، والوضعية 

ونسبة المغتربين واألقميات وعدد التبلميذ في كل مؤسسة تعميمية وفي كل قسم، والتركيبة 
كما تطرق  ،دمية والتخصص والتمكنالجنس، األقالخاصة بييئة التدريس من حيث السن، 
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ا ما يمتناول في (األميات) األولياءو إلى جوانب ىامة من خبلل مقاببلت أجراىا مع التبلميذ 
 (1):يمي

 من حيث المستوى الدراسي. األقرانترتيب التمميذ بين  -
 .مبلحظات وتقديرات األساتذة كمشاركة التمميذ في النشاط التعميمي -
       البحث في ممف التمميذ عن سوابق تتعمق بتناول المخدرات وسموكات أخرى مرفوضة  -

 قام بيا في المؤسسة.
 احل الطفولة.السوابق الخاصة بالتربية أثناء مر  -
 .اتباليرموننتائج التحميل الخاصة  -
 .النفسي الفسيولوجينتائج الدراسات المطبقة عمى التمميذ والمتعمقة بالجانب  -

 ومن أبرز النتائج المتوصل إلييا في ىذه الدراسات المعمقة ىي كالتالي:

  يذا النوع تقريبا من التبلميذ الذين شممتيم الدراسة قد تعرضوا ل 15%وجد أن نسبة
وىذا سواء كانوا كضحايا أو  ،سنة 16-7من السموك باستمرار وىذا عند فئة 

تمميذ وتمميذة ىم  52000أو  9%تمميذا وتمميذة، ونسبة  84000تتمثل في و معتدين، ك
تمميذ وتمميذة ىم في نفس الوقت ضحايا  9000ضحايا ىذا السموك العنيف، حوالي 

عمى  5%المجموع الكمي لمتبلميذ، وأن نسبةمن   1,6%ومعتدون وىذا ما يمثل 
كانوا معتدين أو ضحايا أو االثنين  سواءالعموم قد شاركوا في سموك أكثر خطورة 

 غالبا. أومعا وىذا ما يحدث مرة في األسبوع 
  قسما  90أما النتائج الخاصة باألساتذة حول مرتكبي ىذه السموكات ضمن حوالي

ميذ بخصوص ىذا السموك ىو فعمي وليس مبالغ عن ىؤالء التبل صدرما ي أنفتبين 

                                                                 

1-O'lweus Dan  : les problèmes des brimades a l’école .In revue perspective , XXXVI,N=° 2 vol,1983,         

p-p360-365. 
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ىم أكثر من  –معتدون أو ضحايا –فيو، ألن عدد التبلميذ الذين مسيم ىذا السموك 
 ىذا وألن األرقام تتعمق بثبلثة أشير من الدراسة فقط.

 :ومن نتائج ىذه الدراسة أيضا ما يمي 
 العنيف الجسدي،  وجد أن األقل سنا واألضعف بدنا ىم أكثر تعرضا ليذا السموك

 حيث يقل ىذا األخير كمما تقدم األطفال في السن.
 .يتعرض الذكور ليذا النوع من السموكات أكثر من اإلناث 
  يتضح ىذا أكثر خبلل السنوات األولى لممرحمة الثانوية وىذا ما يوافق مرحمة

 المراىقة.
 التواصل أو  يستيدف ىذا السموك الفتيات بطرق غير مباشرة كالنبذ واالمتناع عن

 الحديث معين.
  تمجأ الفتيات إلى السموك االستفزازي والنميمة ونشر اإلشاعات والتبلعب بالعبلقات

 العاطفية.
 .يستعمل الذكور االستفزازات سواء باإليماءات أو الكممات أو الحركات الفعمية 
 ين معتد واوعموما فالذكور أكثر عرضة وممارسة ليذا النوع من السموكات سواء كان

 أو ضحايا.
  ،وفي األخير توصل الباحث سواء مع التبلميذ في النرويج أو مع التبلميذ في السويد

وسواء ما تعمق األمر باألساتذة أو األولياء بأن ىذه السموكات العنيفة متواجدة 
، وانتشار ىذه الظاىرة في المؤسسات العودة منيا أووتمارس في الطريق إلى المدرسة 

 بالمدن الكبرى أو بالمدن الصغرى. التعميمية سواء
  بـ الموسومة :(Jacques Pain, et al)ون بان وآخر دراسة جاك  -3-2

(Violence à l’école)  1997سنة  من ألمانيا وانجمترا وفرنسا،وىي دراسة ميدانية بكل. 
وقد حاول الباحثون من خبلل ىذه الدراسة مقارنة العنف المدرسي من خبلل الدول 
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ألساتذة ومحاولة إبراز الخمفية التي تكمن وراء إقبال التبلميذ وا ،المذكورة سابقاالثبلث 
 .عمى ممارسة سموكات العنف

أنواع ث حاولت الكشف عن أسباب ومظاىر و وقد انطمقت ىذه الدراسة من إشكالية بح
كبير  متمحورة كميا حول سؤال واحد ،العنف الموجود في المدارس لمختمف البمدان الثبلث

 ،تأثير ثقافة كل بمد في إنتاج السموك العنيف في المدارس ما مدى أي ؛وىو العامل الثقافي
 (1):ذا العامل عمى إحدى عشر عنصرا ىيوقد تم توزيع ى

 .، الميزانية()اليندسة، المساحة، التجييزات :نوع المؤسسة من حيث -
، اعية، القيم، العدالةاالجتمالحياة ) :العبلقات المشتركة في الوسط السكني من حيث -

 .الشرطة(
 .العبلقات مع الوالدين -
 .، البعد عنيا ....الخ()القرب من المدينة من حيث: المنطقة السكنية –
 .(الخ، إنتاج القيم ... )الحد من الفشل الدراسي :ة من حيثأىداف المؤسس -
 .فيالنشاطات( ، مشاركة التبلميذ)وظيفة القانون المدرسي :الحياة المدرسية من حيث -
 .المشاركة الحيوية( ،، القدرة الميدانيةاالستقرار، التأىيل) من حيث: األساتذة -
 المستوى الدراسي، القيم التي يحممونيا، المشاركة الحيوية(.التبلميذ من حيث: ) -
 (.المنيجية والمتابعة )الفعالية، االمتحانات، القيم، :من حيث التعميم -
 .المواد( حجم ،الدروس ،المساعدةث: )طرق التدريس من حي -
عوامل إلى ثبلث وقد تم تجميع ىذه ال؛ ؤسسةالمعمومات المقدمة والمستوى المتوفر لدى الم -

 : فرضيات أساسية ىي
 االجتماعي.: متعمقة بالعامل الفرضية األولى -

                                                                 

1-Jacques Pain, et al: la violence à l’école, édition dépôt-légal, Paris, 1997,  P27. 
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 الفرضية الثانية: متعمقة بعامل المؤسسة. -
 .طرق التدريس(البيداغوجي ) الفرضية الثالثة: متعمقة بالعامل -
التبلميذ من مختمف ختار الباحث عينة من األساتذة و ن أجل البرىنة عمى تمك الفرضيات اوم

 :كما ىو مبي ن في الجدولين اآلتيين البمدان فكانت

                                          يوضح عينة الدراسة  :(10)جدول رقم
 (وناك بان وآخر )دراسة جبالنسبة لمتالميذ 

 األداة     
 البمد

 االختبارات االستمارة

 306 306 ألمانيا

 499 499 إنجمترا

 502 380 فرنسا

 1307 1185 المجموع

 .: جاك بان وآخرونالمصدر
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                                              يوضح عينة الدراسة  :(10) رقم جدول
 )دراسة جاك بان وآخرون( لألساتذةبالنسبة 

 األداة    
 البمد

 االختبارات االستمارة

 46 46 ألمانيا

 110 110 إنجمترا

 89 59 فرنسا

 245 215 المجموع

 .: جاك بان وآخرونالمصدر

البيانات، فقد  عفي جم استعمل الباحث المنيج الكمي والكيفيمن حيث المنيج فقد  أما
المنيج  استعملمنيج التحميل اإلحصائي، كما أنو  استعملتوظيف المنيج الكمي عندما قام 

من دراسة بعض  انطبلقاوالقياسات وىذا  االختباراتمختمف  طبقالكيفي خصوصا عندما 
 الحاالت لمتبلميذ واألساتذة.

أما من حيث التقنيات المستعممة، فقد طبق الباحث تقنية المبلحظة المباشرة عمى 
استمارة  استعملجو عموما داخل وخارج المؤسسة كما أنو التبلميذ واألساتذة وعمى ال

لجمع البيانات وبعد تبويبيا وتفريغيا ثم تحميميا توصمت الدراسة إلى بعض النتائج  االستبيان
  التالية:

 %27 يشعرون بالممل من المدرسة. التبلميذ من 
 %41 من التبلميذ ال يشعرون باألمان في المدرسة. 
 %23 ن وقد سبق ليم أن تعرضوا لمعنف.ير ون تبلميذ آخمن التبلميذ يخاف 
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 ن عمى التخرج ) الطور النيائي(ييزداد العنف عند التبلميذ المقدم. 
  عند تبلميذ مدارس إنجمترا ثم فرنسا وأخيرا ألمانيايزداد العنف أكثر. 
 تتقارب نسب اإلجابات بين مختمف التبلميذ لمختمف البمدان. 
 سات التربوية.العنف في جميع المؤس انتشار 
 ثر عمى المؤسسات منو عمى يظير العنف الممارس من طرف التبلميذ أك

 األشخاص.

 .1999سنة  ،بفرنسا BLATIER)) دراسة بالتيي -3-3

تمميذا وتمميذة  1820ولذلك اختار عينة متكونة من تناولت الدراسة العنف بالمدارس، 
 دراسة ىو معرفة مدى انتشارمن أعضاء ىيئة التدريس، وكان اليدف من الوا عض 80و

براز المناخ  ،السموكات العنيفة بالمؤسسات الثانوية التقنية والمينية لعبلئقي فييا من خبلل اوا 
الجو السائد في المؤسسة والذي يتمثل في العبلقات بين التبلميذ من جية وبين التبلميذ 

ميذ، ثم كيدف آخر والمدرسين من جية أخرى، وىذا وفق إدراك كل من المدرسين والتبل
 معرفة الحقائق الميدانية الخاصة بتفاقم أو تناقص السموكات العنيفة.

 (1):ومن النتائج المتوصل إلييا ما يمي

 الوضع حسب تصوره أو إدراكو لمعنف واتجاىاتو وخبراتو. إلى الكل كان ينظر 
  صف المدرسين تحدثوا عن وقوع سموكات عنيفة منذ الدخول المدرسي ون من 33%إن

كالسب والتيديد أي العدوان المفظي  ،ىذه السموكيات كانت صادرة عن التبلميذ
 بصورة عامة.

 حوادث تتعمق باالنتحار دون تحديد األطراف المعنية. نتحدث البعض ع 

                                                                 
            . vol 48N°3, 1998,trimestre 

ème
3 violence a l’école, Revue de psychologie appliquée,: CBLATIER,-1

p-p161-175. 
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 أما األساتذة  ،األساتذة الشباب يبلحظون أعمال عنف تحدث وسط التبلميذ فحسب
 ميذ ضد األساتذة وعن سوء اآلداب.كبار السن فيتحدثون عن وقوعيا من التبل

  ممخدرات واعتداء عمى الممتمكات وعمى األشخاص للوحظت حاالت استعمال
 بالضرب والجرح، وأيضا اعتداءات جنسية، وخرق لمقوانين واآلداب العامة.

 .إن اإلحساس بعدم األمن لدى البعض ليس مرتبطا بالسن أو األقدمية في الثانويات 
 5كبيري السن يختمف عن إدراك صغيري السن )أي أقل من  إن إدراك األساتذة 

إذ أن صغيري السن يتكممون أكثر عن  ؛سنوات في الثانوية والكبار ىم غير ىؤالء(
 السن فيرون أن العنف يقع بين التبلميذ والكبار. يأما كبير  ،العنف بين التبلميذ

 الدفع، اتد  االمش أن السموكيات التي يدركيا التبلميذ عمى أنيا األكثر عنفا ىي ،
النزاعات المفظية حيث أن الثمث من مجموع تبلميذ مرحمة التعميم الثانوي يشتكي من 
السب والشتم، ويحدث ىذا النوع من العنف خاصة في السنة األولى، ويتحدث 

والذي يحدث حسب رأييم عددا من  من العنف التبلميذ عن تأثرىم بمثل ىذا النوع
 المرات في اليوم.

 ة ببلتييدراس (BLATIER)  فصمت كذلك في أنواع السرقات التي تحدث في
أدوات  37%من السرقات تستيدف األدوات المدرسية  40%الثانوية،فقد بينت أن 

 تستيدف النقود. 23%ألبسة،  10% اخاصة )حقائب، حمي ...(، مني
 ،ين ب تراىا %54 إذ أن نسبة أن المشاكل تحدث خاصة بين التبلميذ وبين الكبار

بين الكبار، حيث أن  تراىا %2ونسبة  ،بين التبلميذ والكبار تراىا %44التبلميذ، 
الذكور يرونيا بين التبلميذ، بينما تنظر البنات عمى أنيا بين التبلميذ والكبار 

ذا كان األمر يتعمق بالمشاكل العبلئقية الخاصة بيم فـإن أكثر. يرون أىم  4%وا 
يرون أن المشاكل العبلئقية توجد بينيم وبين  68%ين، مشاكميم العبلئقية مع المراقب
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حيث أن الذكور لدييم مشاكل  ؛يرونيا مع التبلميذ اآلخرين %28المدرسين واإلدارة، 
 مع المدرسين أوال ثم اإلدارة، واإلناث لدييم مشاكل مع اإلدارة أكثر من المدرسين.

  حدث خاصة بين تعمال المؤسسات يرون أن المشاكل عمى مستوى العبلقات
 .12%وبين الكبار  43%وبين التبلميذ   44%التبلميذ والكبار بنسبة 

  وقعت ليم ىذه السموكات   91% وجدوا أنفسيم في وضعيات عنف، منيم 30%أن
باستمرار وىذا حسب تصريحات التبلميذ وىذا وفق  11%عدد من المرات و مرة أو

         اعتداءات لفظية 44%دفع(،  ات،اعتداءات جسدية )مشاد   48% :التقييم التالي
 :سموكات أخرى مثل 8%نزاعات مع المدرسين، اإلدارة والتبلميذ(،  ،)سب، تيديد

 .... الخ السرقة واالبتزاز
  ذات داللة  فروقاوما نريد أن نمفت االنتباه إليو في ىذه الدراسة ىو أن ىناك

اك فروق أيضا بين وأن ىن ،إحصائية بين األساتذة كبيري السن وصغيري السن
الذكور واإلناث فيما يتعمق بإدراكيم لمعنف المدرسي أي متغير السن، األقدمية، وكذا 

 تأثير عمى إدراك العنف في الثانويات. من ليما لما متغير الجنس

 :الدراسات التي تناولت التداعيات واآلثار المترتبة عن العنف المدرسي –ثانيا 

 الدراسات الجزائرية  -1

آثار العدوان اإلسرائيمي عمى الصحة  ـالموسومة ب :سة كمال زرعي قديحدرا -1-1
 .2007 سنة ،النفسية لدى أطفال فمسطين

ىذه الدراسة آثار العدوان اإلسرائيمي عمى الصحة النفسية لدى أطفال فمسطين  استيدفت
 :فرضيات (5)الدراسة من خمسة  انطمقتوألجل ذلك 
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ذات داللة إحصائية لدرجة شكل العدوان ومستوى  : ال توجد عبلقةألولىالفرضية ا -
 النفسي والتوافق النفسي لدى أطفال فمسطين. االضطراب

النفسي لدى  واالضطراببين العدوان : توجد عبلقة ذات داللة إحصائية الفرضية الثانية -
 أطفال فمسطين.

وافق النفسي لدى إحصائية بين العدوان والت داللة الفرضية الثالثة: ال توجد عبلقة ذات -
 أطفال فمسطين.

الفرضية الرابعة: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين االضطراب والتوافق النفسي لدى  -
 أطفال فمسطين.

الفرضية الخامسة: ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين العدوان والتوافق واالضطراب -
 والجنس لدى أطفال فمسطين. 

طفل وطفمة من  (500) الباحث عمى عينة قواميا اعتمدد صدق الفرضيات فق والختبار
سنة ممثمة لممجتمع األصمي ألطفال  (16) سنوات حتى سن (8) من سنأبناء قطاع غزة 

الباحث ثبلث مقاييس  واستخدامواإلعدادية  االبتدائيةوالمستوى التعميمي المرحمة  ،فمسطين
أجريت عمى  استطبلعيةتيا عمى عينة لمتحقق من الفرضيات التي تم التأكد من صدقيا وثبا

الباحث فتمثمت في  اعتمدىا، أما األساليب اإلحصائية التي الجنسينطفل وطفمة من  100
 فرضيات البحث الختبار(T.TesT)ألفا كرونباخ وطريقة  معادلةبيرسون،  ارتباطمعامل 

 (1)وخمص البحث إلى النتائج التالية:

                                                                 

اإلنسانية العموم ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية آثار العدوان اإلسرائيمي عمى الصحة النفسية لدى أطفال فمسطين: كمال زرعي قديح -1
 .2006/2007، جامعة الجزائر، واالجتماعية
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 ان واالضطراب من العدو  عالية لدرجة كلية أظيرت وجود عبلقة ذات داللة إحصائ
 .أطفال فمسطينلدى  والتوافق النفسي النفسي

  تبين وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين العدوان واالضطراب النفسي لدى
 األطفال.

  وجود عبلقة قوية بين العدوان  دلت عمى عدمأما فيما يخص الفرضية الثالثة
 واألسري. االجتماعيكمما زاد العدوان زاد التوافق  اإلسرائيمي والتوافق النفسي وأنو

 من القمق ائج وجود عبلقة ذات داللة بين كمأما بالنسبة لمفرضية الرابعة أظيرت النت
وأظيرت وجود عبلقة سالبة بين االكتئاب  النفسي،وفرط النشاط والتوافق  واالكتئاب

والتوافق األسري، وعبلقة واالنسحاب والعنف لدى األطفال والدرجة الكمية لبلضطراب 
 سالبة بين العنف لدى األطفال والتوافق االجتماعي.

  أما فيما يخص الفرضية الخامسة دلت النتائج أن الشعور بالعدوان اإلسرائيمي ىو
ن سمة االضطراب عامة بين أشعور عام بين األطفال بغض النظر عن جنسيم، و 

 األطفال بغض النظر عن جنسيم.
 فقد دلت النتائج عمى عدم وجود فروق ذات داللة  االجتماعيبعد أما فيما يخص ال

 .إحصائية في ىذين البعدين تعزى لمتغير الجنس
  وفي البعد الشخصي دلت النتائج عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ىذه

 األبعاد والدرجة الكمية تعزى لمتغير الجنس حيث جاءت الفروق لصالح الذكور.
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اآلثار النفسية والسموكية الناجمة عن ـ الموسومة ب :راء اليازيديدراسة فاطمة الزى -1-2
عمى طمبة دراسة ميدانية في محافظة الجزائر الكبرى )التعرض لمعنف اإلرىابي

 .2010سنة  (،الثانويات

 االضطراباتدوباألخص الوقوف عن ،سعى ىذا البحث إلى الكشف عن اآلثار السمبية
 السموكية كالسموكات واالضطراباتلصدمة النفسية كاضطراب الشدة ما بعد ا

الناجمة عن معايشة األطفال لمعنف اإلرىابي الذي ميز المجتمع الجزائري  اجتماعيةالبل
ثانويات من ستة  (06)تمميذ ينتمون إلى ستة  309وقد أجريت الدراسة عمى  ،لعقد كامل

ه إلى أعمال اطقة سكنمناطق مختمفة، بحيث أن كل فرد من أفراد العينة قد تعرضت من (06)
 إرىابية.

 يمي: كما فرضيات (05)الدراسة من خمس انطمقت

بين أفراد العينات الستة في درجة تعرضيا لمعنف  اختبلفيوجد  :الفرضية األولى -
 اإلرىابي.

معاناتيم من اإلصابة  احتمالبين أفراد العينات الستة في  اختبلف: يوجد الفرضية الثانية -
 ا بعد الصدمة.الشدة م باضطراب

لمسموكيات بين أفراد العينات الستة في درجة إظيارىم  اختبلف: يوجد الفرضية الثالثة -
 .اجتماعيةالبل

ة مراىقي باصإ واحتمال: توجد عبلقة بين التعرض لمعنف اإلرىابي الفرضية الرابعة -
 الشدة ما بعد الصدمة. باضطرابعينات البحث 
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الدراسة عمى مستوى  أجريتوقد  وصفي التحميمي المقارن.الباحثة المنيج ال استخدمتوقد 
   (1):ىذه األخيرة وىي كالتالي لستة مناطق من باختيارىاوالية الجزائر الكبرى وذلك 

 بن طمحة )توجد ببمدية بن طمحة(. ثانوية -  

 .ثانوية السعيد ليمة )توجد ببمدية جسر قسنطينة( -
 اليتوس(.مسكن )توجد ببمدية الك 621ثانوية  -
 .ثانوية طاىر رابية )توجد ببمدية باب الزوار( -
 .ثانوية سعد دحمب )توجد ببمدية القبة( -
 .)توجد بمنطقة حيدرة( ثانوية السعيد حمدين -

، بحيث تم ارىاياختبالمناطق التي تم  ةويضم مجتمع البحث تبلميذ الثانويات المتواجد
رضوا لمعنف خبلل مرحمة طفولتيم والذين تتراوح كل تبلميذ ىذه الثانويات والذين تع اختيار

 سنة. 19و 17أعمارىم بين 

استخدمت الباحثة في دراستيا ثبلثة مقاييس، مقياس التعرض لمعنف اإلرىابي، وقد 
 .البلإجتماعية لمسموكياتالشدة ما بعد الصدمة، ومقياس التقرير الذاتي  اضطرابومقياس 

المئوية، المتوسط  النسب، : حساب التكراراتالباحثة تاستخدمأما األساليب اإلحصائية فقد 
xالمعياري، اختبار االنحراف ،الحسابي

 .بيرسون، تحميل التباين "فا" االرتباطمعامل  ،2

اسة أن التفاوت في مستويات التعرض لمعنف لدر ىذه ا استنتاجاتمن  اتضحوقد 
عمى معاناة أطفال  باشرانعكاس ملو  (06)الذي ميز المناطق السكنية الستة  اإلرىابي

الشدة ما بعد الصدمة من جية، ومن جية أخرى عمى  اضطرابمجتمع البحث من أعراض 
، وعمى صعيد آخر تم اجتماعيةال بسموكياتاستجاباتيماألطفال في التعبير عن  درجات

                                                                 

دراسة ميدانية في محافظة الجزائر الكبرى عمى  –اآلثار النفسية والسموكات الناجمة عن التعرض لمعنف اإلرىابي : فاطمة الزىراء اليازيدي -1
 .2009/2010، 2، جامعة الجزائرتماعيةواالج، كمية العموم اإلنسانية ، أطروحة دكتوراه غير منشورةطمبة الثانويات
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رصد بعض المبلحظات وتسجيل آراء بعض الفاعمين التربويين عمى مستوى الثانويات بعض 
لدييم مشاكل تتعمق بضيق مثل بعض األطفال  األطفالالجانبية التي لوحظت عمى المظاىر 

 .الخمعوية، الضعف البدني ...  التنفس، اضطرابات

 انخفاضوىناك مشكبلت أخرى ظيرت بصورة واضحة عمى المستوى التعميمي مثل 
ي في مستوى مستوى الدافعية لئلنجاز، كثرة الغيابات، اليروب من المدرسة، التراجع والتدن

 التحصيل الدراسي.

سمات  مساىمة في دراسة بعض ـالموسومة ب :دراسة بن مجاىد فاطمة الزىراء  -1-3
دراسة تحميمية أقرانو. شخصية الطفل المعتدى عميو جسديا بالتكرار من طرف 

          تم إجراء ىذه الدراسة في مستشفى محمد بوضياف بوالية ورقمة  ،نفسية
 .2012سنة  –الجزائر –

جسديا شخصية الطفل المعتدي عميو  بعض سماتالدراسة البحث عن  ىذهاستيدفت 
دت وقد اعتم ،خمس حاالتوذلك من خبلل تسميط الضوء عمى  .اقرأنومن طرف  بالتكرار

وقد استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ؛ دراسة حالة خبلل اإلكمينيكي منالباحثة عمى المنيج 
 اربواخت اإلكمينيكيةالمقابمة المبلحظة و  :خدم  فيو نتائج تقنيةالمحدد التي تست اإلطارلكونيا 

ربط النتائج  أساستحميل قائم عمى  إلىصول جل الو أروف القدم السوداء من خو  ،الرورشاخ
 بالفرضياتالمرتبطة لمراد دراستيا و االبعض لفيم وتحديد السمات  ببعضياالمحصل عمييا 

 (1) :المطروحة و المتمثمة في

ن مفاض تقدير الذات من سمات شخصية الطفل المعتدى عميو جسديا بالتكرار انخ -1ف
 .أقرانوطرف 

                                                                 

دراسة  –مساىمة في دراسة بعض السمات شخصية الطفل المعتدى عميو جسديا بالتكرار من طرف أقرانو : فاطمة الزىراء بن مجاىد -1
 .2012، 26، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد تحميمية



دراسات حول العنف المدرسي                                     الفصل الثاني:                                                    

 

 66 

طرف المعتدي عميو جسديا بالتكرار من الطفل  شخصيةسمات  انعدام الثقة بالذات من -2ف
 .أقرانو
بالميل إلى  أقرانوبالتكرار من طرف  تتميز شخصية الطفل المعتدي عميو جسديا -3ف
 نعزال.اال
 أقرانيمعتدي عمييم من طرف أ ،سنة 12إلى 8سنيم يتراوح بينذكور،  حاالتال كل -4ف

 .في الصف الدراسي أوبشكل متكرر في الحي 

 :النتائج التالية إلىوقد خمصت الدراسة 

  الدراسة. فرضياتتحقق جميع 
  من طرف  شخصية الطفل المعتدي عميو جسديا نأاكتشاف لدى حاالت البحث

يا عن طريق اختبارين يز بسمات مميزة من بينيا التي تم التحقق منبالتكرار تتم أقرانو
 ىاتوالقدم السوداء .ومن بين  فواختبار خرو  ،وىما اختبار الرورشاخ إسقاطين

السمات التي تمت دراستيا ، تقدير الذات المنخفض الذي لو عبلقة وطيدة وانعدام 
انعدام  أمامخاصة  .األبصورة بالقدرة الذي لو عبلقة و  واإلحساس .الثقة بالذات

سيئة  أممع صورة بتجارب سيئة  تحققيا العبلقةالتي  ،الشعور باالطمئنان والسكينة
انعدام  وأمامالخارج  أو إلىالعدوانية سواء نحو الذات  والتي تكون ليا عبلقة وتوج

وعدم  لؤلمناالنعزال تجنبا لمشاعر الحاجة  إلىاالحتقار يمجأ الضحية الثقة بالذات و 
 االعتذار.
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بعض المعاممة األسرية في ظيور  بدور سوءالموسومة  :عمجية دراسة غمري  -1-4
وقد أجريت  ،( لدى الطفلاالجتماعي االنعزال، االضطرابات السموكية )العدوان

 .2014 الدراسة بمدينة بسكرة سنة

عمى دور سوء المعاممة األسرية في ظيور بعض ىذه الدراسة التعرف  ستيدفتا
( لدى الطفل وألجل ذلك كانت تساؤالت االنعزال االجتماعي –العدوان) السموكية االضطرابات

 الدراسة كالتالي:

 االضطرابات: ىل تؤدي سوء المعاممة األسرية إلى ظيور بعض رئيسيالتساؤل ال -
 (1)السموكية عند الطفل؟ وتفرع عن ىذا التساؤل المركزي التساؤالت الفرعية التالية:

 لمعاممة األسرية إلى ظيور العدوان لدى الطفل المتمدرس؟ىل تؤدي سوء ا -
 لدى الطفل المتمدرس؟ االنعزال االجتماعيىل تؤدي سوء المعاممة األسرية إلى ظيور  -

 يمي:أما فرضيات الدراسة فكانت كما 
 ظيور العدوان لدى الطفل المتمدرس.تؤدي سوء المعاممة األسرية إلى  -1ف
 لدى الطفل المتمدرس. االنعزال االجتماعيألسرية إلى ظيور تؤدي سوء المعاممة ا -2ف

لتقدير  بيركسمقياس  استمارةأدوات بحث متمثمة في  استخدامولمكشف عن ذلك تم 
 مباعتبارى االبتدائيأستاذ في الطور  11عت عمى وز  االستطبلعيةالسموك في الدراسة 

االختبار و صف الموجية، اإلحالة، كما استخدمت الباحثة المبلحظة، المقابمة ن مصدر
 وكذا تحميل المضمون في الدراسة األساسية. الرورشاخ سقاطياإل

                                                                 

، ( لدى الطفل المتمدرساالنعزال االجتماعيالسموكية )العدوان،  االضطراباتسرية في ظيور بعض دور سوء المعاممة األ: عمجية غمري -1
 .2013/2014، جامعة بسكرة، غير منشورة رسالة ماجستير
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حاالت، ودلت النتائج في الختام عمى أن سوء المعاممة األسرية  (7)وطبقت عمى سبع 
( لدى الطفل االنعزال االجتماعيالعدوان، االضطرابات السموكية )تؤدي إلى ظيور بعض 
 حاالت الدراسة.حقيق فرضيات الدراسة مع المتمدرس مما يدل عمى ت

 :الدراسات العربية -2

أثر العنف المدرسي في درجة  ـالموسومة ب :دراسة محمد مصطفى أبو عميا -1-2
 .2001وقد أجريت ىذه الدراسة في األردن سنة  ،شعور الطمبة بالقمق وتكيفيم المدرسي

، وقد أدرك المجتمع جدية ىذه حث أن مصطمح العنف المدرسي مصطمح قديميرى الباو 
المشكمة وخطورتيا في السنوات األخيرة مما أضاف عناصر جديدة لوعي المجتمع والتربية 

والمجتمعي، وتعد  األسريلمعنف  استمرارالعامة، ويضيف الباحث أن العنف المدرسي ىو 
 .األطفال عمى أحاسيس اعتداءالمرافقات النفسية لمعنف مدمرة أكثر من العنف نفسو ألنو 

تعرض لمعنف المدرسي بأشكالو المختمفة وبما يؤثر الوتنطمق أىمية الدراسة من مدى  
في شخصياتيم وال سيما في الجوانب النفسية المتمثمة بالقمق وسوء التوافق المدرسي وتدني 
مفيوم الذات والعزلة والعدوانية وىذا بدوره يؤثر في مجمل شخصية المتعممين ويعوق جميع 

األمر الذي يستدعي التدخل المبكر بتوفير البيئة المدرسية اآلمنة الخالية  ،ميم التطوريةمراح
إلى  االنتباهمن العنف بيدف التقميل من تمك المترتبات، وتبدو أىمية الدراسة في توجيو 

اآلثار السيكولوجية لمعنف المدرسي وتطوير البرامج التربوية واإلعبلمية وبذل المزيد من 
 بطرائق التعامل مع الطمبة والحد من إيذائيم. االجتماعيةين األسرة والمؤسسات الوعي ب

 (1):قيق مجموعة من األىداف نذكر منياوسعت الدراسة إلى تح

                                                                 

دنية، ، مجمة دراسات تربوية، الجامعة األر أثر العنف المدرسي في درجة شعور الطمبة بالقمق وتكيفيم المدرسي: محمد مصطفى أبو عميا -1
 .2001، 28العدد األول، المجمد 



دراسات حول العنف المدرسي                                     الفصل الثاني:                                                    

 

 69 

 تقصي أثر العنف المدرسي والجنس والمستوى الدراسي في القمق المدرسي. -
 لمدرسي.تقصي أثر العنف المدرسي والجنس والمستوى الدراسي في التكيف ا -

طالب وطالبة من  245ختار الباحث عينة تتكون من ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة ا
     باختياربالطريقة العشوائية المتعددة المراحل وذلك  اختارىمطمبة الصفين السابع والثامن 

عشوائية من المدارس التي فييا مستوى الصفين السابع والثامن، وحدد أسماء ( مدارس 6)
الذين تعرضوا لمعنف والذين لم يتعرضوا لو من قبل مديري المدارس والمرشدين الطمبة 

 لمعنف ومثميم من تعرضوا لو. الم يتعرضو  (اطالب125)اختارالتربويين 

الباحث مقياس العنف  استخدمولتحقيق أىداف البحث وتحميل النتائج وتفسيرىا، 
واعتمد  ،1995ودراسة الروسان  1991لبطش االمدرسي وذلك باالعتماد عمى دراسة كل من 

عرفة أثر كبل من العنف المدرسي في المعالجة اإلحصائية عمى تحميل التباين الثبلثي لم
 .المتعرضون لمعنف/ وغير المتعرضين لمعنف()

تحميل  استخدمثامن( في القمق والتكيف الدراسي إذ  والجنس والمستوى الدراسي )سابع/
وبذلك تكون الفروق ذات داللة إحصائية  (2)عمى  05,0لة التباين مرتين وقسم مستوى الدال

 : االستنتاجات أىمياوقد توصل الباحث في نياية دراستو إلى جممة من  025,0عند مستوى 

 فيما يتعمق بأثر العنف المدرسي والجنس والمستوى الدراسي في القمق تبين أن الطمبة
ن اإلناث كن أكثر قمقا ، وأضوا لوكثر قمقا من الذين لم يتعر الذين تعرضوا لمعنف أ

 .من الذكور
.عدم وجود فروق بين طمبة الصفين السابع والثامن في درجة شعورىم بالقمق 
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 ى الدراسي في التكيف المدرسي، فقد فيما يتعمق بأثر العنف المدرسي والجنس والمستو
م أن المجموعة التي تعرضت لمعنف كانت أسوء تكيفا من المجموعة التي ل اتضح

 .تتعرض لو
 عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في المستوى الدراسيكما تبين. 
 شعورىم كذلك لم تكن ىناك فروق بين طمبة الصفين السابع والثامن في درجة

 .بالتكيف

ألحداث العنف  اآلثار النفسية ـالموسومة ب :تياني طالب عبد الحسين دراسة -2-2
إناث( لمدراسات  ،ذكور(عمى طمبة جامعة بغداد  أجريت الدراسة :لدى طمبة الجامعة

 .2008/2007 الصباحية لمعام الدراسي

طمبة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة اآلثار النفسية ألحداث العنف لدى وقد 
 :وألجل ذلك وضعت الباحثة فرضيتين، الجامعة

 .الجامعة العنف لدى طمبة حداثألنفسية  آثارال توجد الفرضية األولى:  -

العنف  حداثألالنفسية  اآلثارفي  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة الفرضية الثانية:  -
 .دى طمبة الجامعة وفق متغير الجنسل

 اآلثارمقياس بلمقياس متمثمة  أداةقامت الباحثة ببناء  الدراسة، فرضياتولغرض اختبار 
 .العنف وفق النظرية السموكيةألحداث النفسية 
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ناث وقد إ  50%،ذكور  50% ،طالبا وطالبة 400عشوائية قواميا عينة  اختياروقد تم 
النتائج  إلىتوصمت الدراسة  األخيرفي و  spss).برنامج ( الباحثة الحزمة اإلحصائية تعممتاس

 (1):التالية

 التيجيرالقتل، (طمبة الجامعة قد تعرضوا إلى الكثير من األحداث  العنيفة مثل  أن، 
نمو حاالت من اليأس  أدى إلىالذي  األمر )....الخاالنفجارات ،يدالتيدالخطف و 

يم بالدراسة والتخطيط لممستقبل ممل الطمبة وعدم اىتمام أدت إلىالتي  اإلحباطو 
 .قمة الدافعية لمعمل وغيرىارات و المحاض أثناءتشتت انتباىيم و 
 م في نفس البيئة الطمبة والطالبات قد تعرضوا لنفس األحداث العنيفة بحكم تواجدى نأ

 .نفسية آثارو من نلذلك التوجد فروق بينيم فيما يعانو 
  ناث ذكورا(لمطمبة  يلنفسالمعنف قد أثرت عمى البناء  التأثيرات السمبيةإن  (.اوا 
 استمروا  في دراستيم  إال أنيمرض لو الطمبة من ضغوط نفسية تععمى الرغم مما ي

 .اجباتيم رغبة منيم في بناء وطنيمو  وأداء

الدعم تقواء وعبلقتو بالشعور بالوحدة و االس ـالموسومة ب :دراسة معاوية أبو غزال -2-3
 .2009وأجريت ىذه الدراسة باألردن سنة  ،االجتماعي

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الظروف في مستويات الشعور بالوحدة والدعم وقد
 –ضحايا  –مستقوين –ن غير مشاركي)االجتماعي المدرك لدى مجموعات االستقراء 

 ،جنس أو ،وفيما كانت ىذه الفروق تختمف باختبلف مجموعات االستقواء ،(مستقوين ضحايا
                  ةطالب وطالب (978)تألفت عينة الدراسة من  ،أو التفاعل بينيما ،الطالب

                                                                 

 .2009 ،14مجمة العموم النفسية جامعة بغداد، العدد، اآلثار النفسية ألحداث العنف لدى طمبة الجامعة: تياني طالب عبد الحسين-1
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غير  (837)م تصنيفيم إلى تمن الصف السابع إلى الصف العاشر، ( رذكو 515  ،إناث 463)
وطبق عمى أفراد عينة الدراسة  ،(مستقويا ضحية 48) ،(مستقويا 26) ،ضحية (67) ،مشارك

مقياس االستقواء والوقوع ضحية والشعور بالوحدة والدعم االجتماعي المدرك وقد كشفت 
 (1)نتائج الدراسة أن:

  مجموعات غير مستوى الشعور بالوحدة لدى مجموعة الضحايا كان أعمى منو لدى
 .مستقوين الضحاياوال المشاركين، والمستقوين

 ى منو لدى مجموعة أن مستوى الشعور بالوحدة لدى مجموعة المستقوين كان أعم
 غير المشاركين.

 والمستقوين الضحايا ين المستقوينلم تكشف نتائج الدراسة عن وجود فروق ب. 
 ن أما فيما يتعمق بالفروق في مستوى الدعم االجتماعي لدى الطمبة غير المشاركين كا

 .لدى الطمبة المستقوينأعمى منو 
  في  االستقواءكما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعات

مستوى الدعم االجتماعي الوالدي بين الطمبة غير المشاركين والطمبة المستقوين 
 ولصالح غير المشاركين.

  ضحايا الدعم الزمبلء بين غير المشاركين و وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى
 ولصالح غير المشاركين.

  لم تظير فروق دالة إحصائيا في مستوى الدعم االجتماعي المقدم من طرف المعممين
 بين مجموعات االستقراء.

                                                                 

 .2009، 2عددال، 5مجمدال، التربوية في العموم األردنية، المجمة االستقواء وعالقتو بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي: معاوية أبو الغزال-1
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اآلثار الناتجة عن العنف  ـالموسومة ب :دراسة عمى بن سعيد بن عمي العواد -2-4
ب المرحمة الثانوية بمدينة وذلك لطبل ؛المدرسي وجور المرشد الطبلبي في التخفيف من حدتو

 .2011بالمممكة العربية السعودية، سنة  برالخ  

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور المرشد الطبلبي بالمدرسة في مواجية 
 وذلك من خبلل التعرف عمى مشكبلت العنف المدرسي لدى طبلب المدارس الثانوية،

وتحديد اآلثار الناتجة عن العنف  و،عن األسباب والعوامل المؤدية إلي والكشفمظاىره 
المرشد الطبلبي  والتعرف عمى الصعوبات التي تواجو المدرسي لدى طبلب المدارس الثانوية

في مواجية مشكمة العنف المدرسي، وأخيرا وضع مقترحات لتفعيل دور المرشد الطبلبي في 
اسي الثاني من وذلك من خبلل الفصل الدر  ،مواجية مشكمة العنف الطبلبي في المدرسة

 (1)التساؤالت التالية: نوقد قامت ىذه الدراسة باإلجابة ع 2010/2011العام الدراسي 

 ما ىي مظاىر العنف المدرسي لدى طبلب المدارس الثانوية؟ -
 ما ىي العوامل واألسباب المؤدية لمعنف المدرسي لدى طبلب المدارس الثانوية؟ -
 درسي لدى طبلب المدارس الثانوية؟اآلثار الناتجة عن العنف المماىي  -
 ما ىي الصعوبات التي تواجو المرشد الطبلبي في مواجية مشكمة العنف المدرسي؟ -
ما ىي المقترحات لتنشيط دور المرشد الطبلبي لمواجية مشكمة العنف المدرسي لدى  -

 طبلب المدارس الثانوية؟

مجتمع ىذه الدراسة من  الباحث المنيج الوصفي كميج لمدراسة، وتكون استخدموقد 
بر، وقام المدرسي في مدينة الخ   اإلرشادجميع المرشدين والمرشدات العاممين في مينة 

منيم عن  (3)عمييم وتعذر  ستبانةاالفردا وتم توزيع  (56) عينة عددىا باختيارالباحث 
                                                                 

ور المرشد الطالبي في التخفيف من حدتو وذلك لطالب المرحمة داآلثار الناتجة عن العنف المدرسي و عمى بن سعيد بن عمي العواد:  -1
بن سعود، المممكة العربية ، جامعة اإلمام محمد واالجتماعية، كمية العموم اإلنسانية ر، رسالة ماجستير غير منشورةالثانوية بمدينة الخب

 .2010/2011، السعودية
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 بعدم ناناثحد الحاالت، وقام أإلى مدن أخرى وكذلك لوفاة  انتقاليمتسجيل البيانات لظروف 
ىي التي تم تحميميا إحصائيا  استبانة (50)فأصبح العدد ىو  استبلميابعد  االستبانةرد

 لجمع البيانات. واستخدم االستبيان

 : اسة إلى مجموعة من النتائج أىمياوقد توصمت الدر 

  ،الكذب عمى المعمم وتمزيق بعض كتب الدراسة، وتحطيم ممتمكات الغير والمعاكسات
 غير أخبلقية. وكتابة ألفاظ

 التربص، ونشر اإلشاعات في  التمرد عمى السمطة المدرسية، وتكوين عصابات
 المدرسة.

  عدم إشباع المناىج لحاجات الطبلب والعنف الزائد من قبل المدرسين واليروب من
 المدرسة وتدني التحصيل الدراسي.

 والعمل  تيديد األمن النفسي لمطفل يؤدي إلى القضاء عمى فرصة التفكير الحر
 الخبلق.

 بتو في عدم الذىاب المجوء إلى الحيل الدفاعية مثل التمارض والصداع والمغص لرغ
 كراىية المدرسة والمعممين وكل ما لو عبلقة بالعممية التعميمية.إلى المدرسة و 

 :تمثمت فيما يمي مجموعة من التوصياتإلى الدراسة  وانتيت

 و الوالدين لرعاية أبنائيم إشعار ولي األمر واالتصال المستمر وتوجي. 
  مساعدة الطبلب عمى االشتراك في األنشطة المدرسية المختمفة واكتشاف حاالت

 النفس. العنف مبكرا واكتساب ميارات القدرة عمى ضبط
  وضع البرامج االجتماعية والثقافية التي تقمل من شعور طبلب المرحمة الثانوية

 بالممل.



دراسات حول العنف المدرسي                                     الفصل الثاني:                                                    

 

 75 

تقدير الذات وعبلقتو بالسموك  ـالموسومة ب :يدراسة شايع عبد اهلل مجم -2-5
 .2013،سنة صعدهالعدواني لدى طمبة الصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي بمدينة 

البحث إلى الكشف عن طبيعة العبلقة بين تقدير الذات والسموك العدواني لدى ىذا ىدف 
 (1):من خبلل وذلك صعدهألساسي بمدينة طمبة الصف الثامن من مرحمة التعميم ا

بعاد السموك العدواني لدى طمبة الصف الثامن من العبلقة بين أنواع تقدير الذات وأتحديد  -
 التعميم األساسي.

الصف  تحديد مدى العبلقة بين تقدير الذات العائمي وأبعاد السموك العدواني لدى طمبة -
 .الثامن من التعميم األساسي

ات المدرسي وأبعاد السموك العدواني لدى طمبة الصف تحديد مدى العبلقة بين تقدير الذ -
 الثامن من النظام األساسي.

ي )األصدقاء( وأبعاد السموك العدواني لدى ى العبلقة بين تقدير الذات الرفاقتحديد مد -
 طمبة الصف الثامن من النظام األساسي.

 معرفة أي من أنواع تقدير الذات أكثر تنبؤا بالسموك العدواني. -

طالب من طمبة الصف الثامن من مرحمة التعميم  (240)ونت عينة البحث من وتك
: مقياس تقدير الذات، ومقياس واستخدام الباحث األدوات التالية، صعدهاألساسي بمدينة 
 :ة تم التوصل إلى النتائج التاليةوبعد المعالجات اإلحصائي، السموك العدواني

  بين مستويات تقدير  (0,01) مستوى داللةدالة إحصائيا عند  ارتباطيوتوجد عبلقة
 الذات والسموك العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية.

                                                                 

، مجمة عدةصتقدير الذات وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة الصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي بمدينة شايع عبد اهلل مجمي:  -1
 .2013، ، العدد األول29جامعة دمشق، المجمد 
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 ،وتقدير الذات المدرسي منبئان  كما توصمت النتائج إلى أن تقدير الذات العائمي
 لمسموك العدواني.

 تقدير الذات العائمي يعتبر أكثر إسياما في التنبؤ بالسموك العدواني من تقدير الذات 
 المدرسي.

 الدراسات األجنبية  -3

التنمر أنواع  ـالموسومة ب :(Baldry &Farrington) دراسة بالدري وفارينجتون-3-1
كان اليدف منيا ىو تقصي و.1999،وأجريت الدراسة سنةأطفال المدرسة اإليطالية وسط

عمارىم بين وأ (ولدا 125 ،بنت 113)تكونت العينة من  .ثارهانتشار المتنمرين والضحايا وآ
النتائج أن أكثر من النصف  تظير أسنة من مدرسة متوسطة بالعاصمة روما، و  (11-14)

وبشكل عام فإن من وقع عمييم  .ن األوالد يتنمرون أكثر من البناتأعانوا من ىذه الظاىرة و 
واألوالد غالبا ما يقومون بتنمر جسدي بغرض الضرر  ،األذى كانوا معظم الوقت من البنين

 .مباشر بقصد إلحاق الضرر النفسيالي بينما البنات يمارسن التنمر غير الجسد

كما كشفت نتائج الدراسة عمى أن ممارسة التنمر ذات تأثير سمبي عمى المتورطين في  
موقف التنمر، حيث يكتسب المتنمر مكانة اجتماعية بين أقرانو في المدرسة عمى عكس 

 (1)ني وميل كبير لمعزلة عن رفاقو.الضحية الذي يكون لديو احترام ذاتي متد

في كندا بعنوان تأثير سموك  (Solomon &Serrz) دراسة سولومون وسيرز -3-2
،حيث أجريت ىذه الدراسة بكندا اآلباء المفظي عمى تقدير الذات لؤلبناء وتحصيميم الدراسي

ن البدني إلى تمييز تأثيرات العدوان المفظي من العدوا الدراسة ىذه وقد ىدفت .1999سنة 
نجازاتيم  ودراسة ما إذا كان عدوان اآلباء المفظي لو تأثيره السمبي عمى تقدير ذات األطفال وا 

                                                                 

 .111-110ص مرجع سابق، ص :نورة بنت سعد القحطاني-1
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سنة  (12-9)طالبا تراوحت أعمارىم من  (144)تكونت عينة الدراسة من  العممية والمدرسية.
دمت وقد استخ ،مونتريالـ تم اختيارىم من أربع مدارس عامة من الطبقة المتوسطة في جزيرة 

 النتيجةت الدراسة إلى " وخمص1989ليارترة منظور فيم الذات عند األطفال "الدراس
 (1)التالية:

  ،وجود عبلقة بين تقدير الذات المنخفض الذي يرتبط بالقبول االجتماعي الضعيف
 .والكفاءة الدراسية والسموك العدواني لآلباء

 المغة األم كما أن السموك العدواني لآلباء يؤثر عمى. 

 :التعميق عمى الدراسات السابقة –ثالثا 

تناول الباحث مجموعة من البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة والتشابو بمادة البحث 
 :ظميا إلى نتائج ميمة ولعل أبرزىاالحالية، ورغم تباين وتعدد أنواعيا فقد توصل مع

 وسنة  1995ن سنة سابقة ما بيتراوحت الفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسات ال
2014. 

عا ما، حيث تراوحت ما والمبلحظ ىنا أن الدراسات األجنبية ىي التي كانت قديمة نو 
أكثر حداثة.أما غربية بحيث لم يتمكن الباحث من التوصل إلى دراسات  1999و 1995بين 

 .2001بقية الدراسات األخرى فكانت حديثة أي بعد سنة 

  احل التعميمية المختمفة ) ابتدائي، متوسط، ثانوي، أجريت الدراسات السابقة في المر
 جامعي(، بينما لم تحدد بعض الدراسات مرحمة دراسية بعينيا.

 الدراسات السابقة عبلقة العنف المدرسي بمتغير النوع، السن، الخمفية  أغمب عالجت
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية لؤلسرة.

                                                                 

1-Solomon, C. ruth and sest , Françoise:Effects of parental verbal Aggression child Den’s Selb- Esteen 

and school Marks, child A buse Neglect, vol , 23 N=°4, 1999,p-p339-351.  
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  عن أسباب انتشار ىذه الظاىرة وأغفمت معظم الدراسات السابقة تناولت البحث
 البحث في تداعيات ىذه الظاىرة عمى الفرد واألسرة والمجتمع.

  معظم الدراسات السابقة تناولت موضوع العنف المدرسي من وجيات نظر مختمفة
مت وجيات نظر التبلميذ غفإال أنيا أ، )تبلميذ، أساتذة، إداريين، أولياء....الخ(

 .ضحايا العنف
 النسب المئوية، التكرارات، السابقة أساليب إحصائية مختمفة )ت الدراسات استخدم

 .المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، المعامبلت، االرتباط... الخ(
  اعتمدت معظم الدراسات السابقة عمى العينة العشوائية أما البحث الحالي فقد اعتمد

 عمى العينة القصدية.
  عن الدراسات السابقة في حدود البحث وطبيعة المجتمع اختمفت الدراسة الحالية

 الذي أجريت فيو الدراسة.
  توصمت معظم الدراسات السابقة إلى وجود فروق بين الجنسين حول مظاىر العنف

 يتفق مع الدراسة الحالية. لم المدرسي، وىو ما
  اتفقت أغمب الدراسات السابقة عمى أن العنف المفظي ىو أكثر مظاىر العنف

 نتشارا في الوسط المدرسي وىو ما يتفق مع الدراسة الحالية.ا

 موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة: –رابعا
  يعتبر البحث الحالي امتدادا لمدراسات السابقة التي اىتمت بالعنف المدرسي في

إال أن المراحل التعميمية المختمفة وعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية والتربوية، 
ما ال حظو الباحث في ىذه الدراسات أنيا ركزت في البحث عن أسباب الظاىرة ومظاىرىا، 
إال أن البحث في أثار ىذه الظاىرة وتداعياتيا فمم نجد منيا إال القدر اليسير، أما الدراسة 

الظاىرة عمى الجوانب النفسية واالجتماعية فقد حاولت البحث في تداعيات ىذه  الحالية
 .ربوية لتمميذ مرحمة التعميم الثانويوالت
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  كما أن اغمب الدراسات السابقة تناولت الظاىرة من وجية نظر التبلميذ الممارسين
لمعنف أو أعضاء الييئة التربوية والمدرسية، أما البحث الحالي فقد لفت االنتباه إلى 

 .وجيات نظر ممن يقع عمييم العنف من التبلميذ أي التبلميذ ضحايا العنف
 .وفي األخير نأمل أن يكتسب ىذا البحث أىمية و موقعو من الدراسات السابقة

 : أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في البحث الحالي:خامسا
  ساعدت الدراسات السابقة في إثراء الجانب النظري لمدراسة. 
 حيث  أتاحت الدراسات السابقة الفرصة لمباحث في اختيار المنيج المبلئم لمدراسة

 المناىج إلجراء مثل ىذا البحث. أنسباستخدم المنيج الوصفي الذي يعتبر 
 المناسبة لمبحث الحالي من حيث وضع  أتاحت الدراسات السابقة اختيار المقاييس

 أسئمة االستبيان والمقابمة.
  وتحديد  ،ووضع فروض الدراسة ،شكاليةاإلموضوع البحث وتحديد باإللمام الجيد

وكذلك اختيار أنسب األساليب اإلحصائية التي يمكن  ،لمدراسة المجتمع األصمي
 حث.استخداميا في تحميل بيانات الب

  تجنب بعض جوانب القصور في الدراسات السابقة التي تناولت بعض أبعاد الدراسة
 الحالية.
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 خالصة الفصل:
 أو محمية ،يةأو عرب ،سواء كانت أجنبية بعد التعرض لمجموعة من الدراسات السابقة 

 ،مختمفةتعميمية في مراحل و ،من زوايا متعددة العنف المدرسيتبين لمباحث أنيا تناولتظاىرة 
، وقد استفاد منيا ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية والتربوية ربط متغير العنفقد تم و 

 مبريقي.الباحث في جوانب متعددة في الدراسة الحالية، سواء عمى المستوى النظري أو األ
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 تمييد:    

المعنوف بسوسيولوجيا العنؼ بداية إلى بعض المفاىيـ المتعمقة و سنتطرؽ في فصمنا ىذا  
إعطاء  بذلؾ محاوليفو أو المؤدية بدورىا إلى ظيوره،  التي تعد أكثر ارتباطا بو،و  بالعنؼ

تبياف و  الظاىرة االجتماعيةليا، ثـ نعرج بعدىا عمى أىـ النظريات المفسرة ليذه  شروحات
 سطح الواقع االجتماعي. لمبروز عمىأىـ األسباب والعوامؿ التي تحفز ىذه الظاىرة 

   :المفاىيم المرتبطة بالعنفأىم  –أوال

لشيء بؿ تكوف أحيانا متداخمة معو بعض ا ،يرتبط مفيوـ العنؼ بمفاىيـ مشابية لو
 اإلكراه...الخ.و  ة،واإلساء ،والقوة ،كالعدواف

وىذا ما يزيد مف تعقد ىذا  ،وىذه الكممات ال تقؿ غموضا بذاتيا عف مفيـو العنؼ ذاتو
ة اإلشارة إلى المفيـو وتشعبو وصعوبة اإلحاطة بطبيعة ىذه الظاىرة، وقد رأى الباحث ضرور 

 جؿ تحقيؽ بعض الوضوح لمفيـو العنؼ.المتغيرات مف أىذه 

 عدوانية يرى ميشاؿ كورناتوففي إدراؾ العبلقة بيف العنؼ وال والعدوانية: العنف -1
 تاحتماليا"بأنو البد أف ندرؾ جيدا تداخؿ العبلقات الثابتة والسببية الدورية القائمة بيف 

يطمؽ  ثانية، إف احتمالية العنؼ ىذهجية العنؼ مف جية، وأعماؿ العنؼ وأوضاعو مف 
ليذا السبب غالبا  ،أشبو بفتيؿ مفجر ، وىياسـ العدوانية ا عمماء البيولوجيا والسيكولوجياعميي

وعمى ذواتنا، أو في  ،ما تكوف دفينة في أعماؽ كياننا في نطاؽ السر المغمؽ عمى اآلخريف
ف تكوف مجيولة، ي يمكف أبعض األحياف يبدو تصرؼ أو رأي يكشؼ ىذه العدوانية الت

تعبير أكثر حيادا مف كممة عنؼ التي تتسـ بسمة أخبلقية شديدة عبلوة  وكممة عدوانية ىي
  (1)".عمى ذلؾ فما مف شؾ أف مفيـو العنؼ ىو مفيـو سياسي سوسيولوجي

                                                           

 .53ص، مرجع سابق :وآخرون هفيميب برونو  1-
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وتنتج عف احتكاؾ  ،والعدوانية الكامنة وراء العنؼ تجد جذورىا ضاربة في كياف اإلنساف
العدوانية كشكؿ مف "أي أف  ،بالثقافة وتأثره بالمعطيات االجتماعية والثقافية واالقتصاديةالفرد 

ذا كاف كؿ عنؼ يحمؿ و  أشكاؿ العنؼ تستمد جذورىا مف الواقع االجتماعي وتتموف بو، ا 
ويقع احتوائيا في  ،قسطا مف العدوانية فاف كؿ عدوانية ال تظير بمظير خارجي عنيؼ

استنفاذ ر اجتماعي عف عية طقوسية، إف العدوانية ىي تعبيدات جماأشكاؿ ثقافية أو عا
المقنف عف ضرورة وجوده كقوة تتجاىؿ سمطانيا الخفي، إف حدود العنؼ المؤسسي أو العنؼ 
 (1)".ف الثقافي  لمجتمع ما أو نمط العبلقات االجتماعيةايالعنؼ يختمؼ باختبلؼ التب

كممة العدوانية كمفيـو شامؿ ليفيد البحث استنادا إلى ما تقدـ يمكف استخداـ و 
 فيـو شامؿ ليفيد البحث السياسي والسوسيولوجي.السيكولوجي واستعماؿ كممة عنؼ كم

: لقد قاـ دوركايـ باستخداـ ىذا المفيـو وجعؿ مف اإلكراه مقياسا لما العنف واإلكراه -2
ده جممة مف ض عمى أفراف كؿ مجتمع يفر ، خاصة وأىو  اجتماعي أو غير اجتماعي

يستدؿ "كايـ في ىذا الصدد ويقوؿ دور  ،اجتماعية يمتزموف بياطرؽ التفكير وأدوار المقاييس و 
ممارستو  عمى واقعة اجتماعية ما بالقدرة عمى الضغط الخارجي الذي تمارسو أو تستطيع

ما بالواقعةو  ،إما بوجود عقوبة محددة ايىذه القدرة يستدؿ عمي ف وجودوا   ،فرادحياؿ األ التي  ا 
 (2)".تبدييا ىذه األخيرة في وجو كؿ محاولة فردية تنطوي عمى العنؼ نحوىا

 وبالعنؼ ،ا يتحدث عف عبلقة المجتمع بالفردكايـ اإلكراه عندموبالتالي يستعمؿ دور 
 كايـ، وتحدث دور االنصياع ويتمردوف أي عندما يرفض األفراد؛ عندما يتحدث عف العكس

حيث يقوـ  ،عف ظاىرة االنتحار كحالة عنؼ ليا عبلقة بمستوى تكامؿ الفرد في مجتمعو
 ة لمضغط االجتماعي الذي يشعر بو.الفرد باالنتحار نتيج

                                                           

 .12، ص1990، شيادة الكفاءة في البحث، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، تونس، الثقافة المدرسية والعنفخواجو:  احمد1-
 .48، ص1992بيروت،  ،دار الساقي ،1، ترجمة إبراىيم العريس، طفي العنفحنة أرندت:  -2
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يضمف يمة يستعمميا المجتمع لكي يبقى ويستمر و أف اإلكراه ىو وسويرى فيميب برنوه "
 ،مف ناحية استمراريتوالتماسؾ و  عنؼ تقع بيف ضرورة ىذاف إشكالية ال، وا  ضاءهتماسؾ أع

ؼ إذا ما عف العنوبيف محاولة التجديد واالنقطاع مف ناحية أخرى، ولكف يمكننا التحدث 
ا عما يميز الواقعة االجتماعية ونعني بذلؾ وفي حديثنا مجددوضعناه داخؿ ىذه األطر، 

ة ما حياؿ المنحرفيف، تمارسو جماع ، البد مف القوؿ بأف ىذا اإلكراه ليس قمعا تعسفيااإلكراه
 ،ف التمرس بالقيـ في مجتمع مااستمراريتيا، فإإنيا الشرط والضمانة لتماسؾ ىذه الجماعة و 

 .     مف اإلكراه يمارسو المجتمع ليبقىىو شكؿ 

ارية المحتمة مف إف مشكمة العنؼ كميا تقع بيف ىذا التماسؾ الضروري وىذه االستمر " 
 (1)".يقبلف ضرورة عنيا مف جية أخرى انقطاع الجية، بيف تجديد و 

لفرد عمى التحكـ، ي في مفيوميا العاـ والشامؿ مقدرة االقوة تعن :العنف والقوة -3
اإلرادة عمى اآلخريف لتحقيؽ ىدؼ معيف، وفي عمـ االجتماع يقصد بيا و وفرض السيطرة 

جبارىـ عمى العمؿ ريف وىي أيضا التدخؿ في حريتيـ و عدة معاف منيا "السيطرة عمى اآلخ ا 
رؼ ماكس فيبر القوة بأنيا " القدرة عمى التحكـ في سموؾ اآلخريف وقد ع   ،(2)بطريقة معينة"

 (3)".برغبتيـ أو بدوف رغبتيـ سواء

معظـ ألف العنؼ ال يتـ في  ؛ليذا فالقوة ىي فكرة أساسية وىامة وعنصر ميـ لمعنؼ
خاصة الجسمي )البدني( إال عف طريؽ توفر القوة التي تعطيو  األحياف تنفيذ صوره وأشكالو

أو الضرر وتدمير  القدرة عمى التنفيذ، فقد أشارت عدة تعاريؼ لمعنؼ عمى أنو إلحاؽ األذى
 الممتمكات عف طريؽ القوة أو استخداميا لتنفيذ ذلؾ.

                                                           

أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية  ،العنف المدرسي بالمؤسسات التربوية في المجتمع التونسي :منية بن عياد -1
 .37ص ،2012 تونس، ،واالجتماعية

 .411، ص1999، دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة ، قاموس مصطمحات العموم االجتماعية :الصالح مصمح -2
 .512، ص1999، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، موسوعة عمم االجتماع :لحسنا إحسان محمد -3
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أو النفسي  أف العنؼ يتكوف أساسا مف القوة التي تستخدـ إلحداث التأثير الماديكما "
واضح عمى أف القوة  وىذا دليؿ ،(1)".الذيف يعمموف ضد رغباتيـ وميوليـعمى اآلخريف 

ألنيا األداة المحركة لو والتي تعطي ىذا الفعؿ القدرة عمى الظيور والبروز  ،العنؼمرتبطة ب
بيف األفراد، كما أف العنؼ في إحدى معانيو  الوصفية يشير إلى القوة في المجتمع و 

 عبلقة بيف العنؼ والقوة.مانية المستخدمة لئلضرار باآلخريف وكؿ ىذا يؤكد عمى الالجس

وبالتالي فاف أي  ،ف العنؼ عبلقة أولية بيف القوة  وممارسة القوةأوليذا يمكف القوؿ ب
 ،إفراط في استخداـ القوة بغاية السيطرة والييمنة )أو في الدفاع عف النفس( يتحوؿ إلى عنؼ

استخداـ القوة الجسدية في السيطرة و ىو العنؼ الفيزيائي، بوىذا المثاؿ يتضح بما يسمى 
، وىذا يعني الدفع وأ ،الركؿ وأ ،الشد وأ ،الضرب :دفاع عف النفس مثؿعمى اآلخر أو ال

عؿ بغاية السيطرة ف العنؼ ىو تحوؿ  القوة مف حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود بالفبأ
 (2)توظؼ فييا القوة. يذا يصبح العنؼ مشروط بالغاية التيعمى اآلخر، وبالييمنة و 

يرتبط انحراؼ بعض األفراد باالبتعاد عف القيـ والمعايير  العنف واالنحراف: -4
وعف القوانيف والتشريعات المطبقة، أو إتياف بعض األفعاؿ التي تخالؼ العادات  ،السائدة

والذي يؤدي إلى التعصب  ،يكوف االنحراؼ في الفكر والرأيوالسموؾ المقبوؿ اجتماعيا، وقد 
 (3).والتطرؼ وعدـ القابمية لتعديؿ الرأي أو السموؾ في أي أمر مف األمور

ي في مواجية في وصفو لميكانيـز الضبط االجتماعبارسونز  والتصنيؼ الذي قدمو
عادة التوازف إلى المجتمعو  ،االنحرافيةالميوؿ  التنشئة االجتماعية ال عمى أف حيث أكد  ؛ا 

تستطيع وحدىا أف تتغمب عمى التوتر واالنحراؼ في عبلقات التفاعؿ، األمر الذي يؤدي إلى 

                                                           

 ،132عدد لا ، ترجمة عبد اليادي عبد الرحمان، المجمة الدولية لمعموم االجتماعية،المجتمعات الحديثة والعنف الفطري :كاوشي فينانت -1
 .41، ص1991جنيف،

 .51، ص2011، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، المدرسة في عالم متغيررأسمالية  :سعد وطفةأعمي  -2
 .6ص مرجع سابق، :نادية جمال الدين وآخرون -3
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االنحراؼ عف فتؤدي بدورىا إلى  ،ظيور بعض العناصر السمبية في البناء االجتماعي
و  ،جتماعيالبد أف يواجو النسؽ ىذه األنماط االنحرافية بعممية الضبط االالمعايير القائمة، و 

ويصبح  ،تصبح درجة االمتثاؿ واحدة مف الدرجات التي توضح عودة النسؽ إلى التوازف
 (1).االنحراؼ ىو عدـ االمتثاؿ لمقواعد الضابطة  لمنسؽ

المتثاؿ يقود إلى مفيـو التمرد والرفض أف مفيـو عدـ ا"  (Snyder)سنيدر يعتبرو 
 ،يا ما ىو اجتماعي، ومنىو ذىني ومعنوي باتخاذ أشكاؿ متنوعة منيا ما ،المقاومة لمسمطةو 

، ويقترف عادة باستخداـ العنؼ بشكؿ مباشر لمنع العناصر الممثمة لمسمطة وما ىو سياسي
 (2)مف القياـ بوظائفيا.

ىذا  عد  ت التي إذا توافرت في سموؾ معيف حد الصفاإف اإليذاء كاف أ  :اإليذاءالعنف و -5
فحينما يقـو فرد ما بالعنؼ  ؛لمعنؼ ا، ويعد ىدفا وغير سوي وعدواني وعنيؼشاذالسموؾ 

لعنؼ مف أضرار فانو ييدؼ بيذا الفعؿ إيذاء ذاتو أو غيره بناء عمى ما ينطوي عميو فعؿ ا
 اعتباره رت في فعؿ معيف تـيعد مف العناصر األساسية التي إذا توفمادية و معنوية، و 

يتضح أف العنؼ يقترف باإليذاء، باعتباره أحد العناصر األساسية المكونة  ولذلؾ ،عنيفا
 لمعنؼ.

                                                           

 .129ص مرجع سابق، :احمد زايد -1
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 :قوانين العنف –ثانيا

 ولـ يمر عميو ىذا ارئ،الق غريبا عمى مسامعشاذا و  قد يبدو ىذا العنواف ألوؿ وىمة
ئلجابة لو  ؟نيف تقنف وتحدد السموؾ العنفيىؿ ىناؾ قواالتعبير االصطبلحي، وقد يتساءؿ 

والمثري أف نستعيف بدراسة عالـ االجتماع األمريكي المعاصر عف ىذا التساؤؿ مف المفيد 
 (the laws of violence) قوانيف العنؼ :ػالموسومة ب (Wilber Charles)شارلس ولبر 

 :ارية وىيطرح فييا قوانيف اختبالتي 

اعة عندما تمارس سموكا عنيفا ، فالفرد أو الجم: أي التواصؿ المستمراالستمرارية -1
فإنيا تجده وسيمة سيمة ليا  ،جؿ تحقيؽ مآربيا أو مرامييا تحت ظروؼ معينة وتنجح بومف أ

عندما تواجو مواقؼ حادة أو معقدة أو صعبة عمييا،  ف ؛تتحوؿ إلى خبرة عندىا في ممارستول
ال رستو و العنؼ( سموكا سيبل مماعندما يمسي )فبالبحث عف بديؿ لو، فبل تكمؼ نفسيا 

حد أىدافو أو مطالبو وتكرار استخدامو أو عندما يريد أف يحقؽ أ ،يرغب ممارسو بتركو
مؿ مع األحداث والمواقؼ بعد أف استخدمو كقاعدة عممية في التفاعؿ والتعا)يضحي عنده 

 ،إلى خبرة تفاعمية تجبره باالنخراط ثانية وثالثة ورابعة في ممارستو (التي يواجييا واألىداؼ
 (1)يميؿ إليو ألنو وجده مناسبا لو.نو إحتى بعد تحقيؽ أىدافو ف

السبلح مثبل  ضد اآلخر يقابمو  ستخداـفا، ويفر خو العنؼ ينتج عنفاأف : أي التبادل-2
عنفا  ح إليو، وىنا يسمى العنؼ المضاداستخداـ السبلح مف قبؿ الطرؼ الذي وجو السبل

ال يمنعو أو العنؼ يولد عنفا و  إذف فالعنؼ سموؾ متبادؿ بمعنى أف حتميا وليس ظرفيا؛
، فالعنؼ ال ينتج أو يفرز راحة أو استقرارا أو ايد مع تزايده ويختفي مع اختفائوبؿ يتز  ،يوقفو
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؛ ألنو يمثؿ قوة القوة ومعاكس لو في االتجاهلو في  بؿ اضطرابا وقمقا ورد فعؿ مساو ،توازنا
 (1).ة لآلخر الذي تـ االعتداء عميووممغي ،بةمجبرة وغاص

التي تعني عدـ وجود تمييز يفرؽ بيف ما يسمى بالعنؼ المبرر  ة:الرتابة المتماثم – 3
العنؼ الذي يمارسو  مثبل:ألف  السيئ،أو العنؼ غير المبرر والعنؼ  ،أو العنؼ الجيد

العنؼ الذي ىؿ ؟ و ف الحر لتحرير ببلده مف الغازي والغاصب المحتؿ ىؿ يسمى عنفاالمواط
 ؛؟ نعـ ىناؾ تشابو في الفعؿ العنفييسمى أيضا عنؼ عباد شعب حريمارس مف أجؿ است

كبلىما يستخدماف اإليذاء ، مساره وىدفو يختمؼ مف واحد آلخر أي العنؼ ىو العنؼ لكف
ألف العنؼ الجسدي واحد في  العدواف لكف مف أجؿ ماذا؟ ىنا وجو االختبلؼ،والتدمير و 

 .جو إليوجميع أنواع العنؼ بغض النظر إلى الطرؼ المو 

ف ، كما أميما اختمفت دوافعو ونتائجو اإليذاء والعدوانيةكذلؾ يكوف واحدا مف حيث وىو 
صماتو عمى نفسية وتفكير الجسدي فكبلىما يترؾ بىناؾ تشابو بيف العنؼ النفسي و 

، إال أنو قد يكوف العنؼ النفسي جؿ اإلضرار بتفكير الضحيةقة مف أتشويو الحقيو  ،الضحية
بذلؾ و  ،ويشوه الرؤية ويحرؼ الموقؼ عند األفراد ،نو يشوه الفكر بتعمدأل ،العنؼأسوء أنواع 

ذي ال ضحية اليكوف العنؼ النفسي أكثر خطورة مف العنؼ الجسدي في عمقو عند نفسية ال
يعمؿ عمى منع  ف العنؼ ال، وفي األخير يمكف القوؿ بأآالميـ النفسيةمف ذاكرتيـ و  يزوؿ

يقوـ احد  -في اغمب األحياف  - نو ظاىرة تحصؿ بيف طرفيفأل ؛يمغيوالعنؼ وال يعالجو وال 
 وظممو األخير بنقد عنؼ األوؿ األطراؼ بقمع أو ردع أو معاقبة الطرؼ الثاني ويقـو

يذائو.و   (2)ا 

                                                           

 .45ص ،مرجع سابق ،عمم االجتماع العنف :معن خميل العمر  -1
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ألنو يبنى عمى الكذب والرياء  ،ى الحقيقة: إف العنؼ ال يؤدي إلالعنف ينجب عنفا – 4
لصاؽ والتزييؼ والتحريؼ و  غير الصادقة، فالذي يمارس العنؼ، ال  التيـ وتقديـ الوعودا 

يمنح الحرية لآلخريف بؿ يأخذىا عنوة وغصبا وىو غير قادر عمى إرساء أسس العدالة 
يستطيع ، وبناء عمى ذلؾ ال ألنو مفروض عمييا بالقوة ،المجتمعاالجتماعية بيف شرائح 

الوقت ال  ، وبذاتي وغير عادؿنسانأسموبو غير إ نبيمة ألفالوصوؿ إلى غايات سامية و 
خبلؿ  ومف ،بؿ ينتقـ منو ،معنويضحية أي إرضاء أو إشباع مادي أو يقدـ لمطرؼ ال

وخبثو البشع، وىذا ىو السبب الرئيسي في عدـ  ،الدفيف هانتقامو ىذا يروي عطش حقد
الحالة نقوؿ ، وأماـ ىذه تو أف يييئ  جوا صافيا لمعدالة واألمف واألماف لو ولآلخريفاستطاع

نو األسموب و العنيفة، إف العنؼ ينصب فخا لمستعممو وممارسو وال يخمصو مف تداعياتبأ
 ( في أوقات متفاوتة وال يرحـ أحد. الجارح والمؤذي لمجميع )الجاني والضحية

مع  دـ العنؼ في تفاعبلتو االجتماعيةغالبا ما يميؿ الفرد الذي يستخ :رالتبري – 5
أي يستخدـ المنطؽ والتفكير في  ؛لى إخفاء ىدؼ عنفووتسويغ عنفو وا   اآلخريف إلى تبرير

يياـ اآلخريف في عدـ عنفو ة إلعدـ قوؿ حقيقة عنفو، بؿ يبحث عف تفسيرات خيالية ووىمي
غير عدواني مف أجؿ إخفاء حقده وأف ىدفو طاىر ونبيؿ و  ،وأف تصرفو خاؿ مف العنؼ

إذ ال يوجد  ،اف ال ينفصبلفالقوؿ بأف العنؼ والكره سي وىنا نستطيع ،الدفيف وكرىو البغيض
، ما لـ يكف بشكؿ عفوي، بدوف سبب أو ىخر تدي عمى آخر أو جماعة تعتدي عمى أفرد يع

ألف العنؼ يمثؿ الطريؽ الواضح والواسع  ،حقد أو خبث في موقفيما مف اآلخر ىناؾ كره أو
رمز الحقد الدفيف، متجذر في الكره و ؼ( )أي العنفيو ،البغضاءوالطبيعي لمتعبير عف الكره و 
نو مف باب السذاجة والنفاؽ أعترفوف بأف عنفيـ ممزوج بالكره و عمما بأف ممارسي العنؼ ي
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أو الحقد ألف ىذا األخير أقوى  القوؿ بأف ىناؾ عنفا طاىرا أو نبيبل أو نزييا ال يتضمف الكره
 (1).دافع لمعنؼ

 : لمعنفمفسرة النظرية ال االتجاىات –ثالثا

حاولت  اتجاىاتالمفسرة لمعنؼ تبيف أف ىناؾ عدة  إلى األدبيات النظريةعند الرجوع 
 وانعكاساتياوفيـ تداعياتيا  ،وتحديد مظاىرىا ،وتحميميا وتفسير عوامميا ،ىذه الظاىرة دراسة

 :يميما فيحصر أبرز ىذه االتجاىات عمى األفراد والمجتمع عمى حد سواء، وقد تـ 

 :األنثروبولوجي االتجاه -1

ودورىا الكبير في تكويف أكد العديد مف األنثروبولوجييف عمى أىمية المتغيرات الثقافية 
حيث يشكؿ مفيـو الثقافة أداة إبستمولوجية أساسية لفيـ طبيعة الشخصية،  ،شخصية الفرد

، ويعتبر فضاءلتفسير سموكيات األفراد في أي موقؼ داخؿ أي كما تعتبر خمفية أساسية 
بتصورات وممارسات ومعتقدات قديمة  ارتبطت ،ثقافيةف ظاىرة العنؼ ظاىرة األنثربولوجيو 
بعد جيؿ، ويؤكد  تناقمو األجياؿ جيبلتث متجددة معو ومبلزمة لو كمورو و  ،قدـ اإلنساف

الثقافي كعامؿ  واالختبلؼ االجتماعيةبشكؿ أساسي عمى أثر التنشئة  االتجاهىذا أنصار 
 (Allport)ويشير ألبورت  ،االجتماعيحركة الشعوب ال سيما التفاعؿ أساسي ومحدد لنمط 

 اكتشفتالتي  (Tasaday)أف العدواف سموؾ ال عبلقة لو بالغريزة أو الفطرة فقبيمة تازادي "
في مطمع الثمانينات في غابات الفمبيف وىـ يعيشوف منذ مئات السنيف ولـ يوجد عدواف بينيـ 

 (2)".توجد في قاموسيـ المغوي حرب الوحتى كممة  ،وبيف اآلخريف
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سموكا عاما عند الناس، إذ أف معايير ومنظومة المجتمع ليا دور فاعؿ فالعدواف ليس 
مف خبلؿ مراجعتو  (Gorer) وقد أشار جورير ؛العدوانية االستجاباتأو تنمية  في إحداث

في غينيا الجديدة، وقبائؿ البجمس  إلى أف قبائؿ األرابيش لمدراسات األنثروبولوجية
(Pigmes) نغو أنيا تنمي وتنشط المسالمة والوداعة عند أفرادىا بصورة واقعية و في الك

العراؽ تربي أبنائيا  ف في أىوازوالسويدا ،البزوفوتغرس فييـ حب التعاوف، في حيف عشائر 
وتعمـ الرماية والصيد منذ الصغر بسبب ظروؼ الحياة الصعبة والحاجة  ،عمى الشراسة

 (1)عمى اآلخريف. واالعتداء ،مرة لمغزوالمست

بمرحمتو التاريخية األنثروبولوجية أمر  االجتماعيوليذا يعتبر عامؿ الثقافة والبعد الثقافي 
ومف أبرز النظريات التي  ،السائدة والقيـ االتجاىاتميـ في تشكيؿ التفكير الجمعي وبناء 

 نجد:  االتجاهساىمت في تفسيرىا ظاىرة العنؼ في ىذا 

  :نظرية الثقافة الفرعية أو الخاصة -1-1

وىي مزيج لمعديد مف المقاربات  ،الحديثةتعد نظرية الثقافة الفرعية لمعنؼ مف النظريات 
والعالـ  وولفجانج"كؿ مف العالـ " استفادوعمـ اإلجراـ، فقد  االجتماعالنظرية في كؿ مف عمـ 

والمخالطة الفارقة أو مما توصمت إليو كؿ مف نظرية الصراع الثقافي  ؛(Feracuté) فراكيتي
، وتنطمؽ ىذه النظرية مف أف االجتماعيةوالتنشئة  ،وكذلؾ نظريات الشخصية ،الفاصمة

ف توجد كؿ السمات ال تسوده ثقافة واحدة، وكذلؾ انو ليس مف الضروري أالمجتمع الواحد 
فكثيرا ما تقتصر بعض  التي تؤلؼ الثقافة الواحدة في كؿ قطاع مف قطاعات المجتمع،

السمات الثقافية عمى قطاع واحد مف قطاعات المجتمع دوف بقية القطاعات األخرى، 
بحكـ تعريفيا إنما تتكوف مف أف الثقافة الفرعية " (p.Tawncend) بيتر تاونسندويوضح 
مستمرة لمقيـ والمعتقدات، كما تتكوف مف مجموعة خاصة مف النظـ تختمؼ في أنساؽ 
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ىذه القيـ والمعتقدات مف جيؿ إلى آخر  انتقاؿبالمجتمع، ويتـ  مجموعيا عف مثيبلتيا السائدة
 (1)".االجتماعيضبط مف خبلؿ عمميات التنشئة وال

افتراض عمى  تأكيدىاالجريمة مف خبلؿ  أووتحاوؿ ىذه النظرية تفسير ظاىرة العنؼ 
لتبني قيـ الثقافة الخاصة بالعنؼ، وطبقا أساسي مؤداه أف سموؾ العنؼ يعد نتيجة مباشرة 

ألنيـ  ،ر عنفا مف اآلخريفليذه النظرية فإف أعضاء ثقافة العنؼ يتصرفوف بشكؿ أكث
 (2)".لثقافة العنؼ األساسيةوالقيـ  واالتجاىاتلممعايير يخضعوف 

تختمؼ بشكؿ كبير مف جماعة نحو العنؼ  االتجاىاتعف أف كما تكشؼ ىذه النظرية "
إيجابية نحو  اتجاىاتإلى أخرى داخؿ نفس المجتمع، وتتميز الثقافة الفرعية لمعنؼ بأف ليا 

، كما األحيافتشجع عمى ظيور سموؾ العنؼ في كثير مف  االتجاىاتالعنؼ، وأف ىذه 
الفرعية أسموب الخشونة كما يشجعوف السموؾ يفضؿ األعضاء الذيف ينتموف ليذه الثقافة 

 (3)".العدواني بيف الذكور

 : ميبلت ىذه النظرية لمعنؼ بما يميويمكف أف نمخص تح

العنؼ وتحتفظ بمجموعة مف القيـ  تحبذأف ىناؾ ثقافة خاصة تختص بجماعة محددة  -
، وال تقبؿ معايير وقيـ السموؾ العنيؼ بانتياجوالمعايير والعادات والتقاليد التي ترتبط 

بعض الجماعات  اشتيرتالمجتمع وتورث أبنائيا ىذا السموؾ جيبل بعد جيؿ ومف ىنا 
 لجريمة.بالعنؼ وا
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ة محددة تتراوح بيف سف المراىقة أف الثقافة الفرعية لمعنؼ تزداد وضوحا في فئة عمري -
 إلى منتصؼ العمر.

مألوفة وىي أمور يتوقع حدوثيا  استجاباتالتأكيد عمى أف نماذج السموؾ العنيؼ ىي  -
في ظؿ ظروؼ أو حاالت معينة، وأف النظاـ المعياري لمثقافة الفرعية يجعؿ مف الممكف 

فييا عدوانو عمى أنو مف الحاالت والظروؼ  ارتكبأو الظروؼ التي لمفرد أف يفسر الحالة 
 العنؼ. استخداـالتي تستمـز 

لعؿ مف أىميا أف فكرة عنؼ  ،انتقاداتنظرية الثقافة الفرعية لمعنؼ لعدة وقد تعرضت 
يؤكدوف عمى أف أولئؾ الذيف يمجئوف ، حيث الذكورة ليس نمط واحد لدى أفراد المجتمع

ولكف الموقؼ نفسو يحتـ عمييـ ذلؾ  -أي عدوانييف-لمعنؼ ليس بالضرورة أف يكونوا كذلؾ 
 السموؾ.

القوى  أوتركز نظريات ىذا االتجاه عمى دور العوامؿ  :االتجاه السوسيولوجي  -2
التفسيرات التي قدمتيا النظريات  وتأخذ ،والسموؾ العنيؼالعنؼ  نشأةاالجتماعية الخارجية في 

السموؾ العنيؼ ال يختمؼ عف  أفلكنيا تشترؾ في افتراض  ،شكؿمف  أكثراالجتماعية 
ف كبل مف ىذيف النوعيف مف السموؾ يخضع وذلؾ أل ،السموؾ االجتماعي العاـ لؤلفراد مجموع

العوامؿ يستجيبوف ليذه العمميات و  فإنيـومف ثـ  ،واحدة عمميات اجتماعية إلىفي طبيعتو 
 .متشابوحد و وبشكؿ وا آليةباستجابات 

سنحاوؿ تناوؿ أننا  إالالمنظريف االجتماعييف واختبلؼ وجيات نظرىـ  آراءرغـ تبايف و 
 :أبرزىامف لوجية التي تناولت ظاىرة العنؼ و بعض النظريات السوسيو 

    حوؿ االنتحار  (E.Durkhiem)ايـك: في دراسة ايميؿ دور نومينظرية  األ  -2-1
"le suicide"أي العنؼ الموجو ضد الذات استعادة بمصطمح انوميا  ؛"ANOMIE"  وىي
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القوانيف االجتماعية اضمحبلؿ القيـ و  أو ،غيابتفكؾ و  أويوناني ومعناىا تفسخ  أصمياكممة 
التي  لؤلزماتوغياب االنضباط نتيجة  ،وىشاشة النظاـ ،في مجتمع تطبعو الفوضى العارمة

التفسخ االجتماعي  أو نوميافحالة األ ،شؤونوتنظيـ وتسيير  آلياتحمت بو بعدما تفجرت كؿ 
 .الجنوف الجمعي أوردي مظاىر التو  ،االجتماعية األمراضاستفحاؿ و  مفالبلأ أثارتعتبر مف 

ولكف يمكف  ،بالضرورة نتيجة انتشار الفقر ايـ ال يحدثكنومي حسب دور "والمنطؽ األ
والبذخ لدى طبقة مف  رفاهظيور عبلمات الو  ،يحدث نتيجة نمو مفاجئ لمثروة والقوة أف

جؿ النيؿ مف ىاتو مف أالجماعية التي تتصارع  اآلماؿزعزعة  إلىىذا ما يؤدي  ،المجتمع
 (1)".فقد كؿ سمطة ألنوقانوف  آبييف بأيالسعادة غير ممتزميف باحتراـ النظاـ وال الرفاىية و 

ويستبدؿ المحدد  ميالتصور الدوركاي (R. MERTON) وفتروبرت مير  ويأخذ
 ؛وىو العامؿ الثقافي أىمية أكثريعتبر  آخرزمة بعامؿ الجتماعي االقتصادي  التقميدي لؤلا

حيث يشغؿ  ،الثقافية لمعنؼ لؤلبعادالمفاىيـ المفسرة  أىـنومي مف يعتبر مفيوـ األحيث "
 ر المشتقة منياالقيـ والمعايي أفباعتبار  ،القيـ مكانة محورية في بناء المجتمعنسؽ الثقافة و 

مف التوجيات المشتركة بيف  فقيـ الثقافة تشكؿ مجموعة ،تضبطوتنظـ التفاعؿ االجتماعي و 
لمتوقعات المتبادلة بيف  أساساتشكؿ  أفومف شاف ىذه التوجيات المشتركة ، البشر

 (2)".المجموعات البشرية في المجتمع

 أومشروعا  ،أخبلقي غير أو أخبلقياالسموؾ االجتماعي سواء كاف  إفيقوؿ ميرتوف "
المعاني ال  أفو  ،القيـ التي تعطي لمسموؾ معناه يفيـ فقط في ضوء أفيمكف  ،غير مشروع

                                                           

1 -   Noureddine Toualbi-Thaalibi: L’ordre et le désordre, Casbah édition, Alger, 2006, p78. 
2 -  JEAN Duvignand: L’anomie .Hérésie et subversion, ED Anthropos, Paris, 1973, pp41-42. 
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رية اقافة الجماعات المعيث األشياءعمى تمؾ  لكف ما تضفيوو  ،األشياءتكمف في طبيعة 
 (1)".المرجعية

 ،صفة االنحراؼ اآلخرالبعض و  ،السموؾ صفة الشرعية أنماطسب بعض تىكذا تكو 
ي تفرض معاييرىا عمى المجتمع معايير الجماعة السائدة الت إطاروحيف يتـ ذلؾ فيذا يتـ في 

فتقييـ السموؾ يتـ في ضوء المعايير االجتماعية "فأحكامنا القيمة نسبية تختمؼ مف بيئة ، كمو
 (2)".ألخرىومف ثقافة  ،ألخرىومف مرحمة تاريخية  ،خرآلومف مجتمع  ،ألخرىاجتماعية 

أف ويعتبر  ؛نومياالستجابة لحالة األ أنماطتوف نومي يضيؼ مير "وفي نظريتو عف األ
      وقؼ عمى مدى امتثاؿ األفراد لمقيـ الثقافيةاستجابة منحرفة يت أوكؿ سموؾ منحرؼ 

تمؾ  أومدى ما تحققو ليـ ىذه االستجابة و  ،المجتمع استقراروالمعايير النظامية عمى مدى 
وما  ،جتماعيةاال أدوارىـ أداءمدى ما يتحقؽ ليـ مف نجاح في و  ،مف في عبلقاتيـمف أ

معات التي السموؾ شيوعا في المجت أنماط أكثرليذا يمثؿ نمط التطابؽ و  ،يكتسبونو مف ىيبة
المثالي  أوالنموذجي  اإلطاروكؿ استجابة تخرج عف ىذا  ،توازفالستقرار و االمراحؿ ب تتمتع
 (3)".انحرافا مف حيث مداه وشدتو ىا ميرتوفيعتبر 

 ،الممارسة العنيفة بشتى تجمياتيا نحرافية تتجمى فييااستجابات إ أربعفميرتوف يحدد 
 أي ؛قافيةالث باألىداؼرفض الممارسات النظامية مع االحتفاظ  إلىحيث تشير حالة التجديد 

 أفدوف  ،ثقافية معينةأىداؼ الشخص الذي يمتثؿ لمضغوط االجتماعية التي تؤكد عمى  أف
الوسائؿ المقبولة اجتماعيا لتحقيؽ ايير النظامية التي تحدد السبؿ و يصحب ذلؾ بامتثاؿ لممع

                                                           

، جامعة مختبر التربية، االنحراف والجريمة في المجتمع ،سوسيولوجية(العنف في المجتمع الجزائري )من اجل مقاربة  إشكالية :سموكعمي  -1
 .112ص ،2006 الجزائر، باجي مختار عنابة، ديوان المطبوعات الجامعية المطبعة الجيوية بقسنطينة،

 .112ص، نفس المرجع -2
 .112نفس المرجع، ص -3
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وجود محاوالت ال إلىتبرز والوسائؿ و  األىداؼومف ثـ يحدث انفصاـ بيف  ،األىداؼتمؾ 
 (1)".ديدة ومبتكرةWWالثقافية بوسائؿ ج األىداؼلبموغ 

ىي و  ،الزمف الميت أونومي فتكمـ عف الزمف األ  (G.Balandie)ييجورج ببلند أما"
فيو  يكتشؼ (Temps dévitalisé)مف الحساسية  أزيمتعبارة عف مساحة مف الزمف 

تحوؿ موانع دوف  ،محصورا في طريؽ دائرية أصبحو  نو عاجز عف التطور،المجتمع أ
العوامؿ الدخيمة تفقده  اجتياح مجموعة مف أماـفيقؼ موقؼ المتفرج دوف رد فعؿ  ،انتقالو

 .لئلجراـالسموكات المولدة وتتطور ظواىر ىامشية كاالنحراؼ والجنوح و  ،تنظيمو وتوازنو

عندما تتعب المجتمعات مف المرحمة االنتقالية  إالتدمير ليا  أعمىنوميا ال تبمغ األ إذف
الجديد  إلىويصبح ينظر  ،تحوؿالمدينة والرافضة لم األصواتىنا تكثر  ىا،دأمالتي طاؿ 

 (2)".تيديد بالموت أنياالمتكررة عمى والتغيرات المتراكمة و  ،عمى انو فضيحة وتيديـ

 (Bourdieu Pierre) بورديو يربي :ظرية العنف الرمزين -2-2

مدخبل سوسيولوجيا  (la violence symbolique) الرمزي لقد شكؿ مفيـو العنؼ
ويعد ىذا  الثقافية،ؿ الظواىر االجتماعية و تحميقادرة عمى فيـ و  سوسيولوجية معاصرا وأداة

الدتيا في النصؼ الثاني مف القرف العشريف في شيد و المفيـو عف المفاىيـ الحديثة التي 
 األنساؽفيـ حيث وظؼ ىذا المفيـو في تحميؿ و  روف في فرنسا،سباو  بورديو أعماؿ
 .ة االجتماعيةاوالثقافية في مختمؼ تقاطعات الحي ،التربوية

                                                           

 .113، صمرجع سابق  :سموكعمي  -1
2-Toualbi)N(: op cit, p80. 
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الرمزي  المنجـ الحقيقي لوالدة مفيـو العنؼ لياتو ودينامياتوآقد شكؿ القطاع التربوي بو 
ممي الطبيعي كما شكمت المؤسسات التربوية بدورىا الحقؿ الع ،وتطور مضامينو التربوية

 (1).مجاؿ العنؼ والعنؼ الرمزياالجتماعية في لمدراسات التربوية و 

النفسي( في المؤسسات  كبلسيكية لمعنؼ )العنؼ الفيزيائي، المفظي،الصيغ ال أىميةمع و 
العنؼ الخفي  مف أشكاؿلمدرسية فاف ىذه المؤسسات كانت وما زالت تنطوي عمى صيغ و ا

ة مثؿ العنؼ تمثبلت متعددىذا العنؼ صورا و  يأخذالذكي غير المعمف وغير الكبلسيكي و 
العنؼ الذكي  إطبلؽويمكف  ،العنؼ الرمزي أخيراوالعنؼ المغوي و  ،العنؼ القيمي ،الثقافي

يز بالقدرة اليائمة عمى ذلؾ الف ىذا العنؼ يتمالجديدة مف العنؼ، و  األشكاؿعمى ىذه 
 .التأثير و تحقيؽ غايتو بسيولة ويسرالتخفي و 

س يمار و  صورة عفوية في نسؽ الفعؿ التربوي،العنؼ الرمزي يتجمى ب أف ويبيف بورديو 
التمفزيوف، الصحؼ،  تربوية المشروعة مثؿظيفتو في مختمؼ المؤسسات االجتماعية الو 

  .الخ...دور العبادة السينما،

إعطاء المعرفة عمى لمعنؼ الرمزي في قدرتو  األساسيةالسمات  أىـ إحدىوتكمف "
فالمدرسة  ظير الخارجي،عف مدارات التحيز مف حيث الم بعادىاوا   المدرسية خاصية الحياد،

لمطبلب بؿ تتجاوز ىذه الوظيفة لتقوـ بدور  يديولوجياأل تقؼ عند حدود التطبيع الفكري و ال
في اتجاه المحافظة عمى  ،االجتماعية القائمة في المجتمع األوضاعالشرعية عمى  إضفاء

ية قات الطبقتيا المختمفة تقـو بترسيخ العبلاىي بفعاليو  ؛نظاـ السياسي االجتماعي السائدال

                                                           

شورات (، من4، سمسمة الدراسات )(الوظيفة االنقالبية لمعنف الرمزي والمناىج الخفية)رأسمالية المدرسة في عالم متغير  :اسعد وطفة يعم -1
 .73-72ص ، ص2011 سوريا، ،اتحاد الكتاب العربي، دمشق
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استقبللية  مبدأالطبقية تنطمؽ مف يديولوجية و األ أدوارىا أداءوىي في  القائمة في المجتمع،
 (1)".حياديتو الظاىرةنظاـ التعميـ و 

الكشؼ عف  مبدأتنطمؽ مف  بأنياوفي سياؽ ىذه االستقبللية المزعومة تؤكد المدرسة 
تقوـ  األمروىي في حقيقة  إلييا،الذيف ينتسبوف  لؤلفرادوالميارات العقمية  ،المواىب الفردية

توزعيـ االجتماعي و  انتمائيـالجتماعية بيف التبلميذ بمعيار بتعزيز وتعميؽ البلمساواة ا
نيا وفقا الطبقة الد أبناء إقناعالطبقية ىذه تعمؿ عمى الطبقي، وىي في سياؽ وظيفتيا 

تتعمؽ بتدني  ألسباب روعا وشرعياالمدرسي كاف مش إخفاقيـف لمعايير العنؼ الرمزي بأ
رمزي في توليد التبايف لمعنؼ ال األساسيةتكمف الوظيفة  إذ، اإلنسانيةتيـ اممكقدراتيـ العقمية و 

والتربوية بصورة سيميائية  ،بلمساواة في الحياة االجتماعيةتكريس مظاىر الالطبقي و 
 (2).رمزية

صراع الدالالت والرموز  جوىره يو فيف يأخذ طابعا رمزيا،الصراع الثقافي  فكما أ
فكثير مف  ،شكؿ صورة مف صور الصراع الرمزي في المدرسةأي صراع ثقافي يو  ،المعانيو 

تسود كاسا لثقافة الطبقة التي تييمف و ثقافة المدرسة بوصفيا انع إلىالباحثيف اليـو ينظروف 
   ويبيير بوردو  ((Establet واستابميو (Baudelot) ويعد كؿ مف بودلو ،اجتماعيا

(Bourdieu Pierre) وباسروف(Passeron)   وبرنشتايف(Bernstien)   مف أبرز ممثمي ىذا
ية الطبقة البرجواز  أف إلىيذىب ىؤالء و  ،عمـ االجتماع التربوي المعاصر في مجاؿ االتجاه

سمات الثقافة المدرسية لما ينسجـ مع ضرورات الييمنة و  ،ىي التي تقـو بتحديد معايير
 مى المستوى االجتماعي والثقافي.البرجوازية ع

                                                           

 .77ص ، مرجع سابق،(الرمزي والمناىج الخفيةالوظيفة االنقالبية لمعنف )رأسمالية المدرسة في عالم متغير  :اسعد وطفة يعم -1
 .87ص ،نفس المرجع -2
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و يعمبلف عمى بنية النظاـ المدرسي ووظيفت أف ،اإلنتاج إعادة"وقد بيف بورديو في كتابو 
إلى البلمساواة مستواىا االجتماعي بشكؿ مستمر ووفقا لرموز متعددة  ترجمة البلمساواة في

الطبقة االجتماعية  تأكيديز و مدرسة مف ميمة سوى تعز وليس لم في المستوى المدرسي،
 فآطابع الشرعية في  إعطائياالعبلقات الطبقية القائمة ثـ  إنتاج إعادةالعمؿ عمى السائدة و 

 (1)".واحد

صوره وضوحا في صراع النماذج المغوية في المدرسة،  أكثر العنؼ الرمزي يأخذكما 
"ويعد العنؼ    ،طبقية تشكؿ المدرسة ساحة لمصراع لمغوي الرمزي بيف نماذج لغوية حيث:

فالمدرسة تتبنى الرمزي المغوي أحد أكثر أشكاؿ الصراع الطبقي في المؤسسة المدرسية، 
بالتالي فإنيا تفرض ىذا النمط المغوي عمى و  وتسود،غويا تفرضو الطبقة التي تييمف نمطا ل
 (2)".األخرىالفئات االجتماعية الطبقات و  أبناءجميع 

ال يشعر بو ضحاياه  ومستترةالرمزي المغوي يتـ بصورة خفية  ف العنؼويمكف القوؿ بأ"
الميمشيف دراسيا  ؤلطفاؿل إقصاءوىو في النياية يمارس عممية  األىالي،مف التبلميذ و 

 ،ضعؼ المستويات المغوية المدرسية الفشؿ المدرسي بدواعيو  اإلخفاؽوضعيـ في دائرة و 
 كبيرة،تكوف دائما بعيدة المدى و  ف لغة المدرسةفالمسافة الفاصمة بيف لغة الفئات الشعبية وبي

عمى خبلؼ ذلؾ تكوف ىذه المسافة الفاصمة محدودة جدا بيف و  اإلخفاؽ، إلىوىذا يدفعيـ 
 (3)."ر ليـ النجاح والتفوؽسي، وىذا يالمدرسة بيف لغةالطبقات الوسطى و  أبناءلغة 

وفقا ليذه اآللية الخفية لمعنؼ الرمزي المغوي تمارس الطبقات البرجوازية دورىا الكبير و 
 .والتفوؽمزيد مف النجاح  إلىالطبقات العميا  أبناءدفع الفئات الشعبية و  أبناء إقصاءفي 

                                                           

مكتبة الطالب ، 1، ط: بنيوية لظاىرة المدرسية ووظيفتيا االجتماعيةعمم االجتماع المدرسي وعمي جاسم الشياب: اسعد وطفة يعم -1
 .183، ص2003، الكويت، الجامعي

 .174 ، صنفس المرجع -2
 .88، ص، مرجع سابق(الوظيفة االنقالبية لمعنف الرمزي والمناىج الخفية)رأسمالية المدرسة في عالم متغير  :عمي اسعد وطفة -3
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ثبلثة  إلى اإلشارةيمكف و  ،دينامياتو  آلياتويتجمى العنؼ الرمزي في المدرسة وفؽ 
 :وىي وية لمعنؼ الرمزي في المدرسةلتربجميات امستويات مف الت

حتى يتمكف مف  مقدس،سمطتو اآلمرة في سياج  درس: يمارس المالعنف الرمزي لممعمم -
القياـ بميمة التدجيف والسيطرة عمى عقوؿ الطبلب ونفوسيـ بسيولة ويسر، فالمعمـ كما يرى 

يجمع بيف وظائؼ ثبلث: سجاف وواعظ ومعالج، فيو المسئوؿ   (Ivan Illich)ايفاف اليتش
عف الضبط االجتماعي داخؿ الصؼ، وىو الذي يسير عمى تطبيؽ الموائح والقوانيف، 

 (1) .ويحرص عمى أف يمتـز ويمـز اآلخريف بيا

حيث يجب  ،الضغط الرمزيو  اإلكراهو  اإللزاـسمطة المعمـ طابع  تأخذومف ىذا المنطمؽ 
صغاء وجموس  أوالمعمـ  يفعؿ دائما ما يقولو أفعمى التمميذ  ما يمميو عميو مف استماع وا 

 أغمقو، ،افتح الكتاب ،لمتمميذ أوامرهيصدر  أفالمعمـ غالبا ما يترتب عميو و  ،وىدوء وصمت
 اإليماءاتوالنواىي و  األوامرىذه اخرج ... الخ،  ،ادخؿ ،ال تتكمـ ،اجمس ،قؼ ،انظر السبورة

 ذجا رمزيا ثقافيا لمطبقة السائدة.تشكؿ نمو  اإليحاءاتو 

عمى قبوؿ ىذه القيـ وىذه  األطفاؿىذه النماذج تشكؿ دورا ترويضيا يكره  فأىذا يعني و 
نظرات االزدراء كما أف  ،قيريلقبوؿ النظاـ الثقافي السائد عمى نحو  أولىالرموز كخطوة 

ي توليد الطبقات الفقيرة تساىـ بشكؿ كبير ف أبناء إلىاالحتقار التي يوجييا المعمموف و 
مى خبلؼ ذلؾ فاف كممات عو  ،ىذه الطبقة أبناءتبخيس الذات عند و  ،مشاعر الدونية والقير

ات الطبق أبناءالثناء التي يحيط بيا المعمموف التشجيع وابتسامات الرضا وعبارات التقدير و 

                                                           

، 1995، يونيو 198عدد  ،الكويت ،عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنون اآلداب ،معاصرة فات تربويةسفم :سعيد إسماعيل عمي -1
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النجاح و  ،وتقدير الذات ،مشاعر التفوؽ والقوة كيدتأقاطعا في البرجوازية تمعب دورا حيويا و 
 (1)."ىذه الفئة االجتماعية أبناءعند 

 أوضاعفي  ستبلبيةصوره اإل أكثريتجمى العنؼ الرمزي في : و التقييم المدرسي -
تمميذ الضعيؼ في حمبة الحيث يوضع التمميذ القوي و  ؛سيما االمتحاناتالتقييـ المدرسي وال

أبناء  األقوياء مف الفقراء أنفسيـ معو األمييف ومف أبناء  وىكذا يجد الضعفاء ،صراع واحدة
وىكذا نجد  االمتحانات وقاعاتيا المظممة،في صراع مميت داخؿ حمبة المثقفيف واألغنياء 

 االمتحاناتالمشيد الواحد نفسو ألطفاؿ معدوميف ثقافيا يقادوف إلى قاعات عبر السنوات 
ف قيمتيـ بأنيـ ال يساووف شيئا وأ -ة رمزيةبصورة خفي –ناعيـ جؿ إقوذلؾ مف أبيدوء 

متحانية صماء، وأنيـ اترتسـ عمى صفحات تحدد ليا لحظات وكممات  واالجتماعيةاإلنسانية 
 االجتماعيفي الميمؿ  االندثارالمصممة مسبقا سيتحمموف مسؤولية  متحاناتاالىذه وبنتائج 
 (2).االجتماعيةالميمشيف في الحياة و  ،قة العاطميف عف العمؿوفي أرو 

ال يعدو المنياج الخفي في المدرسة أف يكوف غير المنيج الخفي في المدرسة:  -
حيث يمعب دوره الحيوي في إقصاء أبناء الفئات  ،صورة لمعنؼ الرمزي ولمسمطة الرمزية

وتنمية أحاسيس الدونية والقصور لدييـ، وتوليد  ،عبر آليات اإلخفاؽالميمشة  االجتماعية
وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ بأف كثيرا مما يتعممو التمميذ في باستمرار، عممية إخفاقيـ 

المدرسة قد ال يرتبط جوىريا بمحتويات الدروس والمقررات )المنيج المعمف( بؿ يرتبط بعممية 
التغيرات  واستيبلؾي قيـ الطاعة عمى قيـ ومعايير محددة تتمثؿ ف ترويض األطفاؿ

المستتر و  ،المجتمع وفقا لممنيج الخفيفي  واإليديولوجية السائدة ،والقيمية ،االجتماعية
 .المعتمد

                                                           

 .93، ص، مرجع سابق(الوظيفة االنقالبية لمعنف الرمزي والمناىج الخفية)رأسمالية المدرسة في عالم متغير  :عمي اسعد وطفة -1
 .90، صنفس المرجع -2
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ووفقا ليذه الرؤية فإف المدرسة وفقا لمناىجيا الخفية ال تيدؼ إلى تحقيؽ المساواة بيف "    
وىنا البد مف الحذر مف المنيج الخفي ، ـالتبلميذ بؿ تيدؼ إلى ترسيخ مبدأ البلتكافؤ بيني

ضعاؼ روح اإلبداع في نفوس  بما يغرسو مف قيـ سمبية تتمثؿ في قيـ الطاعة والخضوع وا 
لصالح  واختناقاتوإلعادة إنتاج األمر الواقع بكؿ سمبياتو حيث تكوف المدرسة أداة  ؛الطبلب

 (1)."النخبة المييمنة

المدرسة تمارس عنفا رمزيا عبر سمطة رمزية ورأسماؿ األخير نستطيع القوؿ بأف وفي 
إنتاج الخضوع  عمىيديولوجية المستترة وره الخفية ونوازعو األرمزي وىذا العنؼ يعمؿ بص

وأف العنؼ الرمزي يمارس دوره في مختمؼ فعاليات وتجميات الحياة والسيطرة والييمنة، 
بة لمف يمارسو بكونو عفويا ال شعوريا بالنس يتفردالمدرسية والتربوية، وبالتالي فإف ىذا العنؼ 

يعتمد عمى التصورات ويفعؿ فعمو في  نو عنؼ معنوي مستترأولمف يخضع لتأثيره، كما 
 يديولوجية.ت التي غالبا ما تكوف مف طبيعة أإنتاج الدالال

لعمـ محور ميـ  االجتماعي: إف مفيـو الضبط االجتماعينظرية الضبط  -2-3
القدامى  االجتماعفكرة الضبط قديمة فقد وردت إشارات ليا عند عمماء أف والواقع  ،االجتماع
البشري ضروري  االجتماعمف أف خمدوف في مقدمتو  ابفوقد أشار " ،فبلسفة اليونافوعند 
معنى العمراف، وأنو ال بد ليـ مف وازع حاكـ يرجعوف إليو وأف العمراف البشري البد لو  وىو

دراكو وحيث تعطي ىذه األفكار دالئؿ  ،يا أمرهمف سياسة ينتظـ ب واضحة عمى مدى فيمو وا 
حتى  االجتماعيسموكو  بطبعو وفي حاجة إلى مف يضبط اجتماعيبأف اإلنساف سياسي 
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تتحدد العبلقات بيف الناس وال يسود الظمـ بينيـ، وقد تمثمت وسائؿ الضبط في المجتمع 
 (1)".والعادات والتقاليد ،والعرؼ ،والقانوف ،حسب رأيو في الديف

كايـ في دراسة الضبط دور  إميؿإلى ريادة  (Jesse Pitis)كما أشار جيس بيتس  
أف  اعتبرحيث  ،الحديث االجتماعبالمفيـو الذي تطور فيما بعد في دراسات عمـ  االجتماعي

وأف الوظيفة الكبرى لمنظـ  ،بمثابة كبح لؤلفراد (Conscience Collective)الضمير الجمعي 
 ،ىي أف تزيد مف قوة كبح الضمير الجمعي ،، الطائفة الدينيةاالجتماعية مثؿ الزواج، األسرة

 (2)".االجتماعيأف النظـ أساسا ىي وكاالت الضبط  باعتبار

طمح في كتابو المص استخدـأوؿ مف أف ىربرت سبنسر  (Jirevich) جيرفتشويذكر 
أدخؿ في مجاؿ الدراسات  االجتماعي: ويرى ىولنج أف الضبط االجتماعمبادئ عمـ 
 السوسيولوجية.

بتفسير كؿ مف  اىتمتالنظرية التي مف المقاربات  االجتماعي وتعد نظرية الضبط 
 استجابةىذه النظرية في تفسيرىا لمعنؼ بكونو  انطمقت، كما واالنحراؼالسموؾ العنيؼ 

 االجتماعي.لطبيعة البناء 

نو غريزة داخمية في اإلنساف يتـ التعبير عنيا ىذه النظرية لمعنؼ عمى أ أتي تصوروي"
عندما يفشؿ المجتمع في وضع قيود وضوابط محكمة عمى أفراده، ولذلؾ فإف خط الدفاع 

ة، جماعة األسر  مثؿ ،الجماعة التي ال تشجع العنؼاألوؿ لحماية المجتمع ىو معايير 
األفراد الذيف  أما، االجتماعيةمف الجماعات  وغيرىا ...،، المدرسةالرفاؽ، المجتمع المحمي

 االستجاباتوغيرىا مف  ،والنبذ ،والتجنب ،بلستيجافلال تحكميـ معايير الجماعة يتعرضوف 
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يمجأ المجتمع إلى أساليب  عندىااعة المرجعية لسموؾ العنؼ، و التي تظير عدـ تقبؿ الجم
ومؤسسات  ،والسجوف ،والعدالة ،والشرطة ،الضبط الرسمية التي تتمثؿ في جبرية القانوف

 ،واالنحراؼ ،وذلؾ بقصد الحد مف سموؾ العنؼ االجتماعية،العبلج النفسي والعقمي والرعاية 
 (1)".والحيمولة دوف الخروج عف المعايير االجتماعية

 افتراضتدور حوؿ  االجتماعيإلى أف نظرية الضبط ويشير محمد أحمد الخطاب "
يوجد لدى جميع األفراد، كما تذىب إلى أف الطاعة طبيعي  شيء لبلنحراؼأساسي أف الدافع 

 (2)".الذي يجب أف يتعممو الفرد واالمتثاؿ ىي الشيء

لممعايير  االمتثاؿوالمتمثؿ في  االجتماعيوعميو تنظر ىذه النظرية إلى أف التدريب "
ع األفراد في أو التساىؿ م االمتثاؿوغياب ىذا  ،شرط أساسي والضامف لمضبط واحتراميا

التعدي عمييا ىو السبب الرئيسي في حدوث السموؾ العنيؼ  ومخالفتيـ لممعايير أ
 (3)".واإلجرامي

 وىناؾ نوعيف مف الضبط االجتماعي:

ويقـو عمى النصوص المكتوبة والمنظمة  الرسمي: االجتماعيالضبط :النمط األول -
المتاحة والتي ووضع األسس الكفيمة بإشباع كافة الحاجات بالوسائؿ  ،لكافة متطمبات الحياة

وال تؤثر في معاييره النظامية المتفؽ عمييا، وتقوـ  ،ال تخدش بأي حاؿ قيـ وثقافة المجتمع
والجماعات حياؿ  األفراد بانضباطفي ىذا النمط بوضع الضمانات الكفيمة أنساؽ السمطة 

                                                           

 .55-54، ص صمرجع سابق :موسى وزينب بنت محمد زين العايش رشاد عمي -1
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عدىا ويتضمف عمييا والخروج عمى قوا االعتداءوضبط كؿ مف تسوؿ لو نفسو  ،ىذه المعايير
 (1) :ىذا النمط فرعيف ىما

  ويتمثؿ فيما تتخذه الجماعة أو يتطمبو التنظيـ : الرسمي السمبي االجتماعيالضبط
مف الوسائؿ واألساليب التي يتـ إيقاعيا عمى األفراد الذيف يخرجوف عف القيـ  االجتماعي

          كف تمثيمو في المدرسة لما يسمى ويم ،والمعايير واألنماط السموكية السوية
 يميموف إلى سموكات جانحة آوالعقوبات والجزاءات( بالنسبة لمطبلب الذيف يمارسوف العنؼ )

 والموائح المدرسية. ،القوانيفأو الذيف ال يمتزموف ب
  ويتـ  االمتثاؿويعتمد عمى دافعية الفرد نحو  :االجتماعي الرسمي اإليجابيالضبط

المكافئات بصورىا المختمفة التي تدفع األفراد  أو عف طريؽ تقرير الجزاءات اإليجابية
لنسبة ، فااجتماعياوالتمسؾ بالقيـ والمعايير واألنماط السموكية المقبولة  االلتزاـوتشجعيـ عمى 

ميذبيف لممدرسة فإنيا يمكنيا تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ المكافئات والثواب الذي تمنحو لمطبلب ال
 ف أخبلقيا وسموكيا.والمنضبطيف والممتزمي

ويستمد سمطتو مف القواعد المتعارؼ  :الضبط االجتماعي غير الرسمي:نيالنمط الثا -
والمعتقدات والعادات السائدة المستمدة مف مجموعة القيـ  االجتماعية عمييا واألعراؼ

يجابية  ،..الخوالتقاليد. التي تنظـ العبلقات بيف األفراد ويعمؿ ىذا النمط بصورة فعالة وا 
ومشاركات وجدانية تنتمي إلى ما يعرؼ بالوجداف  انتمائيبسبب ما يسوده مف شعور 

يقوـ عمى الثناء والمدح  فاإليجابيالجمعي عادة، وىو بدوره ينقسـ إلى إيجابي وسمبي 
 .والسخرية واالستيجافواإلطراء، والسمبي يقـو عمى النبذ والرفض 

في غير الرسمي سوؼ يتمثؿ  االجتماعيا عمى المدرسة فإف الضبط ىذفإذا ما طبقنا  
دارة المدرسة ،بيف الطبلب أنفسيـ االجتماعيةالعبلقات  أو بيف الطبلب  ،وبيف الطبلب وا 
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فعمى سبيؿ المثاؿ يشتير عف ىذا الطالب أنو ميذب ومثالي أو جاد  والمجتمع الخارجي؛
كؿ ىذه السمات تمتصؽ بيذا ويشتير عف طالب آخر أنو مشاغب وعدواني ف ،وممتـز ...الخ

وتؤدي في النياية إلى تكويف صورة عف فبلف )مف الطبلب( ثـ تشيع عنو الطالب أو ذاؾ 
التي وقد يؤدي ىذا إلى ردعو أو تثبيتو بحسب الموقؼ والشخصية والعوامؿ األخرى  ،صفاتو

 ىذه. االنضباطتمعب دورىا في عممية 

 :ص ىذه النظرية في النقاط التاليةف نمخويمكف أ

 .ردأمر طبيعي لدى الف االنحراؼأف  إلى االجتماعيتنظر نظرية الضبط  -

تزيد مف قوة الرابطة التي تربط األفراد بالنظاـ األخبلقي، كما أنيا  االجتماعيةالمؤسسات  -
 .االنحراؼتضعؼ أيضا وتسمح ىذه الرابطة الضعيفة بصورة آلية بحدوث درجة أكبر مف 

األوؿ بالنسبة لممجتمع يتمثؿ في معايير الجماعة التي ال تشجع  االجتماعيخط الدفاع  -
 .اجتماعياألنو سموؾ غير مقبوؿ ومستيجف  ؛عمى العنؼ وترفضو

وصوال  ،مف أوؿ مؤسسة وىي األسرة انطبلقا االجتماعيضرورة تفعيؿ مؤسسات الضبط  -
السموكات العنيفة ومضايقة  ،إلى المؤسسات الضبطية الخاصة بالدولة وىذا حتى يتـ حصر

 والعمؿ عمى ردعيا حتى ال تتكرر وتتفاقـ مستقببل. ،وغير السوية

 وقوع العنؼ احتماليةتقمؿ مف  االجتماعيالضبط عممية -

التعامؿ مع حاالت العنؼ يمكف أف تتـ عمى المستوى الفردي واألسري والمجتمعي، وذلؾ  -
 القوة والعنؼ. استخداـء إلى مف خبلؿ تعمـ األفراد أسموب حؿ الخبلفات دوف المجو 

نؼ ينبغي أف ترتكز عمى ثبلثة أىداؼ كما يرى أصحاب ىذه النظرية أف عبلج مشكمة الع -
 رئيسية وىي:
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 خفض حجـ المكافأة التي يحصؿ عمييا الشخص نتيجة ممارستو لمعنؼ. 
 زيادة حجـ تكاليؼ عقوبة العنؼ. 
  االجتماعيتعزيز عممية الضبط. 

 االجتماعيىناؾ عبلقة عضوية بيف كؿ مف قوة وفاعمية الضبط بأف وفي األخير نرى 
يئات فكمما كاف ىناؾ تفعيؿ لمضبط وأدواتو داخؿ الب ،واإلقباؿ عمى السموؾ العنيؼ والعدواني

 تراجع السموؾ العنيؼ واإلجرامي والعكس صحيح. االجتماعية

يكوف مف أىـ المداخؿ  ولعموسوسيولوجي(:  -االتجاه النفسي اجتماعي )البسيكو -3
النظرية في دراسة ظاىرة العنؼ وخاصة عندما ينظر ليذه الظاىرة رؤية تكاممية تجمع بيف 

 ت أساسية:سنتطرؽ إلى ثبلثة نظريا االتجاهومف أبرز ىذا  واالجتماعيةالجوانب النفسية 

غماتي اترجع جذور ىذه النظرية إلى المذىب البر : النظرية التفاعمية الرمزية -1 3-
في كتابات كؿ مف شارلز  0801و 0981سمماتيا في الفترة ما بيف )الذرائعي( وقد تبمورت م

وولياـ  (J.Dewey)ديوي  وجوف ،(Charles Horton Cooley)ىورتوف كولي 
 .(G.H.Mead)وجورج ىربرت ميد  ، (J.Tard)وجبريؿ تارد ،(W.Thomas)توماس

عمييا ىذا  ومف القضايا األولية التي يركز اجتماعيمنظور نفسي وىي بصورة جوىرية "
 ذاتا والتفاعؿ يكوف بيف األفكار والعواطؼ الداخمية لمشخص،يممؾ  أف الفرد :المنظور
رفاتيـ، بحيث صتنشطوف في  وفءابن  لى األفراد عمى أنيـ ، ويتـ النظر إاالجتماعيوسموكو 

ويخططوف فعميـ، أكثر مف كونيـ كائنات سمبية راضخة لقوى  ،موف، ويعرفوفيفسروف، ويقي  
التفاعمية الرمزية تشدد عمى العمميات التي يتخذ الفرد مف خبلليا قرارات،  أفكما  ،خارجية
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فحسب ما يرى التفاعميوف الرمزيوف ينبثؽ الشكؿ الذي يتخذه بو، ومنيا يبني آراء خاصة 
 (1)".التفاعؿ مف موقؼ معيف ذو صمة بو

تجسيد لمرموز التي وترى ىذه النظرية كذلؾ "أف سموؾ الفرد أو الجماعة ما ىو إال 
وأف العمميات المعرفية تؤدي دورا  ،أو إيجابا بشكؿ مباشر ،يبلحظيا الفرد ويتأثر بيا سمبا

فطريقة إدراؾ الفرد لمعبلقات مع اآلخريف  ،أساسيا في ظيور السموؾ العدواني بيف األفراد
ميد أف اإلشارات تعني  ويرى جورج ىربرت" ،(2)"تسيمو. أوف تكبح العدواف أ باستطاعتيا

وأف  ،لمف يشاىدىا كتحريؾ اليد واألصابع اجتماعيةوليا مدلوالت  االجتماعيبداية السموؾ 
 (3)".ىناؾ فيما مشتركا مف قبؿ أفراد المجتمع ليذه اإلشارات

فمثبل المدرس حيف يحرؾ أصبعو تعبيرا عف التيديد والوعيد لمتمميذ فإف مثؿ ىذه  
الصيغة الرمزية تفيـ عمى أنيا سموؾ عدواني موجو ضده وما يترتب عمى ذلؾ السموؾ مف 

 ردة فعؿ معينة تحديا أو دفعا لمضرر.

عممي افع الفرد المشارؾ في موقؼ تودو كما تعنى ىذه النظرية بالتفسير الذاتي "
ومف أكثر البارزيف في المجاؿ النظري ليذا ، االجتماعيلتفسير نوعية تعممو  واجتماعي
)جورج ىربرت ميد( الذي يرى أف كؿ شخص لديو رؤية لنفسو والمبنية عمى توقعاتو التفسير 

 (4)".في كيؼ يراه اآلخريف

                                                           

لمنشر والتوزيع،  ، دار مجدالوي1ط ، ترجمة محمد عبد الكريم الحوراني،االجتماعالنظرية المعاصرة في عمم  :رث واالس والسون وولف -1
 .322، ص2011 ،األردنعمان، 

 .265ص ،1999، ، الكويت27، المجمد 2كر، العدد لم الفا، مجمة عالعدوان والعنف في األسرة :بركاتمطموع محمد  -2
 .575  : مرجع سابق، صإحسان محمد الحسن -3
  ،2005 الرياض، مكتبة الرشد، ،مجال اجتماعيات التربية مدرستي صندوق أسود: أحدث التيارات المعاصرة في :فوزية بكر راشد البكر -4

 .122ص
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، ومف خبلؿ رة ذاتو مف خبلؿ تصور اآلخريف لوبمعنى أف الفرد يتعرؼ عمى صو 
لو، ومف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع اآلخريف، وما تحممو تصرفاتيـ تصوره لتصور اآلخريف 

 اآلخريف مرآة يرى مف خبلليا نفسو.مؽ الفرد صورة لذاتو، أي أف بخ واستجاباتيـ

واألفراد عندما يعبروف عف أنفسيـ بطريقة معينة فإنيـ يحاولوف السيطرة عمى الطريقة 
 (1)".اآلخروف ليـ، وىكذا يؤثروف في فيـ الموقؼ لما تحقؽ مصالحيـ يستجيب فيياالتي 

أفراد أسرتو لتصرفو  واستحسافوبذلؾ نستنتج أف الفرد عندما  يمارس العنؼ ويرى قبوؿ 
 بجنسو فإنما ىو يرى نفسو ويتصورىا مف خبلؿ تصور أسرتو لو.العنيؼ والعدواني المرتبط 

كبيرا في تشكيؿ صورة الفرد العنيؼ عف ذاتو، حيث الرفاؽ تأثيرا كما تؤثر جماعة "
حتراميا عمى ما يعتبره ويقره األقراف ويستحسنوه مف تصرفات عنيفة يقوـ تقديره لذاتو وا يعتمد

منيـ تقببل وبقدر  يمقىما تكوف عبلقتو بأقرانو مشجعة لو بقدر ما وبقدر  ،بيا عمى الضحية
 ما يزداد تقديره لذاتو.

 اجتماعياواإلقرار مف جانب األقراف والرفاؽ عمى تصرفو غير المقبوؿ  االستحسافىذا و 
 (2)".استطاعتووسيحاوؿ التبلـؤ مع ذلؾ بقدر  ،تدريجيا جزء مف رؤيتو لنفسو ولذاتوسيشكؿ 

فمع  ،االجتماعيأف العنؼ نتاج لعممية التعمـ كما يرى أصحاب النظرية التفاعمية "
المبكرة يتعمـ األطفاؿ العنؼ سواء مف اآلباء أو األقارب أو األصدقاء،  االجتماعيةالتنشئة 

ضرورية لمبقاء مف حوليـ يبدو العنؼ ليـ وكأنو أداة  االجتماعيةوبمبلحظتيـ لمعالـ ولمحياة 

                                                           

 .61ص ، 1995، ، األردنعمان ،، دار المسيرة1، طسيكولوجية التنشئة االجتماعية :أبو جادوصالح محمد عمي -1
 .20، صمرجع سابق :نورة بن سعد القحطاني -2
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والنجاح، فاألفراد إذف يتعمموف العنؼ بنفس الطريقة التي يتعمموف بيا أي نوع آخر مف أنواع 
 (1)".السموؾ

 االجتماعيةتعمـ العنؼ ترتبط بشدة بمرحمة التنشئة يرى التفاعميوف أف عممية "وأيضا 
عمى أنفسيـ، فبعض الصبلبة وأف يعتمدوا و والذي يتضمف تعمـ الصبية الخشونة  لدور الرجؿ

اآلباء يشجعوف أبناءىـ عمى التصرؼ بعنؼ مع اآلخريف في بعض المواقؼ، ويطالبونيـ 
عنؼ في مواقؼ أخرى. والبعض اآلخر ينظر لمعنؼ وكأنو الطريقة بأال يكونوا ضحايا لم

الوحيدة لمحصوؿ عمى ما يريدوف، بؿ إف بعض اآلباء يطالبوف أبنائيـ عمى التصرؼ بعنؼ 
 (2)".عند الضرورة

يعيشوف في أسر  ومف ناحية أخرى فقد بينت العديد مف الدراسات أف األفراد الذيف
 يسودىا العنؼ أكثر قابمية ألف يكونوا ىـ أنفسيـ عدوانييف في تصرفاتيـ.

، كمما أو مف اآلخريفكما أنو كمما كاف األطفاؿ ضحايا العنؼ سواء مف جانب اآلباء 
كانوا أكثر عنفا، وأف األطفاؿ الذيف يتعرضوف لئلساءة يكونوف أكثر ميبل ألف يصبحوا 

 خريف.أطفاال يسيئوف لآل

 (Edwin Sutherland) سذرالند صرح إدويفالفارقة )الفاصمة(: المخالطة نظرية -2-3  
في الطبعة الثانية مف كتابو )مبادئ عمـ  ألوؿ مرة نظريتو المخالطة الفاصمة أوؿ فكرة عف 

واختبلؼ تصورات  صطمح المخالطة الفاصمة إلى تبايف، ويشير م0891اإلجراـ ( عاـ 
المطروحة عف المخالطة مف شخص آلخر، وىكذا فأف مجرد مخالطة المجرميف ال األنماط 

، ولكف بدال مف ذلؾ فإف محتوى أو مضموف ىذه اإلجرامي تؤدي إلى ارتكاب السموؾ
 .آلخريف ىو محور االىتماـ األساسياالتصاالت الذي ندركو مف خبلؿ مخالطة ا

                                                           

 .68مرجع سابق، ص :رشاد عمي موسى وزينب بنت محمد زين العايش -1
 .69، صنفس المرجع -2
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بمعنى أف الفرد قد يمارس نمطا سموكيا  ؛ف الجريمة تعد نتيجة لصراع القيـوبالتالي فإ 
 .مقبوؿ مف ثقافة المجتمع األكبر ، ولكنو غيرالثقافة الخاصة يتوافؽ مع قيـ

صمة في الطبعة الرابعة النيائي لنظرية المخالطة الفاـ يعود سذرالند في عرضو الثاني و ث
وىي "أف كؿ  ويعبر عف مقولتو األساسية 0811الصادر عاـ ( مبادئ عمـ اإلجراـ)مف كتاب

 (1)".أنماط السموؾ متعممة

 (2) :النيائي لنظريتو في تسع قضايا ىيتضمف العرض و 

 فالشخص الذي لـ اإلجرامي سموكا متعمما و مكتسبا، فيو ال يورث يعد السموؾ ،
السموؾ اإلجرامي تماما مثؿ أي يدرب عمى ممارسة الجريمة ال يمكنو ابتكار أو ممارسة 

 .خبرتيا اكتسابتاج إلى تدريب قبؿ ة أو وظيفة تحنمي
 وف التفاعؿ مع أشخاص يمارسإلجرامي مف خبلؿ عممية االتصاؿ و يتـ تعمـ السموؾ ا

الحركات الميارات و  اكتساب، ومف خبلؿ ذلؾ االتصاؿ يتـ ذلؾ النمط مف السموؾ اإلجرامي
 السموؾ اإلجرامي. المتعمقة بذلؾاإلشارات و 

  ع أشخاص تقوـ بينيـ امي مف خبلؿ التفاعؿ مالسموؾ اإلجر  اكتسابيتـ تعمـ و
 ىاوغير  ...،، الصحؼالسينما، كالتمفزيوف االتصاؿوسائؿ  أف، وىنا يعني عبلقات وثيقة

 .ميارات السموؾ اإلجرامي اكتسابمعب دورا ضئيبل في نشر الجريمة و ت
  أحيانا يكوف  الجريمة الذي ارتكابفف  مية تعمـ السموؾ اإلجرامي كبل مفتتضمف عم
 .السموؾ اإلجرامي ودوافعو ارتكاب، ومبررات أحيانا سيبلمعقدا و 

                                                           

 .71، ص2011التوزيع، عمان، األردن، ، دار المسيرة لمنشر و 1، طاالجتماعيةالمشكالت  :محمد محمود الجوىري وعدلي محمود السمري  -1
 .73 -72ص ، صنفس المرجع -2
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   عقـ القواعد القانونية فقد تحيؾ بالفرد  أونحو الواقع مف خبلؿ نفع  االتجاهيتـ تكويف
مف ثـ ، و عمى أنيا عقيمة ال ينبغي إتباعياتنظر إلى القواعد القانونية  األفرادمجموعة مف 

 .تمؾ القواعدفيي تشجع عمى مخالفة 
   نتياؾال المحبذةيرتكب السموؾ المنحرؼ إذا رجحت كفة اآلراء ينحرؼ الشخص و 

ذلؾ ىو جوىر المخالطة و عمى اآلراء الناىية عف انتياؾ القواعد القانونية، لقانونية القواعد ا
 .المخالطة المنحرفةالطة السوية و الفاصمة الذي يشير إلى التفرقة بيف المخ

   والعمؽ وتعني  )االستمرار(،والدواـ  التكرار،تختمؼ المخالطة الفاصمة مف حيث
ـو مف ره أقـو وأديالمراحؿ األولى مف حياة الطفؿ يكوف تأث االتصاؿ فيف (،األسبقية)

 .خيرةفي المراحؿ األ االتصاؿ
ي بيف نمط االختياررد حينما يقؼ موقؼ فاألسبقية مف خبلؿ تأثيرىا عمى الوتبدأ أىمية 

 .السموؾ السوي والسموؾ المنحرؼ
المخالفة لو  أوأما العمؽ فيقصد بو عمؽ العبلقة التي تحتميا الجماعة المؤيدة لئلجراـ  

 .السموؾعند الشخص المتعمـ ليذا 
   المباشر بالنماذج  االتصاؿتتضمف عممية تعمـ السموؾ اإلجرامي عف طريؽ

محاكاة لنمط معيف مف  أوأف عممية التعمـ في حد ذاتيا ليست مجرد عممية تقميد اإلجرامية و 
نما يتضمف تكويف ، و منحرفا أوالسموؾ سواء كاف ذلؾ السموؾ سويا  ع  الدوافو  االتجاىاتا 

 .الجريمة ارتكابفف األساليب و و 
   (1).رغبات واحدةلسموؾ المنحرؼ تعبيرا عف حاجات و ايعد السموؾ السوي و 

السموؾ اإلجرامي يعد سموكا  أف إلىعامة فإف نظرية المخالطة الفاصمة تذىب  بصفةو 
مريف ىاميف ىما أ، ويتـ تعمـ التفاعؿ مع اآلخريفو  ،االتصاؿو  ،االختبلطمتعمما مف خبلؿ 
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مثؿ ىذا السموؾ مف قيـ ودوافع  ارتكاب، ومبررات تدعيـ السموؾ اإلجرامي ارتكابأساليب 
السموؾ  ارتكابيحدث عندما تكوف مبررات إلى أف العنؼ سذرالند حيث يذىب  ؛اتجاىاتو 

 .السوي ارتكاباإلجرامي أقوى مف تمؾ المبررات التي تفضؿ 

الفرد ال يصبح منحرفا بصورة آلية نتيجة  أفىي و  د عمى فكرة ىامةكما يركز سذرالن
تتوافر الفرصة المواتية  أف، بؿ يجب المحبذة لممارسة السموؾ المنحرؼ تعرضو بشدة لآلراء

الظروؼ المباشرة إذا توافرت  إال، بعبارة أخرى الجـر ال يحدث السموؾ المنحرؼ الرتكاب
سير السموؾ اإلجرامي ، فالموقؼ لحظة حدوث الجـر عنصرا أساسيا في تفالمناسبة لذلؾو 

 .حسب سذرالند

أف يتوفر اإلذف : "إنو قبؿ تنفيذ الفعؿ اإلجرامي يجب سذرالند يستدرؾ قائبل أفكما  
ليس القصد فقط ألف الرجؿ الذي فكر في القياـ بفعؿ إجرامي ثـ عدؿ ، و الجماعيالفردي و 

نحكـ  أفإذف ال يمكف  ؛أذىمجرما ألنو لـ ينتج عف تفكيره ىذا أي  اعتبارهعنو ال يمكف 
 (1)".إجرامية الأفعاالعواطؼ لنجعؿ منيا  أو ،عمى مجرد التفكير

في األخير يمكف القوؿ بأف نظرية المخالطة الفارقة قد بمورت في شكؿ مجموعة مف و 
في تعمـ  -مب األحواؿ غأفي  –ألساسية التي تعتبر منتظمة القضايا تحدد المتغيرات ا

كما  ،استثناءاتببل أية امي برمتيا و ىي قضايا لمتطبيؽ عمى مقولة السموؾ اإلجر و  ،الجريمة
 .في فيـ السموؾ اإلجرامي اعتمادىانظرية مرنة يمكف  أنيا

السموكات العدوانية ىي العنؼ و  أف: تبيف ىذه النظرية االجتماعينظرية التعمم  -3 3-
بالفعؿ ، و مكتسبة عف طريؽ التعمـ أوسموكات متعممة  ،آخر اجتماعيكميا مثؿ أي سموؾ 
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داخؿ مجموعة محدودة مثؿ األسرة، جماعة ة تعمـ العنؼ يحدث مف خبلؿ العبلقات المتواجد
 (1).الخ.رع ..ا، الشالرفاؽ

أف األفراد يتعمموف المحاكاة وتؤكد ىذه النظرية  أووالتعمـ يكوف عف طريؽ المبلحظة 
كما تؤكد ىذه النظرية أف  ،ثقافة معينةو  ،مف خبلؿ خبراتيـ في أسرة معينةالعدواف  باستمرار

فالخبرة  باستمراربما أف األفراد يتعمموف و  ،وليس فطري واني متعمـ ومكتسبالسموؾ العد
كبيرا في  الثقافة دورامف ىنا فإف لؤلسرة و ، و ومنعو بالعدواف االرتقاءتمعب دورا كبيرا في 

  .تحديد مستويات العدواف

 أفنمطا سموكيا يجب و فيناؾ مف اآلباء مف يعتبر العنؼ جزءا ضروريا مف الحياة "
يتـ تعميـ الذكور سموؾ  االجتماعيةمف خبلؿ عممية التنشئة ، و يتعممو األبناء خاصة الذكور

بينما يتـ تعميـ ، عمى النفس االعتمادو  ،االستقبلليةعندما يتـ تشجيعيـ عمى الخشونة و العنؼ 
 (2)".التبعيةاإلناث الطاعة و 

ناىا في مجتمعنا ظحوىذه حقيقة فعبل القولو " توؽ فيوفي ىذا الصدد يذكر جماؿ مع
أبنائيـ  أحد العنيؼ مف طرؼالفعؿ العدواني و  ارتكاب، حيث كثير مف األولياء عند الجزائري

 ابنيـ أفبؿ يروف  ،يفتخروف بفعمتويشكرونو و  ،دىـ بدال مف عقابو وتأنيبود اآلخريف نجض
 (3)".الطريؽ الصحيح وىو عمىرجؿ 

األسرة و يتعمؽ األمر  ىناؾ عناصر خارج األسرة تنتمي إلى نفس ثقافة أفكما 
 .العنؼ أنواعتعتبر كنماذج تمعب دورا رئيسيا في تعمـ ، الخ... ، الجيرافباألصدقاء، األساتذة

                                                           

فعالية برنامج إرشادي جماعي معرفي سموكي في تفنيد األفكار الالعقالنية الداعمة لمعدوان وتعديل السموك العدواني عند  :بمعسةفتيحة  -1
 .165، ص2013، 2، أطروحة دكتوراه، كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة الجزائر المراىق المتمدرس

 .18مرجع سابق، ص :نورة بن سعد القحطاني -2
 . 237، ص: مرجع سابقجمال معتوق -3
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 بريكرو  (Littman)ليتماف و   (Patterson)وفي ىذا النطاؽ نقؿ لنا باتريسوف"

(Bricker)  إلى أطفاؿ عدوانييف بمرور  فبينوا كيؼ تحوؿ أطفاؿ ىادئوف ،دراسة ميمة
بواسطة المحاكاة ، ثـ يـ مف قبؿ رفاقيـ كضحايا لمعدوافعمي االختيار، ففي البداية يقع الزمف

ال يكتفي ىؤالء األطفاؿ بالزيادة في ، و يعكسوف اليجوـ وأحيانا تنجح ىجوماتيـ المعاكسة
فالوسط ، واستفزازسموكيـ الدفاعي فقط بؿ ينتيي بيـ األمر إلى إظيار سموؾ ىجوـ 

، ة النماذج التي يعرضيا عمى الفرديساعد عمى تعمـ سموكات عدوانية بواسط االجتماعي
 (1)".التي يقترحيا االجتماعيةوفي نفس الوقت بواسطة التفاعبلت 

برت لغـ مف أف التعمـ بالمبلحظة معروؼ منذ سنوات طويمة إال إف إسيامات أوعمى الر 
روطو شبياف نت األبرز في دراسة ىذا التعمـ و في ىذا المجاؿ كا (A. Bandura) باندورا

تجاربو عمى األطفاؿ و التي ياماتو في فيـ العدواف دراساتو و مف أىـ إسو  ،وآثاره المختمفة
الذي كاف  لمرضية مف سموؾ األطفاؿ كالعدوافكثيرا مف الجوانب ا أفيبيف  أفحاوؿ فييا 

 ىـ يقوموف بيا.ئيسية لو تتكوف بفعؿ القدوة ومشاىدة اآلخريف و مف الموضوعات الر 

إحدى مدارس رياض األطفاؿ أطفاؿ لقد قاـ باندورا في إحدى دراساتو النموذجية بتوزيع "
وبينت نتائج ىذه  ،نماذج عدوانية مختمفةعمى خمس مجموعات معالجة تعرضت لمبلحظة 

منماذج لالعدوانية لممجموعات الثبلثة األولى التي تعرضت  االستجاباتمتوسط  أفالدراسة 
اىدة شة التي لـ تتعرض لمالمجموعة الرابعة الضابط استجاباتالعدوانية يفوؽ كثيرا متوسط 

خامسة التي تعرضت لنموذج الالمجموعة  استجابات، كما بينت النتائج أف متوسط النموذج
 .المجموعة الرابعة استجاباتغير عدواني أقؿ مف متوسط مسالـ و 

                                                           

، 2001، تونس، Sotepa اآلداب والفنون )بيت الحكمة(، مطبعة، المجمع التونسي لمعموم و 1، طالسموك العدواني :عبد الوىاب محجوب -1
 . 36ص
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 فالتمثيميات، يقية فقطنو ال يتأثر سموؾ المبلحظ بالنماذج الحقأدراسة باندورا ىذه تبيف 
..الخ ما، ألعاب الفيديوين، الس، الكتب، التمفزيوفصحافةالرمزية المتوافرة عبر الالصورية و 

لى تقميد ، ويميؿ األطفاؿ عادة إوتقـو بوظيفة النموذج الحي، ىامة لمنماذج مصادرشكؿ ت
 ،ـ السينمائية أو أفبلـ التمفزيوفاألفبل أو ،حظوه في النماذج الحيةالسموؾ العدواني سواء ال

ربة ىذه التج أفلوحظ  أخرى، وبإدخاؿ متغيرات ما بينتو دراسة باندورا بكؿ وضوحوىذا 
 (1):ئج أخرى و ميمة ىيأظيرت نتا

 موكات العنيفةسفي تقميد ال اإلناثالذكور يميموف أكثر مف  إف. 
 بالنموذج الذكري أكثر مف النموذج األنثوي  يتأثروفاألطفاؿ مف كبل الجنسيف  إف 
   في األفبلـ المشاىدةالنماذج الحية أكثر تأثيرا مف النماذج. 
   القياـ بالفعؿيميز بيف التعمـ و  ، فباندوراآليا أمراتقميد النموذج ليس. 

، لكف تطبيقيا مرتبط اؿ أنماطا مف التعبير عف العدوافتعمـ األطف أففالنماذج يمكف 
اف أيضا مرتبط باألنماط بمفيوـ أوسع فإف العدو ، و ، مثؿ تقييـ المجتمع لياأخرىبوسائط 
 .الثقافية

ي تنظيـ اس ومعتقداتيـ( فالن كما أف باندورا أعطى أىمية لمعوامؿ المعرفية )أفكار"
 ؛لمعنؼ استخداميـالقائميف بالعدواف في تبرير  أو، فقد يميؿ بعض األفراد السموؾ العدواني

السموؾ  الستخداـىي التي دفعت بي  أنيا أو ،حية ظالمة أساساضال أفكأف يقوؿ أحدىـ 
لمذنب نتيجة سموكو  مشاعرقد ال يشعر القائـ بالعدواف بأي فمف ثـ العدواني )لـو الضحية( و 

 (2)".، كما يجعمو ال يحد مف عدوانيتولعنيؼا

                                                           

 .35، ص1993، عالم المعرفة، الكويت، ونماذج من حاالتوالعالج السموكي لمطفل  :عبد الستار إبراىيم و آخرون -1
 .456، ص2003، دار القاىرة، االضطرابات النفسية في الطفولة والمراىقة: األسباب، التشخيص والعالج: حسن مصطفى عبد المعطى -2
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  (1):في النقاط التالية االجتماعينظرية التعمـ  افتراضاتيمكف تمخيص و 
  عنيفة )عدوانية( عديدة عف طريؽ المبلحظة لنماذج  استجاباتيتعمـ األطفاؿ

 .السموؾ العنيؼ )التعمـ بالمشاىدة(
  العدواف( بشكؿ أكبر  األطفاؿ إلى محاكاة نماذج العنؼ يتجو أفمف المحتمؿ(

، وحينما يدرؾ األطفاؿ أف ىذه النماذج عالية اجتماعيةحينما تكوف تمؾ النماذج ذات مكانة 
تمقى عقابا ، أو أف تنجح في أف ال ت، إثابات( لسموكيا العنيؼيجابيةتتمقى تعزيزا )نتائج إ

 .عمى ما تقترفو مف عنؼ
  العدوانية  االستجاباتليـ فرص لممارسة  ىالسموؾ العنيؼ حينما تعط األطفاؿيتعمـ

إثابات عف طريؽ إيذاء أو قير  عمى نتائج مؤلمة أو نجاحا في الحصوؿبليخبروا إما و 
 ضحاياىـ.
  ار األطفاؿ بشكؿ مؤلـثحينما يست أف يحدث العدواف بدرجة أكبرمف المحتمؿ ،

 االستيزاءالبدني أو التيديدات المفظية أو السخرية أو  االعتداءذلؾ عف طريؽ اإلساءة أو و 
، أو عف طريؽ و تعويؽ السموؾ الموجو نحو اليدؼأ اعتراض، أو عف طريؽ اإلىانة أو

 .أو إنياء التعزيز الموجب انتقاص
  اإلثابات الممموسة يز الخارجي: التعز امؿ التي تساعد عمى بقاء العدوافتشمؿ العو(

ذى أو التعبير عف األو  التنفيرية، أو ،لمؤلمةالمنبيات ا االجتماعية، واستبعاد اإلثاباتو 
 .التعزيز بالمحاكاة والتعزيز الذاتي(، و المعاناة مف جانب الضحية

 ية التي تسوغ الفعؿ يمتد العنؼ أو العدواف ويتنامى بواسطة العمميات المعرف
لقاء عجاب بمبادئ أعمى و اإل، و أكبر بشاعة أخرى، مثؿ مقارنة الفرد ألفعالو بأفعاؿ العدائي ا 
 .تحقير الضحايالية عمى اآلخريف و المسؤو 

                                                           

، دار غريب لمطبع والنشر والتوزيع، القاىرة، لمعالجتوالعنف في الحياة الجامعية، أسبابو ومظاىره والحمول المقترحة  :معتز السيد عبد اهلل -1
 85_ 84ص ص ،2009
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  ال تكوف ىناؾ بدائؿ موجبة حينما  استمرارهربما يؤدي العقاب إلى زيادة العدواف أو
العقاب   ، أو حينما يقدـغير متسؽ أويأتي العقاب متأخرا حينما  لبلستجابة المعاقبة، أو
 فالكبار حينما يضربوف طفبل لكي يوقعوا عميو عقابا إنما يزودونو ؛نموذجا لمسموؾ العدواني

  في الوقت نفسو بنموذج لمعدواف.

السموؾ العنيؼ  اكتسابفي تفسير  االجتماعينبلحظ مما سبؽ أف نظرية التعمـ 
 أساسيتيف:العدواني تتميز عف غيرىا مف النظريات بميزتيف و 

ة جدا فيما يخص متفائم أنياالثانية و  ،دقيقة في معالجتياة مصقولة و أنيا نظري األولى
العدواف أعتبر سموكا مكتسبا فيو  أفبما ضبطو و قاية منو أو التحكـ فيو و الو مراقبة العدواف و 

 .تغييره ومراقبتوكانية تعديمو و بذلؾ قد أتاح لنا إم
ذيوعا عمميا في السنوات  االجتماعيالتفاؤؿ( نالت نظرية التعمـ وليذيف السببيف )الدقة و 

مقبولة في ، بحيث يكوف مف األنصاؼ اإلشارة إلى أنيا تعد أكثر المناحي النظرية الاألخيرة
 .تغيير السموؾ العدواني

 نحو مقاربة سوسيولوجية لمعنف المدرسي: –رابعا

أىمية وخصوصية قواميا أف العنؼ المدرسي يكتسب موضوع العنؼ في الحقؿ التربوي  
المولد األساسي لمعنؼ في المجتمع وىو في نفس الوقت نتاج لو، فالمدرسة تنتج يشكؿ 
في المؤسسات ينزع إلى الحضور  االجتماعيوتؤصمو وبالتالي فإف العنؼ  االجتماعيالعنؼ 

وفي ىذا السياؽ تصبح والوظيفية في آف واحد،  التربوية التي تضفي عميو طابع الشرعية
 ،تتقاطبالتربية ىي الحمقة األكثر أىمية في دورة العنؼ وتجمياتو، ومف ىنا بدأت الجيود 

بناء نظرية تساىـ في تفسير ظاىرة العنؼ المدرسي والقادرة عمى واألعماؿ تتنامى في سبيؿ 
 وتجفيؼ مصادره. ،جماحوكبح 
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مف حسبانيا أف ىناؾ مدى واسعا في  أي نظرية في العنؼ ينبغي أف تأخذ وبالتالي فإف
التبايف الثقافي بيف المجتمعات اإلنسانية، ففي بعض المجتمعات نجد أف العنؼ ضد األطفاؿ 

مف قيـ  انطمؽومنحرؼ إذا كسموؾ عنيؼ  باعتبارهداخؿ األسرة أو في المدرسة  سواء
عممية  باعتباره اجتماعياويثمف  اجتماعياومعايير ثقافية معينة، ىو بذات الوقت سموكا مقبوال 

ذا ما رجعنا  انطمؽإذا ، محبذ وأسموب تربوي ،تيذيب إلى مف قيـ ومعايير ثقافية مغايرة، وا 
 مجتمعاتنا العربية والمجتمع الجزائري الذي يعتبر كجزء ال يتجزأ منيا وثقافتنا مف ثقافتو.

مة سموكية في قير سوالقيري حتى أصبح ال القمعييجد أف الثقافة العربية تتسـ بالطابع 
 المجتمعات العربية.

التي تأخذ طابع اإلكراه والقير والتسمط  االجتماعيةفالثقافة العربية تعاني مف العبلقات "
المجتمعات، وبموجب ىذه  والحياة العامة ليذهتضرب جذورىا في األسرة والمدرسة  التي

فالفرد  لمكبار واإلناث لمذكور، والصغارلؤلغنياء والضعفاء لؤلقوياء، العبلقات يخضع الفقراء 
تابعا أو متبوعا، قاىر أو مأمورا  أوإما أف يكوف غالبا أو مغموبا، آمرا  االجتماعيةفي حياتنا 

 (1)".العبلقات اإلنسانية المتكاممةمقيورا، معمما أو متعمما، حيث تغيب العبلقات األفقية وىي 
أف الثقافة وصناعتو في الوطف العربي "القير يرى مصطفى صفواف في مقالو حوؿ و 

 (2)".العربية مشبعة بروح العنؼ وغنية بمظاىره
أف القمع يسود ثقافتنا ويؤدي إلى مظاىر اإلحساس بالدونية وكما يرى محمود قمبر " 

شائع ومألوؼ في حياتنا،  اجتماعيأسموب فالصفع والضرب  الذات، احتراـوفقداف مشاعر 
 ،والغني يضرب الفقير ،صبحو ومسائو، الحاكـ يضرب المحكوـفي ونستخدمو كؿ يـو 

                                                           

شكالية التسمط التربوي في الوطن العربي :عمي أسعد وطفة -1  ص               ،2000 ، مركز الوحدة العربية، بيروت،2، طبنية السمطة وا 
 .24-23ص
 .43، ص1994آيار/مايو  ،71، مجمة الناقد، العدد (المجتمع العربيعالقة التعميم باإلبداع في )صناعة القير :مصطفى صفوان -2
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والمعمـ يضرب  ،والرجؿ يضرب المرأة ،يضرب الصغيروالكبير  ،والقوي يضرب الضعيؼ
 (1)".وىكذا نضرب أنفسنا بأنفسنا ،التمميذ

أف بنية العائمة العربية تقوـ عمى أساس الطاعة، حيث يتوجب عمى ويرى حممي بركات "
كراه فطابع األوامر الطاعة العمياء لمكبار وذلؾ في عبلقة سمطوية مفعمة باإلالصغار 
ؿ يوالتخج ،والتنديد ،والتوبيخ ،والتيديد ،والتخويؼ ،والتحذير ،والمنع ،والتمقيف ،والتيديد

ويقترف ىذا مف فوؽ إلى  ،والقمؽ... ،وتوليد الشعور بالذنب ،والتحريـ ،والشتـ ،واالستيزاء
والعنفواف، أما  ،واإلخضاع وكسر الشوكة ،والغضب والصفح ،تحت بالعقاب والحرماف

والتذلؿ  االسترحاـ و واالنصياعالتواصؿ مف تحت إلى فوؽ فيأخذ طابع الترجي واإلصغاء 
الرأس،  وانحناء واالنسحابرف ذلؾ بالبكاء والكبت تيقوالتجاوب، و  والتودد واالستعبلـ

خفاء األسرار والمشاكؿ، والتخفي والتحجج والمكر والمسايرة والمراقبة الذاتية   واالستغابةوا 
 االستبدادلعبلقات وؼ والرضوخ ويأتي ذلؾ كمو نتيجة ذر واإلحساس بالذنب والقمؽ والخوالح

 (2)".وليست عمى اإلقناعالتي تعتمد عمى فمسفة تربوية تقوـ عمى الترىيب 
إال أنو يمكف القوؿ  ؛البعد الثقافي في تفسيره لمعنؼ في المجتمع الجزائري ورغـ أىمية

بأنو مف الصعوبة بمكاف التعرض إلشكالية العنؼ في المجتمع الجزائري ومقاربتيا "
تأثيرات الظروؼ التاريخية والثقافية  اختبلؼعمى نظرية واحدة تعكس  باالعتماد سوسيولوجيا
لسياسية والنفسية ... ىذا إلى جانب التمييز بيف الصور وا واالجتماعية واالقتصادية

ف ظاىرة العنؼ في أومما تقدـ يمكف القوؿ  ؛الجزائريواألشكاؿ المختمفة لمعنؼ في المجتمع 
مركبة ومتعددة المتغيرات، ومف ثـ فالمفاىيـ الدالة عمييا تتسـ بالعمومية المجتمع الجزائري 

 (3)".والتعقيد

                                                           

 .131، ص1992الكويت،  ية، دار سعاد الصباح،ل، مركز بن خمدون لمدراسات االكماالتربية وترقية المجتمع :محمود قمبر -1
شكالية التسمط التربوي في الوطن العربي :عمي أسعد وطفة -2  .26، مرجع سابق، صبنية السمطة وا 
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نماذج نظرية لمعنؼ في المجتمع الجزائري وعمى الرغـ مف محاولة بعض الباحثيف بناء  
التي خمصوا إلييا ال يمكف أف أغمبيا إلى الدراسة الكمية لمظاىرة، إال أف تمؾ النماذج  استند

لمعنؼ في المجتمع الجزائري، إلى جانب عدـ التمييز بيف الصور  يطمؽ عمييا مؤشرات
أو مقياس واحد  ،لتبرير معيارواألشكاؿ المختمفة لمعنؼ، مرده توخي منيجية البعد الواحد 
 (1)".لمتصنيؼ ألسباب ال عبلقة ليا باألحداث كوقائع في حد ذاتيا

أو نؤكد وفي ضوء ذلؾ يمكف القوؿ بأف ما أوردناه مف نظريات ال نستطيع أف ننكر 
السابقة تفسر جانب مف نظرية عمى حساب نظرية أخرى، ذلؾ أف كؿ نظرية مف النظريات 

جوانب العنؼ في الوسط المدرسي، وليذا ال ننظر إلى ىذه النظريات عمى أنيا متناقضة أو 
نما ىي نظريات م تكاممة، وما عمينا أف نجمع بينيا إذا أردنا تفسيرا متكامبل متعارضة وا 

 لظاىرة العنؼ المدرسي لدى تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي. شموليا
 إال أف ىذا ال يمنعنا مف أف نصوغ عددا، مف القضايا النظرية كمرجعية ليذه الدراسة.

  )أو في  في األسرة العنؼ سموؾ يكتسب بالتعمـ عف طريؽ مبلحظة النماذج )القدوات
 .واالتصاؿأو في المجتمع المحمي، أو عف طريؽ متابعتيا عبر وسائؿ اإلعبلـ  ،المدرسة
   كأف يرى العنؼ بتوجييات قيمية  استخداـتشكؿ المدرسة بيئة توفر لمفاعؿ إمكانية(

أو بتوجييات دافعية  (،ة ضبط مسوغة ثقافيامالعنؼ ىو أداة تربوية ووسي أفالمدرس 
 إلشباع حاجة ما في ذاتو. مصمحية
  ومادية )بدنية(  ،يعبر الفاعؿ عف سموؾ العنؼ مف خبلؿ رموز لفظية إيمائية
الفاعؿ مف خبلؿ تفاعمو مع بيئتو وتعكس تمؾ الرموز في تنوعيا مستويات متباينة  اكتسبيا

 لمسموؾ العنيؼ ) إىانة، تيديد، ... وصوال إلى أقصى أشكاؿ العنؼ(
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   الرسمية )مثؿ قرارات منع العنؼ في المدارس( تعمؿ عمى تقميص إف الضوابط
وكذلؾ تقميص ممارسات العنؼ المادي لحساب  ،مساحة العنؼ العمني لحساب العنؼ الخفي

 العنؼ الرمزي المغوي أو اإليمائي.
   الفرد لمسموؾ العنيؼ  اعتماديعد الجانب الثقافي لممجتمع مف بيف المعززات نحو 
   السمبية نحو المدرسة كدافع إلنتاج العنؼ تجاىاتواالالتصورات. 
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  خالصة الفصل:

مفاىيـ ال بمجموعة مف رتبطم مفيوـ العنؼمف خبلؿ ىذا الفصؿ تبي ف لمباحث أف 
تكوف أحيانا متداخمة معو بعض الشيء كالعدواف، والقوة، واإلساءة،  وقدمشابية لو، ال

 ظاىرة العنؼ حاولت دراسة نظرية أف ىناؾ عدة اتجاىات أيضا تبيف كما ،واإلكراه...الخ
 الفردوفيـ تداعياتيا وانعكاساتيا عمى  مظاىرىا،والكشؼ عف أسبابيا و  وتحميميا، ،وتفسيرىا

ما أوردناه مف نظريات ال نستطيع  وفي ضوء ذلؾ يمكف القوؿ بأف ،والمجتمع عمى حد سواء
 نظرية أخرى، ذلؾ أف كؿ نظرية مف النظريات السابقةأف ننكر أو نؤكد نظرية عمى حساب 

ر جانب مف جوانب العنؼ في الوسط المدرسي، وليذا ال ننظر إلى ىذه يتفسساىمت في  قد
نما ىي نظريات متكاممة، وما عمينا أف نجمع  النظريات عمى أنيا متناقضة أو متعارضة وا 

 . المدرسي بينيا إذا أردنا تفسيرا متكامبل شموليا لظاىرة العنؼ
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 تمييد:

 لعنف المدرسيا تعريفسنحاول في ىذا الفصل التطرق ولو بشيء من التفصيل إلى  
 ،العنف المدرسي كل من خصائص البحث في من وجيات نظر مختمفة، باإلضافة إلى

 كما سنوضح عبلقة العنف المدرسي ،ضحايا العنف ،الفرد العنيف)الجاني( ،السموك العنيفو 
حجم ظاىرة العنف المدرسي  ، وكذلك إعطاء بعض األرقام حولىيم المرتبطة بوببعض المفا

 .أشكال العنف المدرسي ومظاىره بعض نبين وفي األخير ،ومحميا ،وعربيا ،عالميا

 تعريف العنف المدرسي: –أوال

لقد اختمفت تعريفات العنف المدرسي ولم يتفق الباحثون عمى تعريف محدد لو، وىذا  
ظواىر االجتماعية األخرى، حيث يتم تناوليا من وجيات نظر مختمفة، وتتباين شأنو شأن ال

ومن أجل التعرف  ،من تخصص آلخر، بل أحيانا نجد ىذا التمايز حتى في التخصص نفسو
أكثر عمى ىذا المفيوم سنقوم بعرض عدة تعريفات تناوليا مجموعة من الباحثين والمختصين 

 الزمني. في ىذا المجال وذلك حسب تسمسميا

أو  ،فنجد محي الدين أحمد حسين: يعرفو عمى أنو "أي أذى مقصود يمحقو الطفل بنفسو
و غير مباشر، صريحا أو ضمنيا، أ ،باآلخرين، سواء كان ىذا األذى بدنيا أو معنويا، مباشرا

ميا أو غاية في حد ذاتو، كما يدخل أيضا في إطار ىذا السموك أي تعدي عمى األشياء يوس
 (1)".سواء كانت ىذه األشياء ممكا لمفرد أو لمغير ؛تنيات الشخصية بشكل مقصودأو المق

بأنو "كل فعل أو قول أو سموك يصدر من الطالب أثناء   :وعرفو فتحي عبد الواحد أمين
 ،زمبلئو أو المدرسين أو العاممين في المدرسة اتجاهتواجده في المدرسة خبلل اليوم الدراسي 

                                                           

ع الييئة المصرية العامة لمكتاب، ، األلف كتاب، الجزء الثاني، مطابالتنشئة األسرية لألبناء الصغارمحي الدين احمد حسين:  -1
 .709-701، ص ص7891القاىرة،
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أو تعطيل  و تجريح لآلخرين، أو تيديد لحياتيم، أو إتبلف لؤلثاث،ويترتب عميو إىانة أ
 (1)".الحصص الدراسية

 ،ونجد تبداني خديجة وآخرون: يعرفونو "بأنو السموك الذي يمارسو التمميذ في مدرستو
ممتمكات المدرسية والقائمين عمييا، وىو مظير من السواء ضد زمبلئو أو أساتذتو أو ضد 

 (2)".المدرسيمظاىر سوء التكيف 

"ىو تعدي تمميذ أو عدد من التبلميذ عمى غيره من التبلميذ أو أحد :وتعرفو أميمة منير جادو
 (3)".العاممين بالمدرسة بالقول أو الفعل أو سمب الممتمكات الشخصية

أما حسين طو: يعرف العنف المدرسي "بأنو نمط من أنماط العنف يصدر من طالب أو 
 ،أو جسدية ،الب أو مدرس، ويتسبب في إحداث أضرار ماديةمجموعة من الطبلب ضد ط

والعراك  ،واالعتداء الجسمي والمفظي ،أو نفسية ليم، ويتضمن ىذا النمط من العنف اليجوم
أو  ،واالعتداء عمى ممتمكات الطبلب اآلخرين ،والمشاغبة ،والتيديد والمطاردة ،بين الطبلب

 (4)".تخريب ممتمكات المدرسة

بقولو "العنف المدرسي ىو ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى  زكرياء: ويعرفو الل
التدخل  أو باألشخاص أو الممتمكات، كما أن الفعل أو المعاممة التي تحدث ضررا جسمانيا،

 (5)".في الحرية الشخصية

                                                           

 .77، مرجع سابق، صوالمنبئات( العنف بين طالب المدارس )بعض المتغيرات النفسية االرتباطاتسميحة نصر وآخرون:  -1
رطبة لمنشر والتوزيع، وىران، الجزائر، ، دار ق7، طاألسرة والمدرسة: سوء التكيف المدرسي بين اإلشكالية والواقع :تبداني وآخرونخديجة  -2

 .19، ص7002
 .01، ص7005الرياض،  ، دار الصولتية لمتربية،العنف المدرسي بين األسرة والمدرسة واإلعالمأميمة منير جادو:  -3
 .262، ص2006 ، دار الصولتية لمتربية، الرياض،1، ط(المفيوم، النظرية، العالج) سيكولوجية العنف :حسين طو -4
 .37، ص2007، مكتبة الممك فيد الوطنية، الرياض، 1ر، طالعنف في عالم متغي :اللزكرياء  -5
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فيشير إلى أن "العنف المدرسي يشمل السموكيات التي تتمثل في  (Miller)أما ميمر 
حداث الفوضى في الفصولالعنف الجس  (1)".دي واإليذاء النفسي والتيديدات والترىيب وا 

: فيعرف العنف المدرسي "بأنو سموكا أو تصرفا يصدر (Alain Bauer) أما أالن بووي
من التمميذ داخل المدرسة، سواء كان ىذا السموك جسميا أو رمزيا ييدف إلى إلحاق األذى 

 (2)".والضرر بممتمكات المدرسة

         بين طرفين أو أكثر  : بأنو "عبلقة تجمعحين يذىب ميزاب ناصر وآخرونفي 
األطراف  موظف(، يتواجدون في عبلقة بيداغوجية يستعمل فييا أحد ىؤالء -أستاذ -تمميذ )

و المعنوية، تتعارض مع قيم الجماعة المدرسية وقوانينيا، تؤدي درجة من القوة المادية أ
 وأ ء البيداغوجي، أو تدمير الوسائليما، أو عرقمة األدايكمو بالضرر بأحد األطراف أ

من المؤثرات  انطبلقاويتم ذلك في وضعية بيداغوجية ليا خصوصيتيا الدينامية  ،سرقتيا
 (3)".المكونة ليا

أن العنف المدرسي عمى أن أغمبيا تتفق  أن نستنتج،يمكن  وبعد عرض ىذه التعريفات
ومظير سمبي بارز يقوم بو التمميذ قصد إلحاق األذى  ،اجتماعياىو سموك غير مقبول 

ويعبر عنو بصور  ،ويستخدم فيو أساليب مختمفة ،والضرر بأحد الفاعمين داخل المدرسة
فقد يكون عمى شكل لفظي أو بدني )جسمي( أو نفسي، وقد يكون صريح  ،ومظاىر متعددة

 لنمو.أو ضمني، بحيث يترك آثارا سيئة عمى التبلميذ وىم في طور ا

ومظير من  ،وفي األخير يمكن اعتبار العنف المدرسي امتداد لمعنف المجتمعي
 مظاىره.

                                                           
1- Miller, T: School Violence and primary prevention, Newyork, Springer, 2008, P16. 

2- Alain Bauer: Mission sur les violences en milieu scolaire, les sanctions et la phase de la famille,  

     Rapport remis aux Ministres de L’éducation National, Paris, 2010, P09. 
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من خبلل التعاريف السابقة نستطيع أن نمخص خصائص العنف المدرسي:  –ثانيا
 خصائص العنف المدرسي بين التبلميذ في النقاط التالية:

  توفر النية والقصد إليذاء الضحية(متعمد اعتداءأنو(. 
 ا ىو بدني، أو لفظي، أو نفسي، أو ضد متعددة منيا م اوصور  خذ أشكااليأ

 .الخالممتمكات...
  يحصل بصورة متكررة وخبلل فترات ممتدة من الوقت. 
  يحدث داخل إطار عبلقة شخصية وعادة ما يميزىا عدم تكافؤ في القوة سواء كان

 .نو(حقيقيا أو بصورة وىمية )كأن يوىم الجاني الضحية بأنو أقوى م
  مسبق باستفزازيرتبط أحيانا. 
  شكبل من أشكال اإلساءة. اعتبارهيمكن 

 العنف المدرسي وعالقتو ببعض المفاىيم المرتبطة بو:  –ثالثا

مرتبط ببعض بصفة عامة، فيو  إن مفيوم العنف المدرسي شأنو شأن مفيوم العنف
خرى المرتبطة بو والمتداخمة زه عن المفاىيم األتي ال يمكن فيمو إال من خبلل تمي  المفاىيم ال

(، اإلستقواء)، التنمرعدم االمتثال، االنضباط مثل عدمالمفاىيم ىذه  وىناك العديد منمعو، 
 وسوف نوضح الفروق بين العنف المدرسي وىذه المفاىيم.، االغتراب،...الخ

                 :                                               االنضباطالعنف المدرسي وعدم  -1
يشير االنضباط إلى كل اإلجراءات التي تتخذ لفرض مجموعة من القواعد الرسمية وغير 
الرسمية التي تحكم أية مؤسسة، ويرتبط االنضباط في الحياة اليومية، أو في المدارس 
باألعراف والقواعد والعادات، والقيم التي يستدعييا التفاعل االجتماعي في نطاق كل مجتمع 
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تعميمي، وبالتالي فإن االنضباط بمقدوره أن يعمل كمرآة تعكس مكونات ىذا التفاعل، ويصبح 
 نقص النظام. موضوعا تربويا يعبر عنو في صورتو السالبة بعدم االنضباط أواالنضباط 

ويميل البعض إلى تفسير األفعال التي تتسم بعدم االنضباط عمى أنيا أعراض فإذا 
لمدرسة زيادة في السموك المضطرب وغير المنتظم أو غير حظت ىيئة التدريس باال

المنضبط فإنيم يعزونو إلى مشكبلت كالقسوة والعنف، ومن ثم أصبح ىناك صعوبة في 
ن كان البعض يرى أنو عندما تتخطى  تصنيف السموكيات التي ترتبط بعدم االنضباط، وا 

 يمكن أن نطمق عمييا عنفا. معينةأفعال عدم االنضباط عتبة 

ونستطيع أن نشير إلى ان العنف ما ىو إال تجاوز واختراق لمقواعد أو القوانين التي 
تنظم وضعيات معينة، وبالتالي فالعنف ىو الجانب األكثر وضوحا في مشكمة عدم 

ن كان ىناك أشكال لعدم االنضباط ال تتضمن عنفا.االنضباط  (1)، وا 

 االنحراف وعدم االمتثال:  -2

فاالنحراف في السموك ىو الخروج  ؛ىما االنحراف وعدم االمتثال ارتبط العنف بمفيومين
بحيث يصبح السموك غير مقبول  ،أو المعتاد ،أو المألوف ،البين عن الطريق السوي

مفيوم عدم لمتوقعات والمعايير االجتماعية، ويظير  انتياكاجتماعيا، كما أن االنحراف ىو 
 االمتثالويقود مفيوم عدم  ،االجتماعي واألنوميون في مجال البناء االمتثال من نظرية ميرت

إلى مفيوم التمرد والذي يعني الخروج عن الشيء أو يعني الرفض والمقاومة لمسمطة باتخاذ 
أشكال متعددة منيا ما ىو ذىني ومعنوي، ومنيا ما ىو اجتماعي، ومنيا ما ىو سياسي 

                                                           

 .20-18ص -مرجع سابق، ص :سميحة نصر -1
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ممثمة لمسمطة من القيام ويقترن عادة باستخدام العنف بشكل مباشر لمنع العناصر ال
 (1)بوظائفيا.

  (:االستقواءالتنمر المدرسي ) -3

المصطمح بالمغة العربية وقد عبر عن ىذا  (Bulling at Shool)يعرف بالمغة اإلنجميزية 
 ،الترىيب بين التبلميذ"، "الغطرسة" و"المشاغبة"سات عديدة بمصطمحات مختمفة مثل "في درا

و"التسمط بين التبلميذ" وغيرىا من ىذه  ،ستئساد"ال"ا ومرة أخرى ،ومرة "البمطجة"
 .المصطمحات

بأنو سموك عدواني يقصد بو إلحاق "  (Smith)سميثويقصد بالتنمر المدرسي حسب 
ويحدث نتيجة عدم توازن في  ،األذى أو الضرر بشخص آخر، مع تكررا ذلك أكثر من مرة

 (2)".القوة بحيث ال يستطيع الضحية الدفاع عن نفسو

بأنو شكل من أشكال العدوان يحدث عندما يتعرض طفل " (Olweus)ما يعرفو ألويس ك 
القوى األلم، وينتج عن عدم التكافؤ في  شكل مستمر إلى سموك سمبي يسبب لوأو فرد ما ب

أو  ،أو لفظيا ،جسميا االستقواءوقد يكون  ،واآلخر ضحية بين فردين يسمى األول مستقو
 (3)".انفعاليا

ذو طبيعة خفية، إذ أن حاالت  االستقواءأن " (Smith and Shu) شي وحسب سميث و 
التي تحدث في معظم في المدارس  يصعب إدراكيا واكتشافيا بسبب السرية التي  االستقواء

أحدا عما يحدث ليم،  نمن الذكور واإلناث ال يخبرو  االستقواءتحيط بيا، ومعظم ضحايا 
ساء ن بأ اعتقادىمأو  من األطفال المستقوين ات مستقبميةخوفا من حدوث عقوبات وا 
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المستقوي سيحبيم ويقدرىم إذا أبقوا األمر سريا، أو يعتقدون بأنيم سيكونون معزولين أكثر 
، أو أن المعممين لن يقوموا بما يجعل المستقوي يعدل عن لبلستقواءإذا أعمنوا عن تعرضيم 

 (1)".مييمسموكو، كما أنيم ال يرغبون أن يكونوا والدييم قمقون ع

درسي، فالتنمر ن مفيوم العنف المدرسي أشمل من مفيوم التنمر الموعميو يمكن القول بأ
واحد فقط من المستقوي نحو الضحية ويكون نتيجة عدم تكافؤ في  اتجاهالمدرسي يمارس في 

يمارس في االتجاىين أي حتى الضحية يستطيع أن يدافع عن  ، أما العنف المدرسيالقوى
أي أن ؛عدم التكافؤ في القوىالمدرسي س العنف وكذلك ال يشترط في العنف نفسو ويمار 

 .التنمر المدرسي ما ىو إال صورة من صور العنف المدرسي

  العنف واالغتراب: -4

"االغتراب ىو الشعور بالوحدة والفرقة، وانعدام عبلقات المحبة أو الصداقة مع 
دما تكون متوقعة، وفي االغتراب األشخاص اآلخرين، وافتقاد ىذه العبلقات خصوصا عن

تبدو حالة األشخاص والمواقف المألوفة غريبة، ويحدث إدراك خاطئ تظير فيو األشخاص 
والمواقف المألوفة من قبل وكأنيا مستغربة أو غير مألوفة، وانفصال الفرد عن الذات الحقيقية 

ما تمميو النظم رغبات اآلخرين و  بالمجردات وبضرورة مجاراتبسبب االنشغال العقمي، 
 (2)".االجتماعية

عمى أساس أن  ،وقد أوضح بعض الباحثين العبلقة السببية الوثيقة بين االغتراب والعنف
العنف ىو أحد المترتبات أو النتائج المتوقعة لبلغتراب، فكمما تزايد االغتراب تزايد العنف، 

فاالغتراب ىو "من ذلك، بل إن البعض اآلخر يرى بأن العبلقة بين االغتراب والعنف أعقد 
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نتيجة وسبب في آن واحد، وذلك ألن ممارسة القمع واإلرىاب بمختمف أشكالو ظاىرة 
ن االغتراب في أصل العنف، ويكمن العنف مكوعمى ىذه الصورة يفي حد ذاتيا،  اغترابية

في أصل االغتراب، وتتداخل الظاىرتان في كينونة واحدة يندمج فييا السبب بالنتيجة، 
كل بالمضمون، ويبنى عمى ذلك أن تكون الشخصية االغترابية شخصية قمعية عنيفة، والش

 (1)".والشخصية القمعية العنيفة شخصية اغترابية في اآلن الواحد

  :عمروال عنفال -5

إن ىناك العديد من الدراسات التي حاولت أن تربط مفيوم العنف وعمر الفرد، وتحديد 
يكون فييا العنف أكثر بروزا الظيور، وما ىي المرحمة التي الفترة التي يبدأ فييا العنف في 

فنجد من الباحثين من توصل إلى أن السموك العنيف ترجع جذوره إلى المراحل األولى  وحدة؟
وىذا ما نبلحظو من  ،وطبيعة ىذه المرحمة تتناسبحيث يتخذ عدة مظاىر  ،من الطفولة

أو عن طريق  ى، أو من خبلل رسوماتوخبلل ما يفعمو الطفل عند لعبو بالعرائس والدم
 القصص التي يحكييا.

إال أنو ىناك من ينفي وجود مثل ىذه السموكات العنيفة في سن مبكرة من مرحمة 
ن ىذه السموكات الطفولة، وحسب رأي ىؤالء أمتأخرة من مرحمة  ويرجعيا إلى الطفولة،

نفعالية وعراك وصراع عمى د الطفل مع أترابو في شكل حاالت االعنيفة تظير أثناء تواج
المعب، كما نبلحظ أن الطفل عندما يعجز عن التصدي والوقوف أمام سمطة الكبار ممن 
يحيطون بو فإنو يمجأ إلى بعض التصرفات العنيفة كتعبير عن حالة الغضب وعدم رضاه 

في ىذه المرحمة يكونون ضحايا لمعنف فقد  األطفالعن معاممة ممن يحيطون بو، كما أن 
 %30سنوات من العمر،  (8و 7)"أن األطفال ما بين  (Eslea et Rees) ر إسمي وريسذك
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سنة  (12و 11)فيما بين % 10منيم ىم ضحايا فعبل لسموكات عنيفة، وىذه النسبة تنزل إلى 
 (1)"سنة. 16في سن  %00لتصل إلى 

ية أن األطفال صغار السن وضعيفي البن(Olweus et Sue) وكما بين أيضا ألوي وسي
ىم أكثر عرضة لمعنف، وعمى الرغم من أن النسبة الكبيرة من العنف تقع بين الطبلب من 
نفس الصفوف، إال أن نسبة ال بأس بيا من العنف تحدث من جانب الطبلب األكبر عمرا 

 (2)".الطبلب األصغر سنا اتجاه

 ازديادكرة إال أن ىناك شبو إجماع لمعديد من الدراسات واألبحاث جاءت نتائجيا تؤيد ف
نظرا لطبيعة  ،اىقة عن المراحل النمائية األخرىمر أعمال العنف وتنوع مظاىره في مرحمة ال

 ... المتميزة.،واالجتماعية ،ىذه المرحمة العمرية وخصائصيا، الفسيولوجية والنفسية

أو سموكات  ؛ولتفسير األسباب التي تدفع المراىق إلى تبني سموكات مضادة لممجتمع
أن المراىقين تنقصيم التجربة، ويشعرون " (Farrington)و ما يراه فرينجتون وى ؛عنيفة

بصعوبات في النجاح المدرسي، وصعوبات في التفاعل مع اآلخرين، وصعوبات في التعامل 
وىكذا يحصل عنف المراىقين في معامبلتيم  نصفيم الثاني، اختيارمع الجنس اآلخر وفي 

 (3)"عمى الغير. اءاالعتدلغيرىم، وتحدث نزعتيم إلى 

كما يرجع بعض الباحثين العنف في مرحمة المراىقة إلى أن الفرد في ىذه المرحمة يتميز 
والتحرر من السمطة الوالدية والسمطة المدرسية، وسمطة المجتمع بكل  االستقبلليةبحب 
 محاولة البحث عن كل األساليب والطرق التي تساعده عمى إثبات ذاتو وتأكيد، "و أشكاليا
مى الحاجات  يتردد في سمك شتى السبل ودفع أغوىذا المسعى عزيز المنال لديو، فبل ،ىويتو
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لديو لتحقيقيا ليذا ال ينبغي أن نستغرب كيف ينقمب الطفل اليادئ الوديع قبل المراىقة إلى 
طفل مشاكس ومعاند ومتمرد ورافض ومتحدي، بل وأحيانا ينقمب إلى شخص متسم بالعنف 

ى بعض السيكولوجيين أن كثير من مظاىر السموك العدواني لدى المراىقين والعدوان، وير 
وتنظيم بنية الذات أو الكينونة لدييم، فعدم النضج الكاف  (Structuré)مرجعو عدم تبنين 

وما ىو صادر عن موضوعات العالم  ،صادر عنياالالمثيرات بين  تميز،ال تجعميا لمذات
رضين لنوبات كثيرة من القمق والغضب الذي يصاحبيا تجعميم مندفعين ومعمما الخارجي، 

 (1)".أحيانا مظاىر السموك العدواني

بسبب سعييم  واالجتماعيةكما أن ىؤالء المراىقين أكثر تعرضا لمضغوطات النفسية 
لتحقيق مكاسب مادية سريعة وتحقيق أحبلميم ورغباتيم عمى حساب اآلخرين، وقد 

ردود أفعاليم  عدم تحقيق حاجاتيم، فتظيرعن ناتجة رة ثييتعرضون أثناء ذلك إلحباطات ك
وعممية الضبط التي  ،سخرية من كل القيم والنظمو  ،واعتداءات ،عمى شكل أفعال ىجومية
 ويمجأ إلى تخريب أو تعطيل كل ما يرمز لمسمطة. ،تصدر من طرف الراشدين

من خبلل  تضحافقد " شدة العنف لدى الفرد في تناقصومع نياية ىذه المرحمة تبدأ 
 كان أقل عنفا، ففي دراسة ألمانية الدراسات العديدة أنو بصورة عامة كمما كبر الفرد كمما

أي خبلل السن  حظ تناقص العنف المفظي خبلل التقدم فيال (Funk)أجراىا الباحث فينك 
تناقصا تدريجيا لمبمطجة )التنمر(  (Olweus)س حظ ألويمرور السنوات، وفي ىذا الصدد ال

 عمى حد سواء، ويكون مصاحبا لتناقصوىذا لدى الذكور واإلناث  ،ق التزايد في السنوف
 (2)".العنف المادي في األقسام العميا
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وفي األخير نستطيع القول بأن السموكيات البلإجتماعية المتضمنة السموكيات العنيفة 
ر ويستمر من العمتسير في مسارين ارتقائيين إحداىما يتميز بالظيور في الفترات المبكرة 

ومن ثم يتضح  ،الثاني يحدث خبلل المراحل العمرية االنتقالية المسار و ،عبر دورة الحياة
وليذا اقتصرت الدراسة الحالية عمى مرحمة التعميم  متغير العمر في دراسة العنف، أىمية

 الثانوي حيث تتزامن ىذه المرحمة ومرحمة المراىقة.

 العنف والنوع:  -6

كل منيما  استخدامبين الجنسين أي بين الذكر واألنثى في  االختبلفدور يقصد بالنوع 
وفي ىذا اإلطار السؤال الذي يطرح نفسو حول  ،لمعنف أو التعرض لو وذلك كما كيفا

ن صح التصنيف من ناحيتين: األولىبين عنف الذكر وعنف األنثى، و  االختبلف ما يثير  ا 
عن عنف األنثى والثانية تتعمق بنمط العنف  التساؤل حول ما إذا كان عنف الذكر يزيد

 المرتكب، وما إذا كانت ىناك أنماط معينة من العنف تخص الذكور وأخرى خاصة باإلناث.

ووفقا لما تؤكده كثير من الدراسات أن الذكور أكثر عنفا من اإلناث وكما يقول روبرت 
ء النفس وعامة الناس إن كان ىناك شيء قد أجمع عميو عمما" (Robert wotson)ون سوات

  (1)".فيو أن األوالد الذكور أكثر عدوانية من اإلناث

وقد يرجع ذلك إلى الطبيعة الفسيولوجية والسيكولوجية لكل منيما، فمن الناحية 
أن الذكور أكثر ممارسة لمعنف يمى عبد الجواد ومحمد سعد محمد "الفسيولوجية فقد أكدت ل

جسمية أكبر، كما أنيم يميمون الستخدام قوتيم بمعدل  مقارنة باإلناث حيث يتمتعون بقوة
 (2)".أكبر
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إلى ون إلى ىذه الظاىرة أنيا راجعة "أما من الناحية السيكولوجية فإن عمماء النفس ينظر 
تكوينية، أي أن ىناك شيء ما في الجوانب الفسيولوجية لمصبيان يؤدي بيم إلى  اختبلفات

الطريقة التي  (Harrison)  سيونأر الفتيات وقد درس  تعمم العدوان كنموذج لمسموك أكثر من
، وقد أجريت االنفعاليةيتعرف بيا كل من الصبي والبنت بعد الخضوع لفترة من اإلثارة 

التجربة عمى تبلميذ صفوف السنة الثالثة، والذين أحضروا بشكل فردي إلى غرفة، وتبين أن 
في حالة الصبيان وتعطيل العداء لدى االستثارة االنفعالية تؤدي إلى الحالة العدائية 

 (1)".البنات

وأيضا قد حاولت بعض البحوث الكشف عن الدافع المحرك لمعنف لدى الجنسين، "
العنف بين الجنسين، وقد تبين أن الذكور  استجاباتوالذي يعمل بدروه عمى تباين إثارة 

اع رد فعل عن العنف واإلناث يتمقون العنف بصورة مختمفة، فالبنات لين فرص كبيرة إلرج
في التغذية، ونقص في تقدير  واضطرابات انتحاريةن بأفكار ويشعر  ،المتمقي إلى الداخل

نفسية، بينما الذكور فيم يخرجون رد فعميم العنيف إلى الخارج،  واضطراباتالذات، 
 (2)".اإلنحرافية العنيفة فيظيرون عدوانيتيم، والسموكات

المجتمع الذي  من ترجع السبب في ىذا التباين إلى ءومن ناحية أخرى ىناك من اآلرا"
ثقافاتيا في  اختبلفتشابو المجتمعات عمى تيتسامح مع العنف الناتج عن الذكر، وقد 

ناث البلتي ينتظر منين التصرف شرعيتيا لمعنف الصادر من طرف الذكور عمى خبلف اإل
 (3)".اقة وبطرق تتسم بشيء من الخضوع واالستسبلم لآلخرينبمب
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وفي ىذا الصدد يقول محمد الشيب " ويعكس ىذا التمايز في سموك العدوان بين الذكور 
ىذه األساليب التي تعزز السموك العدواني  ،االجتماعيةأساليب التنشئة  اختبلفواإلناث إلى 

عند األطفال الذكور ولكنيا في المقابل تحد منو عند اإلناث، فالمجتمع أكثر تسامحا مع 
عدوانية عند الطفل الذكر، وبالتالي تنشط لدييم أساليب التعبير الصريح والمباشر السموكات ال

تنمي اإلناث صورا ضمنية وغير ف ،عن العدوان، ومع عدم تسامحو مع اإلناث في عدوانين
مباشرة لمتعبير عنو، وال يتعدى حدود ىذا التعبير في معظم األحوال الصورة المفظية، عمى 

ونجد كذلك بأن أغمب ضحايا العنف ىم من الذكور، وذلك سواء في  عكس ما يفعل الذكور،
 (1)".و التعميم الثانويلسمك الثاني من التعميم األساسي أا

فروقات بين الجنسين، ومنذ نعومة تمعب دورا حاسما في ىذه ال االجتماعيةفالتنشئة 
أي  ك؛ن وفق ذلمنيم ثقافيا ويتصرفو م عمى وعي بما ينتظر يفاألطفال ىم أنفس ،ظافرىمأ

أنو وحتى في ضوء التوقعات الثقافية، فإن وي "يسنيم وفي ىذا الصدد يرى العوفق ما يراد م
المجتمع يتوقع أن يظير األطفال الذكور مزيدا من العنف أكثر مما يتوقع من اإلناث، حيث 

قل ونو، ولقد وجد أن األميات أر ويشجعونو ويعزز إزاءه الكباالعنف لدى الذكور يتسامح 
تسامحا عمى السموك العنيف مع بناتين، ويرونو أنو ال يناسب األنوثة والظيور بمظير 

 (2)".السيدة، وما ينبغي أن تمتاز بو األنثى من نعومة ورقة وجاذبية

من أىم  اعتبارهأما عند تناول ظاىرة العنف في الوسط المدرسي يظير أن الجنس يمكن 
        كما جاء عن" قين في المدارس الثانويةالمراىالعوامل عند دراسة العنف لدى 

(Boivin et Royt)  كبون سموكات عنف من ثبلث مرات إلى ثماني مرات تفإن الذكور ير

                                                           

، 2000الدار البيضاء، المغرب،  مطبعة النجاح الجديدة، ،1، طتربوية اجتماعيةالمدرسة والسموك اإلنحرافي دراسة  :محمد الشيب -1
 .124ص
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عمى أن الذكور ىم أكثر  (Choquet et le doux)أكثر من اإلناث، وىذا ما أكدتو دراسة 
 (1)".وىذا ميما كان سن أفراد العينة %14مقابل  %28عنفا من اإلناث 

 وفيما يتعمق بعبلقة الجنس بمظاىر السموك العدواني"

أن اإلناث يتسمن بالعدوان المفظي والعدوان غير  (Edmound)وجدت دراسة إدموند 
 (2)".المباشر مقارنة بالذكور الذين اتسموا بالعدوان البدني والعدوان المباشر

كثر من أ ىقات يعطينأن المرا" (Archer et Mc Daniel)ارشي وميشال دانيال وحسب 
أو غير مرغوب فييا  ،الذكور أىمية لمعبلقات الحميمية، فمثبل إذا شعرت المراىقة أنيا وحيدة

أنت تنبذني، إذن أنا تستعمل العنف في عبلقاتيا معيم )من طرف األقران، يمكن أن 
 (3)".راج من الجماعة أو مجموعة األقرانوىذا النبذ ىو اإلخ ،أنبذك(

عض الدراسات أن اإلناث العدوانيات يتصرفن بطرق مختمفة عن الذكور، وقد أظيرت ب"
فقد تبين أن اإلناث المواتي يمتمكن العدوان غير المباشر )الخفي( أكثر عرضة لممشكبلت 
والعواقب السمبية والسموكات الداخمية منيا الخوف من أن تتصرف بسوء، والمشكبلت 

 (4)".من أن تكون سيئة والعواقب السمبية الخارجية ومنيا الخوف

وفي األخير يمكن القول بأنو عمى الرغم من أن العنف مشكمة كبرى في أوساط الذكور 
الوسائل الجسدية في العنف،  الستخدامواإلناث أقل ميبل  ،إال أنو موجود بين اإلناث كذلك

وتشويو أو طرق غير مباشرة مثل التشيير  ،فبدال من ذلك فإنين يستخدمن أساليب أكثر مكرا

                                                           

 .211صمرجع سابق،  :خيرة خالدي -1
السموكية في المدارس والجامعات  ، سمسمة دراسات المشكالتاليوية لدى الشباب الجامعي بأزمةالسموك العدواني وعالقتو  :رمعمريةيشب -2

 .19، ص2009، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1ول، طلجزء األ العربية، ا
 .213مرجع سابق، ص :يخالدخيرة  -3

4 - Craig, W:child hood social development: the essential veading, vk, Black well, 2000, p305.  
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فساد عبلقة الصداقة كحرمان الفتاة  السمعة، نشر الشائعات، العزل المتعمد من المجموعة، وا 
 من أعز صديقاتيا.

يتميز السموك العنيف عن بقية السموكات األخرى خصائص السموك العنيف:  -رابعا
 :(1)بمجموعة من الخصائص نوجزىا فيما يمي

 ىدا حتى يطغى عمى كل الموقف الذي يعمل السموك العنيف الصادر عن الفرد جا
 وتفاعبلتو مع الطرف اآلخر. ،يتواجد فيو الفرد

  تزداد حدة العنف من طرف الجاني عمى الضحية، حتى ولو كانت الموقف المتواجد
 فيو ىذين الطرفين ال يستمزم مثل ىذا السموك الحاد.

 ف والمتمقي لو.السموك العنيف تيديد لمتوازن النفسي لكبل الطرفين القائم بالعن 
  ويحدث نتيجة التعرض آلثار المحيط الذي يعيش فيو الفرد. اندفاعيةيتميز بطبيعة 
  وثورة ضد مثيرات خارجية يرى فييا الفرد العنيف  باندفاعيةتتصف السموكيات العنيفة

 كل أنواع التيديدات.
  يستطيع أن يتسبب في أعمال وحشية ويؤدي إلى تعاسة اآلخرين وآالميم وحتى

 التسبب في موتيم.
 القوة  واستخدام تتصف السموكيات العدوانية بإظيار التفوق عمى فرد او مجموعة أفراد

 .سعي إلى اإليذاء

ن في ىذا لقد حاول الباحثون والمتخصصو خصائص الفرد العنيف)الجاني(:  –خامسا
 المجال من خبلل دراساتيم حول العنف التوصل إلى بعض الخصائص الجسمية والنفسية

                                                           

 .80، صمرجع سابق :فرشانلويزة  -1
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التي تميز الفرد الذي يقوم بسموك العنف وىل ىذه الخصائص ىي التي تجعل  واالجتماعية
 منو فردا عنيف؟

  (1) :قد حدد ىذه الخصائص فيما يمي (Houel, Annick et Al)أوال أنيك وآخرون فنجد

  تو اأن الفرد العنيف ذو قدرات لفظية عدائية وعمنية، ويبلحظ عميو ذلك من خبلل إشار
 اليدين. وارتعاشالوجو وتشنجو  احمرارمع يتكمم بفظاظة، عندما 
 .شخص ذو شعور عدائي وعنيف 

  (2):لويزة فقد أوردت الخصائص التاليةأما الباحثة فرشان 

  يتصف الفرد القائم بالعنف بعدم مرونتو مع األفراد الذين يتفاعل معيم 
 .يتميز بالجمود في الطباع 
 ى ولو كان الموقف ال يتطمب رد فعل كيذا نجده يغضب بسرعة أمام أي مثير حت

 الغضب المبالغ فيو.
 .يتصف بعدم التسامح والتعاطف مع الضحية 
  وانعدام الشعور باألمن. انفعاليةتكتسيو النرجسية ويرافق بحالة 
 .تحكم غير عادي في ردود األفعال، ونفد لمصبر ونقص في االنتباه، سرعة التييج 
 ال يتعاون مع الغير. 
 ل سمطة معارضة.يحارب ك 
 .القابمية لئليحاء وسرعة االستثارة 
 .مشوش، ويقوم باليجوم المفظي والحركي ضد اآلخرين 

                                                           

، واالجتماعيةأطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية  ،ي األسري من المنظور السوسيولوجيالعنف المفظ :عيساوينسيمة  -1
 .112ص، 2011 ،02جامعة الجزائر 
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 ويزعج زمبلؤه في القسم. لديو نية العدوان، شديد الصراخ، يحب استثارة اآلخرين 
  .يمجأ لمسرقة والمخدرات واالنتحار 

 ،غروشو  س بيترمانكما نجد بعض الخصائص األخرى لمجاني من خبلل دراسة فران
ف لو خصائص تميزه عن اآلخرين تتمثل فيما ترجمة سامر جميل رضوان بأن الفرد العني

  (1):يمي

 )سريع الغضب )يفقد أعصابو بسرعة 
 .يتشاجر كثيرا مع الراشدين 
 يعصي بصورة متكررة تعميمات وقواعد الراشدين ويمتنع عن تنفيذىا 
 تفزىم.يفعل بصورة مقصودة ما يغيض اآلخرين ويس 
 أو سموكو الفاشل لآلخرين. ،غالبا ما يعزو سبب أخطاءه 
 )يمكن إستثارتو بسيولة من اآلخرينو  ؛غالبا ما يكون شديد الحساسية )قاببل لئلثارة 

 آثار العدوان اإلسرائيمي عمىعي قديح في دراستو "زر كمال الباحث  في حين نجد
شيء من يقوم بالعنف ب قد أعطى خصائص منلصحة النفسية لدى أطفال فمسطين، ا

 (2) :فيما يمي دىاور أ التفصيل

 حيث أن الفرد العنيف يمتمكو شعور بأنو ميدد نتيجة عدم  :و شعور بفقدان األمنلدي
إشباع حاجاتو األساسية بالوسائل المشروعة فيمجأ لمعنف والعدوان بصور ودرجات متفاوتة 

 لو بأنو مصدر تيديد. نحو تحطيم اآلخر الذي يعتبره مصدر تيديد أو ما يرمز

                                                           

ات منشور مة سامر جميل رضوان ترج ،-النفسية االضطراباتنماذج من  –عمم نفس األطفال اإلكمينيكي  :فارشورغر تروبي مان فرانس بيتر -1
 .13، ص2008دار الكتاب، القاىرة، 

 .89-86ص -ص بق،امرجع س :كمال زرعي قديح -2
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  ينحدر من بيئة أسرية تتبنى ثقافة العنف حيث أن نزعات العدوان تزداد من خبلل
الذين يساىمون في تنمية السموك  ؛واآلخرين ،واألسرة ،تشرب األطفال لمنزعة العدوانية لآلباء

 العدواني لدى الفرد.

 الفرد العنيف، والذي  يعتقد بمشروعية العنف: وىو المعتقد الذي يتبناه ويتمسك بو
رق القوانين اآلخرين، وتعني شرعية العنف خ تجاهيعطي مشروعية لمقيام بممارسات عنيفة 

ويقدمون  ،والقيم والمعايير، وىؤالء األفراد الذين يقومون بالعنف يشعرون بأنيم فوق القانون
 تبريرات عمى الممارسات العنيفة التي يقومون بيا.

 قق الذات: حيث يعتقد الممارس لمعنف بأن ما يرتكبو من االعتقاد بأن العنف يح
ظيار قوتو البدنية تحقق ذاتو، ويزداد تقديره ليا ألنو األقوى  ممارسات عنيفة ضد اآلخرين وا 

ن لم يكن قويا فقد قيمتو بين اآلخرين.اعتقادهفي   ، وا 

  حيث  ،انياالعتقاد بأن الضحايا يستحقون العدوان: وىذا المعتقد يدعم السموك العدو
يتجاىل الجاني، التأثيرات الضارة التي تقع عمى اآلخرين، فيعمل عمى الحط من قدرىم 
ويسيء معاممتيم، وتجريد الضحية من الصفات البشرية من حيث إلغاء القيمة الحضارية 

 والمعنوية لمضحية.

 ى االعتقاد بأن الضحايا ال يتألمون كثيرا: فعندما يمارس الفرد العنيف عدوانو عم
الضحية فإنو ال يبالي بما تشعر بو الضحية وال يمقي باال لنتائج أفعالو والممارسات العنيفة 

لمتعة الشخصية دون الشعور التي يقدم عمى ارتكابيا وأن ىذا النمط من الناس يبحث عن ا
 بالذنب.
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 (1):فيي (Michel et André)أما خصائص العنيف حسب ميشال وأندري 

  يرفض كل طرق المساعدة والتسامح فيو ضد تأييد العبلقات أنو ذلك الشخص الذي
 اإلنسانية.
 .رادة الضحية  يحاول دائما الضغط عمى األفراد لتنفيذ رغبة ييدف إلييا ضد رغبة وا 
 .إنسان عدواني يميل إلى القمع 
 يعتمد في عدوانو عمى أساليب متنوعة مثل التخويف، التيديد، اإلرىاب...الخ. 
 كامل الجوانب النفسية والجسدية لؤلفراد وممتمكاتيم الخاصة.يميل إلى المساس ب 
  يحاول التأثير عمى الجانب العقمي لمضحية أي المساس بأفكاره القيمية إلى غاية إبادة

 الضحية بصفة مطمقة.
  في حالة صمود الضحية واإلصرار عمى أفكاره فإن الجاني يعمل بشتى الوسائل

ذاللو.  القمعية لقيره وا 
 جوء إلى وسائل الحوار والتشاور واإلقناع المتاحة.يرفض الم 
  ماديا ومعنويا واستغبللويميل إلى السيطرة عمى الضحية. 
 ص أناني ينفي اآلخر وال يعترف بو.العنيف شخ 

عمى بعض الخصائص التي يمكن أن يتميز بيا الفرد القائم بالعنف وذلك  التعرفوبعد 
اسات والبحوث في ىذا المجال نستطيع القول بأن من خبلل النتائج التي توصمت إلييا الدر 

الفرد الذي يمارس السموك العنيف إنما ىو نتيجة لتوفر عدة خصائص ومميزات تجعل منو 
 يقبل عمى ممارسة ىذا النوع من السموك.

بعدما تطرقنا في العنصر السابق خصائص األفراد : خصائص ضحايا العنف –سادسا
من خبلل  ،البحث في خصائص ضحايا ىذا السموك العنيفالممارسين لمعنف توجب عمينا 
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ما ورد في أدبيات ودراسات حول موضوع العنف، خاصة وأن الدراسة الحالية تتناول مظاىر 
 العنف المدرسي وتداعياتو من وجية ىؤالء التبلميذ ضحايا العنف المدرسي.

من الخصائص ىل الضحية التي يمارس عمييا العنف ىي كذلك تتوفر لدييا مجموعة 
 بحيث تجعل منيا فريسة ليؤالء الجناة؟

الحس  يتمبد باستمرارإن الدراسات العيادية تؤكد أن الطفل الذي يمارس عميو العنف "
اآلخرين ممن لم  انفعاللديو، ويصبح قميل التأثر باألحداث التي يعيشيا والتي تستثير 

نتيجة لمشاعر العجز والخوف  يمارس عمييم العنف، كما يتولد عندىم اإلحساس بالدونية
 (1)".المرسخة مرة بعد مرة

 يمارس عميو العنف فإنو مادأن الفرد عن ،أندري فينقل لنا في ىذا المجالأما ميشال 
بحيث يجعمو العنيف  ؛يصبح يشك في مصداقية أفكاره حتى ولو كانت صائبة وصادقة

ومؤكدا لو أنو عمى حق،  والسماح العفوفيصبح يموم نفسو طالبا من الجاني  يرضخ لو،
 (2)".وىكذا يصبح الضحية وكأنو دمية يتبلعب بيا كيفما شاء

ىذا بالنسبة لمفرد بصفة عامة أما إذا كان ىذا الفرد تمميذا ووقع ضحية لمعنف فإنو ىو 
اآلخر لو خصائص ومميزات ذكرىا الباحثون والمختصون في دراساتيم من خبلل النتائج 

 التي توصموا إلييا.

ضحية العنف من يصف بعض الخصائص التي يتصف بيا عمر الجد معن خميل فن
 (3):التبلميذ والطمبة وىي كاآلتي
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  لما يدور حولو. االنتباهمن يمتمك حيوية جسدية نشطة ودائبة الحركة 

  داخل مجتمع مدرستو. باالغترابممن يشعر 

 .ممن ينحدر من أقمية عرقية أو طائفة دينية 

 بل أسرة مفككة.من ق ممن تمت تنشئتو 

 ر باإلىمال من قبل معمميو ووالديوممن يشع. 

 بالزعرنة والشغب وصوفينممن ال 

 ماقاتيم.من المندفعين في ح 

فتنقل لنا خصائص ضحايا العنف المدرسي كما حددىا أما نورة بنت سعد القحطاني "
 (1):كما يمي ،(Weinhold) وينيولد

  وال تستطيع أن تدافع عن  ،االنخداعقابمية السقوط عند الضحية، فالضحية سريعة
 .نفسيا
 .ليا خصائص جسدية ونفسية تجعميا عرضة ألن تكون ضحية 
 شعور الضحية بالعزلة والضعف. 
 حية الجاني عميو خوفا من انتقامو.ال يذكر الض 

ىؤالء " :نبلميذ ضحايا العنف المدرسي بأكما توجز لنا نفس الباحثة خصائص ىؤالء الت
حساس بالفشل وسمبية، الضحايا لدييم تق دير منخفض لمذات، وعدد قميل من األصدقاء، وا 

وقمق وضعف، وفقدان الثقة بالنفس، معظميم أضعف جسديا من أقرانيم مما يجعميم عرضة 
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ليجمات المتنمرين، وألنيم عاجزين عن تكوين عبلقات مع أقرانيم فيم يميمون لمعزلة في 
 إلىمال، يخشون الذىاب إلى المدرسة مما يعيقالمدرسة، مما يجعميم يشعرون بالوحدة وا

دراسيا يتراوح بين اليامشية والضعف، مع الوجود الدائم  قدرتيم عمى التركيز، ويخمق أداء
لمتيديد بالعنف، مما يشعرىم باالفتقار إلى األمان، األمر الذي ينتج عنو األعراض البدنية 

 (1)".والشعورية لدييم

أن معظم ضحايا العنف المدرسي يتعمدون  افبين (Smith and Shu)أما سميث وشي 
ومن  ،السرية وكتمان ما يتعرضون لو من حوادث عنف داخل المدرسة من قبل زمبلئيم

العوامل التي تدفعيم إلى كتمان ىذه الحوادث وعدم اإلعبلن عنيا خوفيم من حدوث إساءات 
أنيم سيكونون معزولين أكثر إذا ب واعتقادىم ،مستقبمية من طرف أقرانيم العنيفين واعتداءات

أن يزعجوا والدييم، كما  ف، ومن ناحية أخرى أنيم ال يرغبونأبمغوا عن تعرضيم لمعن
يعتقدون بأنو في حالة إخبار الوالدين أو المسؤولين في المدرسة فإن ىؤالء التبلميذ العنيفين 

 (2)".سيكونون أكثر سوءا في تعامميم معيم

أو  ،الضحايا السمبيون أو ،ميز بين شكمين من الضحايا فقد (Olweus)أما ألويس 
ويتميزون بأنيم قمقون وغير آمنين ونظرتيم لذواتيم سمبية، ولدييم شعور بالخجل المذعنون، 

سمبية نحو المدرسة،  اتجاىاتوالعزلة النسبية وليس لدييم أصدقاء، ولدييم  ،وعدم الجاذبية
سيمة لمتعرض لمعنف من قبل  أىدافامما يجعميم  ؛كما يتميز الذكور منيم بالضعف الجسمي

 إلييم. يوجو اعتداءكما أنيم ال يحاولون الرد عمى أي  ،زمبلئيم التبلميذ
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صفون بإظيار نمطين من ردود األفعال في حالة تعرضيم و : فياالستفزازيونأما الضحايا 
 (1)لمعنف وىما القمق والعدوان، وأحيانا يوصفون بالحركة الزائدة.

بأن ىؤالء الضحايا يسمكون طرقا  (Cassidy and Taylor)ف كاسيدي وتايمور ويضي
مزعجة وتييجية بسبب عدم قدرتيم عمى التركيز، وىذا ما يثير التبلميذ اآلخرين ويحفزىم 

 عمى إظيار العدوان ضدىم.

أن كبل النوعين من الضحايا يعانون  (Smith and Madsen)مادسن  ويقول سميث و
وىم صغار  ،االجتماعيةوطريقة معالجتيم لممعمومات  االجتماعيةارتيم من ضعف في مي

كما أنيم غير ناجحين في األلعاب  ،القامة وضعاف وضئيمون مقارنة بزمبلئيم العنيفين
الرياضية وغيرىا من النشاطات الجسمية، كما أنيم يميمون إلى اليدوء والحذر وعدم األمن 

 (2)يذ اآلخرين.والحساسية الزائدة مقارنة بالتبلم

أن ىؤالء التبلميذ الضحايا لدييم (Moor and Kirkham)  كيركيامويضيف مور و 
وغير  فاشمين وغير جذابين وغير أذكياء إذ ينظرون إلى أنفسيم بأنيم ،تقدير متدني لمذات

السمبي فإنيم دائما يمومون أنفسيم عند تعرضيم لمعنف من قبل  االتجاهميمين، ونتيجة ليذا 
 (3)يم في المدرسة.زمبلئ

ومن خبلل عرض بعض آراء وأفكار الباحثين المتخصصين في البحث عن ظاىرة 
لنا أن خصائص العنيف والضحية تختمف بين الطرفين وىي مرتبطة  اتضحالعنف والجريمة 

لكل واحد منيما، كما أنيا تتأثر بالتنشئة األسرية  االجتماعيةبالمجال والوضعية 
نيا مرتبطة بالحالة ط بو لكبل الجنسين عمى حدا، كما أتبط بالدور المنو كما تر  ،واالجتماعية
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ال يكون الجاني دائما ذكرا، والضحية  والصحية لمعنيف والضحية، كما أنوالنفسية والعقمية 
كما يمكنو أن يكون مستيدفا  ،دائما أنثى، فكل من الجنسين يمكن أن يكون ممارسا لمعنف

والمؤسسات االجتماعية التي ال  متواجدة في كل األوساط فشخصية العنيف والضحية ،لو
 مو منيا مظاىر العنف والعدوان.تخ

تمثل ظاىرة العنف في  حجم ظاىرة العنف المدرسي عالميا وعربيا ومحميا: –سابعا
لى حد ما في بداية السبعينات من القرن  المدارس ظاىرة قديمة، لكن حتى وقت قريب وا 

، وطوال عدة واالجتماعيةاىرة موضوعا لؤلبحاث التربوية والنفسية العشرين لم تكن ىذه الظ
إلى  انتبيتسنوات كانت جيود البحث مقصورة إلى حد كبير عمى الدول اإلسكندنافية التي 

ىذه الظاىرة وأولتيا العناية والدراسة، حيث قامت النرويج بترتيب حمبلت توعوية لموقاية من 
إلى غاية  االبتدائيم يالتبلميذ بمختمف مستوياتيم من التعمتداعيات ىذه الظاىرة في أوساط 

 (Olweus. D)نياية مرحمة التعميم الثانوي وكانت أول حممة قام بيا البرفسور دان ألويس
مت خبلليا بضبط بالنرويج حيث قا 1983ودامت أربع سنوات، حيث بدأت عمميا عام 

 (1)ب متيمين بالعنف.طال (2500)حوالي 

دول أخرى  انتباهلثمانيات وبداية التسعينات جذبت ظاىرة العنف المدرسي ومع نياية ا
 فرنسا، ألمانيا وغيرىا من الدول. متقدمة مثل أمريكا، بريطانيا، أستراليا، كندا،

 حجم ظاىرة العنف المدرسي في بعض الدول الغربية: -1

 شنطن بوستففي الواليات المتحدة األمريكية أظير المسح الذي قامت بو صحيفة الوا

washington Post)  (Theمن األمريكيين  %77أن  ،1999المدراس األمريكية عام  حول
بين  مدارسيم، كما أشارت اإلحصائيات أن التبلميذ الذين تتراوح أعمارىم ما قمقون جدا في 
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 (1).1998مميون حالة عنف في المدرسة خبلل سنة  2,1سنة قد تعرضوا إلى  (18و  12)
عن الوضع الذي تعيشو المدرسة األمريكية في السنوات (Patricia) باتريسيا وتشير دراسة

 األخيرة من خبلل األرقام التالية:

 18% من تبلميذ الصف الثامن ال يشعرون باألمن داخل مدارسيم. 
 18% أو من التبلميذ صرحوا أنيم ال يشعرون باألمن عند الذىاب إلى المدرسة 

 العودة منيا.
 40%  الصف الثامن صرحوا بأن أدواتيم المدرسية قد سرقت خبلل السنة من تبلميذ
 .1993 الدراسية
 18%  من تبلميذ الصف الثامن صرحوا بأنيم تعرضوا لمتيديد بالسبلح خبلل السنة

 .1993الدراسية 
 11%  من تبلميذ الصف الثامن صرحوا بأنيم حمموا السبلح إلى المدرسة عدة مرات

 .1993خبلل السنة الدراسية 
 33%  من أساتذة التعميم الثانوي الذين خضعوا لممسح يعتقدون أن سموكات التبلميذ

 السيئة قد أثرت عمى عممية التدريس.
 19%  من المدرسين الذين شمميم المسح صرحوا بأنيم تعرضوا إلى إساءات شفوية

 من قبل التبلميذ.
 08% .من المدرسين صرحوا بأنيم تعرضوا لمتيديد وأصيبوا بجروح 
 02% .من المدرسين صرحوا بأنيم ىوجموا داخل المدرسة 
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مميون جريمة مدرسية كل عام في  4أن ىناك  (Barak, Greeg) وحسب بارك جريج
مميون دوالر نتيجة تدمير  600أنفقت الحكومة  1997الواليات المتحدة األمريكية، وفي عام 

ف من الطبلب ممن تقع المدارس وأثاثيا من قبل الطمبة، وكان معظم الممارسين لمعن
ألف جريمة تم  400تم إحصاء  1997و 1996سنة وما بين سنتي  19 -12أعمارىم ما بين 

وشممت العديد من الجرائم مثل  ،الحكومية اقترافيا من قبل طمبة المدارس الثانوية واإلعدادية
 (1)بالسبلح. واالعتداء، والقتل والسرقة االغتصاب

من الطبلب عن  %8دة األمريكية نجد أنو يتغيب ما نسبة ودائما في الواليات المتح  
مدارسيم شيريا بسبب الخوف من تعرضيم لمعنف من قبل طبلب آخرين، كما يتعرض 

معمم تيديدات باستخدام العنف،  125000لمعنف أكثر من ربع مميون طالب شيريا، ويواجو 
بإطبلق النار عمى شخص  من طمبة المرحمة الثانوية يممكون أسمحة، وقاموا %60 كما أن

 ووفق لمدراسة التي قام بيا المعيد القومي لصحة األطفال والتنمية البشرية (2).ما

 of child health and human development) (National Institute أن أكثر  اتضح
مميون تمميذ من تبلميذ المدارس في و.م.أ متورطون في العنف المدرسي )العنف بين من 
كما أن أكثر من مائة وستين ألف تمميذ ييربون  ،يذ( سواء كانوا ضحايا أو معتدينالتبلم

 (18-11)يوميا من المدارس خوفا من عنف زمبلئيم اآلخرين، كما أن ثمث األطفال ما بين 
 سنة قد واجيوا بعض أشكال العنف أثناء وجودىم في المدرسة.

المدارس كانوا ضحايا لعنف  من تبلميذ %14أن ( Rigby) وفي أستراليا بين رجبي
عن مشكبلت  NCESأقرانيم، وفي تقرير صادر عن المركز القومي لئلحصائيات التعميمية 

                                                           
1- Barak, Greeg: Violence and mon violence, sage pub , London, 2003, p92.   

سالة ماجستير غير منشورة، ، ر العنف لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في مدينة عمانمظاىر  :مجدي محمد توفيق حمدان -2
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تم تضمينيم من تبلميذ المدارس  %8أن لوحظ  ذ في المدارس في و.م.أضحايا عنف التبلمي
 (1).ضحايا العنف المدرسي من قبل األقران في مشكبلت

السياسي بالعنف مع بداية سنوات التسعينات، إثر  تماماالىأما في فرنسا فقد بدأ 
إضرابات األساتذة ومطالبتيم برفع عدد العمال في الوسط المدرسي، ومنذ ذلك التاريخ بدأ 

ة بيذه الظاىرة من قبل الجيات الوصية، فقد بينت إحصائيات وزارة التربية الوطني االىتمام
حادث وقع في المدارس الثانوية رتبت 240,000  أنو من بين 98/99في فرنسا لمسنة الدراسية 

من التبلميذ  %40ومن التبلميذ،  4%عمى أنيا حوادث خطيرة قام بيا  2,6%ما نسبتو 
 (2)أنيم تعرضوا لمعنف المدرسي. اعترفوا

من  (10-6)في فرنسا أن من بين  I.N.S.E.R.Mكما أثبتت التحقيقات التي أجرتيا ىيئة 
فوية المتكررة، اعتداء زمبلئيم وذلك باستعمال االعتداءات الشتبلميذ المدارس ضحايا 

 (3)والشتم. القيمة والتقميل من

قى الدولي الذي أشرف تمالتي ألقتيا في الم Cathrine Blaya))كاترين ببليا  وفي دراسة
أن الصغار الفرنسيين أكثر عنفا من بينت  2001عميو المجمس البريطاني الفرنسي بتاريح 

، كما بينت نفس الدراسة أن كل (41,3% إلى24% ) نسبةبأي  ،لبريطانيين بمرتينالصغار ا
األطفال الذين شممتيم الدراسة من الفرنسين والبريطانيين يعرفون العنف بـأنو يأخذ األشكال 

 (4).التالية: ضرب، شتم، سرقة، اعتداء عمى الزمبلء

                                                           

، بمدينة جدة بالمممكة العربية السعودية االبتدائيةلدى تالميذ المرحمة  االجتماعيةالتنمر المدرسي وعالقتو بالميارات  :حنان أسعد خوج -1
 .192-191، ص ص2012، ديسمبر 4، العدد 13جمة العموم التربوية والنفسية، المجمد م
 .22مرجع سابق، ص  :ميزاب وآخرونناصر  -2

3
- Eric, debordieux  : développer la pédagogie et le travail en équipe: Nom violence  actuellié (N.V.A), 2009, 

p4. 
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ظاىرة العنف في الوسط وبعد اإلطبلع عمى بعض الدراسات الغربية التي تناولت 
وأن اإلحصائيات  ،المدرسي يتبين أن ىذه الظاىرة منتشرة بحدة في مثل ىذه المجتمعات

حتى تصل أحيانا إلى حمل التبلميذ لمسبلح والقتل  ؛بينت تفاقم ىذه الظاىرة وتنوع مظاىرىا
 أحيانا كما جاءت بو الدراسات األمريكية.

 :دول العربيةحجم ظاىرة العنف المدرسي في بعض ال -2

لم تقتصر عمى الدول المتقدمة فحسب، فحتى مجتمعاتنا العنف في المدارس ظاىرة إن 
ىذه الظاىرة في مختمف أطوارىا التعميمية، إال أنيا لم  انتشارالعربية لم تسمم مدارسيا من 

إال بعض  ،تصل بعد إلى درجة حمل السبلح والقتل كما ىو الحال في المجتمعات الغربية
الت المعزولة، ففي مصر تشير اإلحصاءات إلى وجود مؤشرات عمى تزايد حوادث الحا

العنف بين طبلب المدارس اإلعدادية والثانوية خبلل اآلونة األخيرة، فقد كشفت إحصاءات 
عنف حوادث العنف بين تبلميذ المدارس بشكل مطرد، حيث بمغت نسبة  ازدياداألمن العام 

 عام%5.5وبمغت ىذه النسبة  %4.9 إلى 1995عام  ياالطبلب في المدارس المبمغ عن
2000.(1) 

أما في األردن، فقد كشفت الدراسة التي قامت بيا وزارة التربية والتعميم في األردن عن 
مدرسة ضمنت  231سموك العنف في المدارس الحكومية، وشممت الدراسة  انتشارمدى 

ارسات العنف فييا حيث بمغت طالب وطالبة، وخمصت الدراسة إلى شيوع مم (115514)
وأكدت الدراسة عمى تزايد نسبة الممارسات العنيفة بين التبلميذ عمى المستوى ، %38 نسبة

الصفي لتصل إلى أوجيا في مرحمة التعميم الثانوي وعزت ذلك إلى مرحمة المراىقة التي يمر 
 (2).بيا تبلميذ ىذه المرحمة
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إلى دراسة أعدتيا  فقد أشار فيد عبد العزيز الطيار،أما في المممكة العربية السعودية، 
 (5000)تمميذ وتمميذة في  (180,000) عمى أن،2005وزارة التربية والتعميم السعودية سنة 

قضية طبلبية، جاء السموك العدواني  (830)مشكمة سموكية و (3041)مدرسة حيث أحصت 
ن المشكبلت التي تعاني منيا في المرتبة الثامنة م 35,2%لدى تبلميذ منطقة الرياض 

ة المتوسطة المنظومة التربوية السعودية، بينما ظيرت ىذه المشكمة مرتفعة لدى تبلميذ المرحم
 (1).% 37واالبتدائي  ،17,5% الثانوي التعميم مقارنة بتبلميذ 44,9%نسبة 

وطنية أما في المممكة المغربية يشير أحمد أوزي إلى دراسة قامت بيا وزارة التربية ال
حول واقع العنف في المدارس المغربية فقد كشفت ىذه الدراسة إلى التنوع في أشكال العنف 
 التي تسود فضاء المؤسسات التربوية حيث جاء العنف الجسدي في المرتبة األولى بنسبة

وكذلك التحرش الجنسي و االغتصاب بنفس النسبة ، %14يميو العنف المفظي بنسبة  .58%
، يميو العنف %20عنف الذي يمارسو التبلميذ تجاه األساتذة الصدارة بنسبة ويمثل ال ،14%

ر النوع فإن العنف الذي وبخصوص مؤش ،%11الممارس بين التبلميذ فيما بينيم بنسبة 
أما العنف بين  ،%40والذكور ضد اإلناث  ،%59يمارسو الذكور فيما بينيم يصل إلى 

المدرسية تصل إلى  اإلدارة تجاهعنف التبلميذ  ، أما نسبة%01 اإلناث فتنحصر نسبتو في
أما  %01بينما عنف األساتذة فيما بينيم بمغ  ،%03وعنف األساتذة ضد اإلدارة بمغ  ،08%

وقد سجمت حاالت ، %56العنف الذي يمارسو أفراد خارج المحيط المدرسي وصل إلى نسبة 
 (2)من مجموع حاالت العنف. %52العنف داخل المؤسسة المدرسية 

 

                                                           

 .25مرجع سابق، ص :ناصر ميزاب وآخرون -1
، 2014الدار البيضاء، المغرب،  منشورات مطبعة النجاح الجديدة،، 1ط ،عنف المؤسسة ومؤسسة العنف سيكولوجية العنف: أحمد أوزي: -2

 .123ص
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 حجم ظاىرة العنف المدرسي في الجزائر: -3

أما عند الحديث عن ىذه الظاىرة عندنا في الجزائر فنحن لسنا بمنأى عنيا عمى غرار 
الدول العربية األخرى فالتقارير الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والدراسات األكاديمية من 

إنما يدل عمى  ؛خر حول ىذه الظاىرةخبلل األبحاث والممتقيات التي تنعقد بين الحين واآل
  تنامي العنف وتنوع أشكالو في وسطنا المدرسي عبر مختمف مراحمو التعميمية.

فقد كشف وزير التربية الوطنية أثناء مداخمتو في الممتقى المغاربي حول الشباب والعنف 
نبثقة عن عن اإلحصائيات الم (2011ديسمبر  18و  17) ما بين  2المنعقد بجامعة الجزائر

الدراسة التي أعدتيا وزارة التربية الوطنية حول العنف في المحيط المدرسي، حيث فاق عدد 
 ألف حالة، ووصل عدد حاالت العنف المسجمة خبلل السنة الدراسية 25الحاالت المسجمة 

 ألف حالة عنف 13وأكثر من  ،االبتدائيحالة عنف بين تبلميذ  3543إلى  (2010/2011)
وأنو خبلل نفس السنة  الف حالة في التعميم الثانوي،آ 03المتوسط، وأكثر من في الطور 

تمميذ تعرضوا لمعنف من  1942أستاذ لمعنف من قبل التبلميذ، مقابل  4555الدراسية تعرض 
حالة،  17645قبل األساتذة وموظفي اإلدارة، كما بمغت حاالت العنف ما بين التبلميذ أنفسيم 

حالة، أما نسبة التبلميذ الذين  521ألساتذة فيما بينيم فقد بمغ أما عدد حاالت عنف ا
وىي نسبة ضئيمة  %01يتعاطون المخدرات حسب ممثمة وزارة التربية الوطنية فيي ال تتعدى 

 (1)عمى حد قوليا.

وقد كشف المجمس الوطني لمتعميم الثانوي عن أرقام مروعة حول تنامي العنف  
حيث جعمت الجزائر تتصدر دول المغرب العربي  ،2011بالمؤسسات التربوية في سنة 

تصرفات عدائية، وذلك  اقترفوامن المتمدرسين  %60 باعتبارىذه الظاىرة  انتشاربخصوص 

                                                           

 .1، ص2011ديسمبر  18الجزائر نيوز، ، جريدة في ظاىرة العنف المدرسي مغربيا الصدارة الجزائر تحتل :بوناب ةر سا -1
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حالة صدرت عن تبلميذ الصف  200الف أستاذ، منيا آ 5عمى ما يقارب  باالعتداء
مبليين تمميذ، كما  8 ألف حالة عنف بين التبلميذ من مجموع 20، مع تسجيل االبتدائي

حالة عنف، منيا  764ألف  59764ما يعادل  2007أحصت وزارة التربية الوطنية خبلل سنة 
، (مادي)ألف حالة عنف بدني  12ألف حالة عنف نفسي بين التبلميذ وأزيد من  45أزيد من 

حالة  20الف حالة سرقة، آ 3ة في األطوار الثبلثة، وحوالي حالة حمل أسمح 342منيا 
 (1)الف حالة ضرب بين التبلميذ.آ 09ف جنسي، وما يعادل عن

أن دراسة قامت  وجيا العنف:مدخل إلى سوسيول ووذكر جمال معتوق في مقدمة كتاب 
بيا مصالح وزارة التربية الوطنية الجزائرية حول انتشار العنف في الوسط التربوي منذ سنة 

ألف حالة عنف في أوساط  300كشفت عن إحصاء أكثر من  :حيث 2007إلى غاية  2000
الف حالة عنف لمتبلميذ آ 8متوسط، فيما تم تسجيل أزيد من التبلميذ أغمبيا في الطور ال

الف حالة آ 5وحوالي  ،(2008/2009) الدراسي ضد األساتذة وموظفي اإلدارة خبلل الموسم
 (2)التبلميذ خبلل نفس الموسم. تجاهعنف لؤلساتذة وموظفي اإلدارة 

قامت بيا مديرية التربية لوالية تبسة حول العنف في الوسط المدرسي بناء  وفي دراسة
 : وىدفت ىذه الدراسة إلى 2014انفي ج 02 المؤرخ في 04عمى المنشور الوزاري رقم 

 تقديم رؤية حول ظاىرة العنف في الوسط المدرسي وفق الواقع الميداني 

 تقديم حجم ظاىرة العنف في الوسط المدرسي 

  اع العنف المسجمةتحديد أنو 

 حصر العوامل واألسباب.  

                                                           

 .122مرجع سابق، ص :زىية دباب -1
 .11مرجع سابق، ص :جمال معتوق -2
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 .تقديم اآلثار المترتبة عن العنف في الوسط المدرسي 

 .تقديم المقترحات الوقائية والعبلجية 

وقد أجريت ىذه الدراسة عمى مختمف المؤسسات التربوية ومست جميع المراحل 

 لتعميم الثانوي فقط.التعميمية، إال أننا سنقتصر في عرض نتائج ىذه الدراسة عمى مراحل ا

م الثانوي في مرحمة التعمي  : يبين درجة انتشار ظاىرة العنف بين التالميذ(14)الجدول رقم 
 حسب نوع التقرير.بوالية تبسة 

 نتشار االدرجة       
 بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة الحاالت

   X التي كانت محل تقارير كتابية

  X  فوية التي كانت محل تقارير ش

 X   ةنيمعا التي كانت محل تقارير

                   الميدانية حول  االستشارة: مديرية التربية لوالية تبسة: المصدر  
 .2014في الوسط المدرسي جانفي  عنفال

نبلحظ من خبلل الجدول أن عدد حاالت عنف التبلميذ في الوسط المدرسي التي كانت 

ىي األعمى وىي حاالت مؤكدة وذلك بصفتيا موثقة في سجبلت  محل تقارير كتابية كانت

 المؤسسة.
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 .(05) في الجدول مبينةأما عن حجم الظاىرة لمحاالت المؤكدة الخاصة بالتبلميذ فيي 

خالل  بوالية تبسة عنف تالميذ مرحمة التعميم الثانوي انتشاريبين حجم  (15)جدول رقم ال
 (2153/2154)ثي األول من الموسم الدراسي والثال  (2152/2153)الموسم الدراسي 

 : مديرية التربية لوالية تبسة. المصدر

حالة في صفوف التبلميذ خبلل الموسم  (2220) نبلحظ من خبلل الجدول أنو تم تسجيل
 ثانوية وىو عدد ثانويات تراب الوالية. 42 عمى مستوى 2012/2013الدراسي 

 حالة. (836)، فتم تسجيل (2013/2014) أما خبلل الثبلثي األول من السنة الدراسية

العنف في مرحمة التعميم الثانوي حسب أشكال العنف فقد توصمت  انتشارأما عن درجة 
 وانتشاراالدراسة إلى جميع مظاىر العنف موجودة في المدارس الثانوية إال أن أكثرىا شيوعا 

 (06) وىذا ما بينو الجدول رقم ،ىو العنف المفظي والعنف ضد الممتمكات

 حجم الظاىرة               
                               

 الحاالت

عدد الحاالت المؤكدة والنسب 
 المئوية

عدد الحاالت المؤكدة والنسب 
 المئوية

 

 2013/2014الثبلثي األول  2012/2013الموسم الدراسي 

 النسبة المئوية كرارالت النسبة المئوية التكرار

 التي كانت محل تقارير كتابية
 

1560 %70,27 500 %59,81 

 32,30% 270 21,18% 470 شفوية  التي كانت محل تقارير

 6,34% 53 05,85% 130 التي كانت محل تقارير معاينة

 1,55% 13 0,270% 60 التي كانت محل مجالس التأديب

 100,00% 836 100% 2220 ـــموعالمج
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 رجة انتشار العنف حسب نوع العنفيبين د (:16)رقم الجدول 

 درجة االنتشار         
 نوع العنف

 بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

   X عنف لفظي 
  X  عنف جسدي

   X عنف ضد الممتمكات

 : مديرية التربية لوالية تبسة.المصدر

 .(07)رقم  أما عن عدد حاالت العنف المؤكدة الخاصة بالتبلميذ فيي مبنية في الجدول

 ية.الثانو المرحمة ة بتالميذ يبين عدد حاالت العنف المؤكدة والخاص( 17)الجدول رقم 

 : مديرية التربية لوالية تبسة.المصدر

أن رقام تبين األ ،والية تبسةومن خبلل ىذه الدراسة المسحية التي مست جميع ثانويات 
وىذا ما الثانوي خاصة في مرحمة التعميم  ،العنف في الوسط المدرسي منتشر بدرجة مرتفعة

 خمصت إليو نتائج ىذه الدراسة.

 حجم الظاىرة   
 

 نوع العنف

  عدد الحاالت المؤكدة والنسب المئوية عدد الحاالت المؤكدة والنسب المئوية
 2013/2014الثبلثي األول  2012/2013السنة الدراسية 

 النسبة المئوية التكرار المئويةالنسبة  التكرار
 65,47% 55 54,17% 130 عنف لفظي 

 10,72% 09 10,42% 25 عنف جسدي

 23,81% 20 35,41% 85 عنف ضد الممتمكات

 100,00% 84 100% 240 ـموعـجـالم
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 أما عن حاالت تناول الكحول والمخدرات فمم يتم تسجيل أية حالة لمسنة الدراسية
 .(05)أنظر الممحق رقم  (2013/2014)

إلى نوعية الدراسة التي ىي عبارة عن استشارة ميدانية كما  السبب في ذلك وربما يعود
التي لم تعتمد األساليب والطرق المنيجية التي يتم من  ،أطمقت عمييا وزارة التربية الوطنية

خبلليا الكشف عن مثل ىذا النوع من العنف حيث اكتفت ىذه الدراسة باالعتماد عمى 
 االستبيان فقط.

بعض المعطيات اإلحصائية حول تنامي ظاىرة العنف في الوسط  من خبلل عرض
أن العنف الذي تعيشو المدرسة الجزائرية بشكميا العام  إلى تشير ،المدرسي في الجزائر

رة أخذت في اآلونة األخيرة فيذه الظاى ،والثانوية بشكل خاص واقع ال يمكننا التغاضي عنو
وبين التبلميذ والمدرسين  ،ين التبلميذ من جيةب االعتداءاتفتزايدت معدالت  منحى خطير،

فقد وصل األمر في مواقف متعددة  ،واإلداريين من جية ثانية، فالوضع أصبح أكثر صعوبة
األسمحة البيضاء من قبل بعض التبلميذ، ووقوع حوادث مؤسفة تصل إلى  استخدامإلى 

والكتابة عمى جدران  ،درجة القتل أحيانا، ناىيك عن تخريب الممتمكات العامة والخاصة
 المؤسسة والتعدي عمى المدرسين.

من  االجتماعية،كل ىذا يؤكد عمى ضرورة تكاثف الجيود من قبل جميع المؤسسات 
أجل الوقوف عمى حقيقة ىذه الظاىرة والتعرف عمى أسبابيا ومظاىرىا وتداعياتيا عمى الفرد 

ستراتيجيا اقتراحوالمجتمع عمى حد سواء ومن ثم  ت من أجل الحد من تنامي ىذه حمول وا 
 الظاىرة الخطيرة.

 

 



 ومظاهره الفصل الرابع:                                                                                                  العنف المدرسي

 

 561 

  :أشكال العنف المدرسي ومظاىره –ثامنا

وع نتيجة لطبيعة العنف مظاىر متعددة، ويأتي ىذا التنيتخذ العنف في المدرسة أشكاال و 
تي يصل إلييا، الكيفية التي يطبق بيا، ودرجة الخطورة الو  ،يتخذه الشكل الذيالمعقدة و 

 اليدف منو، وىو عمى مستويات مختمفة.ودة و والجية المقص

: إن عن السؤال: ىل يمكن تسمية العنف؟ فكانت إجابتو" يقول جون لوكا في إجابتو 
     العنف لو ألف وجو، وأن أشكال العنف مثل األعداد تبدو المتناىية، فيي دائما جديدة 

 (1)".ومتجددة

البعض أنو يمكن تقسيمو إلى  عند الوقوف عمى صور العنف المدرسي وأنماطو يرىو 
عتداء(، والعنف الذي يشترك فيو الجسد في االكال أكثرىا ظيورا العنف الجسدي )عدة أش

( الذي يقف عند حدود الكبلم، والعنف النفسي الذي يمارس فيو سموكا يرمز المفظي )الكبلمي
، والعنف و ....الخنتباه إلى إىانة تمحق بإلى إخفاء اآلخر، أو السخرية منو، أو توجيو اال

 المادي الذي يوجو إلى تخريب ممتمكات اآلخر أو سرقتيا أو تشويييا.

بين الطبلب تتمثل في المشاجرات ويشير آخرون إلى أن مظاىر العنف المدرسي 
 (2).االعتداء عمييممكات الزمبلء و المشاكسات، وتحطيم ممتو 

مثل اإلزعاج  ،تنوعةيأخذ مظاىر مأن العنف لدى الطمبة  (Perry)ويرى بيري  
االنضمام إلى العصابات التخريبية التي عادة ما ترتبط بحمل الطمبة والسرقة، الكذب، و 

 .(الخلؤلدوات المستخدمة في أعمال العنف )من عصي، سكاكين، أسمحة، ...

                                                           

 .12، ص2002، المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية، القاىرة، الحياة اليومية في المجتمع المصري العنف في :أحمد زايد -1
 .22 – 14ص -مرجع سابق، ص :سميحة نصر وآخرون -2
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     ذوب بأن مظاىر العنف المدرسي قد تكون عمى شكل التعدي البدنييرى المجو 
أو  يد باالعتداء البدني(، أو التعدي المفظي مثل السب الساخر)مثل الضرب، أو التيد

 (1).التوبيخ

وبالرغم من صعوبة وضع وصف محدد لمظاىر العنف المدرسي لدى تبلميذ مرحمة 
التراث النظري حول االطبلع عمى الدراسات السابقة و  التعميم الثانوي، إال أنو من خبلل

األشكال التي تظير لدى تبلميذ مرحمة التعميم و لمدرسي، يرى الباحث أن األنماط العنف ا
 لعنف فيما بينيم متعددة أبرزىا:الثانوي حينما يمارسون ا

  :العنف المفظي -1

وىو أشد أنواع العنف خطرا عمى الصحة النفسية لمضحية، مع أنو ال يترك آثارا مادية 
شيوعا لدى المجتمعات ىانات، وىو أكثر أنواع العنف واضحة، إذ يقف عند حدود الكبلم واإل

 (2)الغنية والفقيرة عمى حد سواء.

بأنو سموك لفظي منطوق أو مكتوب يتخذ طابعا ىجوميا ويعرفو بوطالب محمد نجيب: 
أو  ،أو ىيئة مقابمة حاضرة أو غائبة ،أو دفاعيا، يمارسو فرد أو جماعة ضد فرد أو جماعة

أو  ،أو صراع ،أو تنافس ،ةأو عند حصول مواجي ،ذلك عند حصول ضرر مادي أو معنوي
 (3).اعتداء

                                                           

فظات شمال السموك العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محا مظاىرو درجة  :تياني محمد عبد القادر الصالح -1
، 2012، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين، الضفة الغربية وطرق عالجيا من وجية نظر المعممين

 . 21ص

مظاىر العنف ضد الزوجات وعالقتو ببعض سمات الشخصية وتقدير الذات وأساليب التعامل معو لدى  :مي سميم عبد الحميد طاىر -2
 .29، ص2006، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، األردن، لمعنفات في األردنالزوجات ا

، المرصد الوطني لمشباب، 2، طثقافية ظاىرة العنف المفظي لدى الشباب  التونسي، دراسة سوسيو :بوطالب والمبروك الميديمحمد نجيب   -3
 .20، ص2004تونس، 
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: بأنو إلحاق األذى بشخص آخر عن طريق سبو كما يعرفو حسن مصطفى عبد المعطي
 (1).رضة عنوالسخرية منو أو نشر اإلشاعات المغأو لومو أو نقده، أو 

بأنو استجابة لفظية صوتية ممفوظة تحمل مثيرا يضر  :يعرفوونجد أبو سمرة محمد 
خر، ويعبر عنو في صورة التيديد، النقد الموجو نحو الذات أو اآلخرين بمشاعر كائن آ

اإليماءات  بيدف استفزازىم أو أىانتيم أو االستيزاء بيم، وقد تستخدم بجانب األلفاظ
 (2).واإلشارات

العنيف ويشمل كل من العنف المفظي ىو نوع من السموك أن أما فرشان لويزة فبينت 
ن بالعيوب أو الصفات السيئة، وييدف إلى إلحاق األذى ، ووصف اآلخريالسب والشتم

 اتالمشاد  باآلخرين عن طريق استخدام األلفاظ الحادة، مثل ارتفاع الصوت ليصل إلى درجة 
كبيرة ويترك ىذا النوع من العنف آثارا سمبية  الكبلمية، واستخدام عبارات التيديد والتخويف.

 (3)(.عمى نفسية المعتدى عمييا )الضحية

 مجاالت العنف المفظي: 1-1-

 والذي قد يكون  ،وىو أحد مجاالت العنف المفظي والذي يسبب األذى المعنوي :السب
يزول بعد ساعات أو أيام،  وقعو أحيانا أشد من األذى الجسدي كالضرب، ألن الضرب ألمو

 بينما ألم السب أو الشتم قد يستمر طول العمر، ومن أنواع السب نجد:

يجسده سب الجبللة والدين، وكثيرا ما يرتبط استعمالو بحاالت الغضب، كما سب الدين: و  -
 يرتبط الممفوظ العنيف بسب دين األب، دين األم، أو الوالدين معا.

 أو أحدىما بمفرده. لمعنسب الوالدين: يمثل الوالدان مجتمعان مجاال  -
                                                           

 .444، ص2001، دار القاىرة، 1، طوالمراىقة االضطرابات النفسية في الطفولة :بد المعطيحسن مصطفى ع -1
 .149، ص2009، دار أسامة لمنشر، عمان، األردن، 1، طإستراتيجيات العنف التربوي :أبو سمرةمحمد  -2
 .69مرجع سابق، ص :فرشانلويزة  -3
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 كما يحمل االستيزاء : كأن يذكر الفرد الوقائع أو المعمومات بميجة ىزلية، االستيزاء
معنى االزدراء، ووصف اآلخرين بالقبيح من األسماء والصفات، فيكون التنابز باأللقاب نوع 

 .من السخرية واالستيزاء
 كإطبلق العبارات والشتائم التي تنقص من قيمة الطرف اآلخر وجعمو التحقير :

 موضعا لمسخرية.
 أما موضوع الدعاء فيو  صالح،: ويستنجد فيو بقوى غيبية: اهلل، الولي الالدعاء

 الكوارث و الفضائح، وينتشر الدعاء في الغالب عند اإلناث.األمراض و 
  :والذي بدوره يمحق األذى  يعتبر ىو اآلخر من مجاالت العنف المفظي،التيديد
 ، فقد يورقو الضحية، وييدد طمأنينتو و سبلمتو.المعنوي

 :يقترن عادة بالدعاء وسب األعضاء ويتخذ الممفوظ الجنسي طابعا ىجوميا و  الجنس
التناسمية، كما يتخذ شكبل عاديا في استعماالت قمب األلفاظ )أسماء وأفعال( وتجمع بين سب 

ي ويتعدى اليجوم والدفاع المغويان التبلسن المباشر بين شخصين إلى لجنسي فعمي وآخر ىز 
 األشخاص الغائبين من األقرباء )األب، األم، األخت....(.

 شارات باليد وباإلصبع أو الرأس وفيو درجات، إذ  :شاراتعنف اإل ويشمل حركات وا 
 قد يتخذ طابع السخرية أو االحتقار.

 (1) : ييدف العنف المفظي إلى:اليدف من استخدام العنف المفظي 2-1-
 والمقصودة بو أن يمجأ التمميذ إلى العنف المفظي من أجل استبعاد الضحية. :اإلقصاء -
المقصود بذلك استعمال الجاني لمعنف المفظي من أجل إرىاب الضحية وبث و  التخويف: -

 الرعب فيو حتى يخافو.

                                                           

 . 22مرجع سابق، ص :بوطالب والمبروك الميدينجيب  محمد -1
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وىي منع الفرد أو مجموعة من مواصمة التقدم في المحادثة وتكون بالمقاطعة  العرقمة: -
 حيث يستعمل بموجبو الجاني العنف المفظي لمقاطعة المتكمم، أو لجوءه بطريقة الصد.

ويدرك من خبلل  ،وذوات اآلخرين ،أي الحط من قيمة األشياء :يمةالحط من الق -
 استصغار الذات .

 .بو وكذلك الخداع والتظاىر ،والتحاشي ،ومن أىداف المجوء ليذا النوع من العنف التجنب
  :العنف الجسدي -2

كالمجوء إلى اليدين أو الرجمين، ؛ يستخدم ىذا النوع من السموك العنيف قوة الجسد
 ،ع أو الرأس، وقد يحدث العنف الجسدي دون مقدمات لفظية أو يحدث كمرحمة ثانيةاألصاب

حيث يتعدى الفرد مرحمة الكبلم القبيح والسخرية وغيرىا، ليصل إلى مرحمة إلحاق األذى عن 
 طريق الجسد، وقد يتعدى ىذا األذى حدوده ليصل حتى حد القتل.

العنف شيوعا، كما أنو أكثرىا سيولة من أكثر أنواع  :بأنو (Halperin)ويعرفو ىالبرين 
حيث التعرف عميو، ألن عبلمات االعتداء البدني تظير واضحة عمى الضحية، وتعتبر 

 (1).منطقة الوجو واليدين من أكثر المناطق المستيدفة في عممية اإلساءة البدنية
عمال القوة واست ،: بأنو سموك بدني يتم فيو تداخل األجسادلشربيني فيعرفوا أما زكرياء
ياء وحسم األمر يدي ومنيم من يستخدم األرجل من أجل إنمن يستخدم األ مالبدنية، فمني

وتكون تداعيات ىذا النوع دائما إيقاع األلم والضرر، ويصل إلى أقصى تطرفو إلى  ،لصالحو
 (2).قتل اآلخرين

ذا العنف ي سميم عبد الحميد طاىر فتعرفو بأنو: اإليذاء الذي يقع عمى ضحية ىأما م
بغض النظر إلى العوامل المؤدية إليو، وىو من أكثر أشكال العنف وضوحا، ويتم باستخدام 

                                                           

 .190مرجع سابق، ص :رشاد عمي موسى وزينب بنت محمد زين العايش -1
 .86، ص1994، دار الفكر العربي، القاىرة، 1، طالمشكالت النفسية عند الطفلالشرييني:  زكرياء -2
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لخ ويكون العنف ااأليدي أو األرجل أو أي أداة أخرى مثل: عصا، سكين، حجارة....
ضرب، أو الركل أو العض أو الصفع، الدفع، المكم، الحرق، أو شد الالجسدي عمى شكل 

ع من العنف يعتبر ظاىرة متفشية في مختمف المجتمعات عمى مختمف الشعر، وىذا النو 
 (1)انتماءاتيا العرقية وأوساطيا االجتماعية.

عضمية أو ىو استعمال القوة ال :طارق بأن العنف الجسدي ةكما نجد في تعريف براىمي
وىدفو ىو إيذاء اآلخر عن طريق  ،عصي، حجارة، سبلح ... إلخ االستعانة بوسيمة أخرى

حد أشكال جروح والكسور أو الحروق، ويعتبر أإلصابة الجسمانية لمضحية فيو يتسبب في الا
 (2)العنف األكثر انتشارا بين المجتمعات المختمفة، ويمارس عمى كل الفئات واألعمار.

بيت الخبرة لمدراسات واالستشارات حول وضع المرأة في  أما في الدراسة التي أجراىا
جسدي: بأنو العنف الذي يتم فيو االعتداء عمى جسد الضحية، ويترك نابمس فعرفت العنف ال

أو رمي  أو الطعن، ،أثره عميو وقد تستعمل فيو األدوات الحادة، وقد يتخذ شكل الضرب
األدوات الثقيمة، أو الحرق، أو إحداث الكسور في العظام، وفي بعض األحيان تكون نتيجتو 

 (3).موت الضحية

العنف الجسدي يعني القيام أو التيديد بالقيام أن: لصرايرة إلى وتشير نائمة سميمان ا
بأفعال من شأنيا إلحاق أضرار مادية بسيطة أو جسيمة بجسم اإلنسان، وتشمل وليس حصرا 
عطاء  عمى )الصفع، وشد الشعر، العض، والمسك بعنف، ولي الذراع، والضرب، والجرح، وا 

 أو الرمي أرضا، والقتل. لضرب بأداة حادة، والدفعالمواد الضارة، والركل والمكم، والخنق، وا

                                                           

 .29مرجع سابق، ص :مي سميم عبد الحميد طاىر -1
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، واني في الوسط، الرياضي لدى المراىق الجزائرينمو األحكام القيمية، وعالقتو بالسموك العد :ىميةابر طارق  -2

 .137، ص 2013/2014، 03معيد التربية البدنية والرياضية سيد عبد اهلل، جامعة الجزائر
اه غير منشورة، كمية ، أطروحة دكتور الطمبة الجامعيين نحو ظاىرة العنف باتجاىاتعالقة بعض المتغيرات السيكولوجية برغوتي: توفيق  -3

 .86، ص2014/2015، جامعة محمد خيضر بسكرة، واالجتماعيةالعموم اإلنسانية 
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 (1):فيما يمي فتتمثلأما عن مظاىر العنف الجسدي 

 جة جسم اإلنسان أو ىو كل ضغط أو مساس أو تأثير يصيب أنس :لضربا
ويعد من ذلك قطع أو تمزيق في ىذه األنسجة، خارجي دون أن يترتب عن  مصادمتيا بجسم

ولي الذراع، أو بأداة صمبة،  ،ف بالحجارةوالقذ ،والركل بالقدم ،والصفع ،قبيل الضرب باليد
 والضغط عمى العنق والمكم، واالحتكاك بجسم الضحية سواء ترك أثر أو لم يترك أثر.

 وىو كل تمزيق أو قطع يصيب أنسجة الجسم سواء كان سطحيا كقطع في  :لجرحا
الخارجية، وسواء كان التمزيق  الجمد، أو كان باطنيا كتمزيق في أجيزة الجسم الداخمية أو

 ضئيبل أو كبيرا.

 :العنف ضد الممتمكات-3

مادية  أشياء (الخ)من حرق، سرقة، إتبلف...وىو عنف ييدف إلى إلحاق الضرر 
 (2)خاصة باألفراد أو الجماعات.

 (3): بأنو يتمثل في االستيبلء عمى ممتمكات الغير والتخريب.ويعرفو عبل عمي الختاتنة

تبلفيا مثل تكسير ينييأما الشر  أو حرق أو  ،فيعرفو: بأنو تخريب لممتمكات اآلخرين وا 
 (4)سرقة ىذه الممتمكات واالستحواذ عمييا.

 
                                                           

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة واقع العنف لدى طمبة الجامعات الحكومية األردنية : مؤتة واألردنية واليرموك :نائمة سميمان الصرايرة -1
 .37-36صص  ،2006مؤتة، األردن، 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، ظاىرة العنف لدى الشباب الجزائري، دراسة سوسيولوجية عمى عينة من شباب الجزائر :بيدة بن عويشةزو  -2
 .110، ص2008/2009 الجزء األول، جامعة الجزائر،

، رسالة ماجستير غير منشورة، مأشكال سموك العنف الجامعي المسجل لدى طمبة جامعة مؤتة وأسبابو من وجية نظرى :عال عمي الختاتنة -3
 .10، ص2007جامعة مؤتة، األردن، 

 .20مرجع سابق، ص :أحمد رشيد عبد الرحيم زيادة -4
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 ومن أىم مظاىر العنف ضد الممتمكات نجد:

 تعني االستيبلء عمى ممتمكات  :أن السرقةأورد عبد العزيز القوصي  :السرقة
وىي تعني بذلك استيبلء  ؛أو في غيابيماآلخرين، سواء تم ىذا االستيبلء في حضورىم 

 (1)الشخص عمى أشياء ال تخصو، وىي االستيبلء عمى ما يممكو اآلخرون بدون وجو حق.

وتعد السرقة من بين السموكيات غير السوية المنتشرة بين صفوف التبلميذ، ويرجع ذلك 
ذلك أن الكسب أو إلى الرغبة في توكيد الذات فالتمميذ الذي يمارس ىذا السموك يعتقد في 

مكنو من تحقيق ذاتو خاصة إذا كان ىذا التمميذ ية تالحصول عمى المال أو األشياء الماد
 ينحدر من أسرة فقيرة التي قد تحرمو من مصروفو اليومي وسد حاجياتو الخاصة.

 قد يمجأ التمميذ العنيف إلى االستيبلء عمى الممتمكات الخاصة لتمميذ آخر االبتزاز :
         أو اإلدارة ،أنو إذا أبمغ األستاذثم ييدده ب، الخالكتب، اآلالت الحاسبة ...  بلم،مثل: األق

 أو الوالدين فإنو سيكون عرضة لمضرب والشتم.

يكون ابتزاز التمميذ الضحية بأخذ نقوده أو ممتمكاتو بالقوة تحت وحسب منير مرسي 
 (2)و ترويج اإلشاعات عنو.أ ،ط ضعفواأو كشف أسراره ونق ،التيديد باستخدام العنف

  العنف النفسي: -4

 ،وىو كل فعل أو سموك مؤذ نفسيا لمضحية ولعواطفو دون أن يترتب عميو آثارا جسدية
والنعت  ،والتحيز ،وعدم تقدير الذات ،واإلىمال ،والقذف ،ويكون عن طريق التحقير

 (3)والعبارات النابية. ،واأللفاظ البذيئة ،واالتيام بالسوء ،واإلحراج

                                                           

 .35مرجع سابق، ص :سمرةأبو  محمد -1
 .119مرجع سابق، ص :خالديخيرة  -2
 .38مرجع سابق، ص :نائمة سميمان الصرايرة -3
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عنف غير مادي يمحق الضرر بالجوانب النفسية لمفرد  :وتعرفو زوبيدة بن عويشة بأنو
كرامة وحرمة والتخويف، الترويع، وقد يمس سمعة و  االتيامفي مشاعره وأحاسيسو عن طريق 

فكاره وتصرفاتو غط يمارس عمى الفرد لمسيطرة عمى أفيو عبارة عن ضالفرد وأمنو وسكينتو، 
 (1)والحد من حريتو.

 انتشارافينظر إلى ىذا النوع من العنف بأنو أكثر أشكال اإلساءة  (Wilson) أما ويمسون
، ولكن غالبا ما االكتشافوشيوعا، ولكنو في نفس الوقت من أصعب األشكال من حيث 

 (2).كشف عنو تمك اآلثار البلحقة التي ربما تعوق نمو الشخصية بشكل سويت

طرق رمزية تحدث  استخدامعنف النفسي يتمثل في بأن ال ويرى المطيري عبد المحسن
لدى الموجو إليو ىذا النوع من  واالجتماعيةنتائج سمبية عمى الجوانب النفسية والعقمية 

 كاالمتناعأو توجيو اإلىانة ليم،  ،اآلخرين كاحتقارويشمل التعبير بطرق غير لفظية ، العنف
  (3)لو العداء. نعن النظر إلى الشخص الذي يك

 مجاالت العنف النفسي: -4-1

في المدرسة من التمميذ بذكر مظاىر العنف النفسي التي يتعرض ليا قام منير مرسي 
 (4)قبل زمبلءه فيما يمي:

 وىي صورة من صور بسط النفوذ وذلك عندما يعمل السيطرة بالعزلة أو المقاطعة :
شراكو في أي نشاط التمميذ المعتدي ومن معو عمى عزل التمميذ الضحية ومقاطعتو وعدم إ

                                                           

 .110مرجع سابق، ص :زوبيدة بن عويشة-1
 .246مرجع سابق، ص :ينب بنت محمد زين العايشد عمي موسى وز رشا -2
، المممكة األمنيةجامعة نايف لمعموم  ، رسالة ماجستير غير منشورة،األحداث بانحرافالعنف األسري وعالقتو  :المطيريعبد المحسن  -3

  .87، ص2006العربية السعودية، 
 .38، ص1998، عالم الكتب، القاىرة، 1، طيم المتعممتعم المعمم والنظام: دليل المعمم إلى :منير مرسي -4
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 ،معيم، وىذا ما يسبب آالما لمضحية ألنو يرى في انتماءه لممدرسة تحقيق النتمائو لآلخرين
 والمعب معيم. ،وتكوين صداقات وعبلقات ودية معيم

 :؛من اإلشارات ما تحمل معنى محاولة السيطرة وفرض النفود السيطرة باإلشارة 
وحا بيا لمتمميذ الضحية يكون معنى ذلك التيديد فعندما يضم التمميذ المعتدي قبضة يده مم

ويحمل الضحية عمى الشعور بالخوف، وىناك أمثمة أخرى من ىذه اإلشارات مثل  ،والوعيد
 صبع السبابة في وضعية إلى األمام،أ وأ ،عض الشفتين، أو عض األصبع، أو تحريك اليد

لصعب مبلحظتيا ألنو يتحين ومع أن ىذه اإلشارات تصدر عمدا عن التمميذ المعتدي، فمن ا
أو أي مسؤول  ،أفضل الظروف لمقيام بيا عندما يكون في مأمن وبعيد عن مراقبة المعمم

آخر، ويكون التأثير السيئ في نفسية الضحية، ألن مما يؤلم اإلنسان ويخيفو قد يكون مجرد 
 الشعور بأنو ميدد.

ة مظاىر لمعنف النفسي إلى عد(Hurist and Vasta)  كما أشار أيضا ىورست وفيستا
 (1(:وتمثمت حسبو فيما يمي

 :وذلك بذكر الوقائع بميجة ساخرة. السمبية واالستيزاء 
 وذلك بالتقميل من قيمة الضحية.التحقير : 
  :كالدق عمى الحائط والطرق، أو التخبيط عمى األرض.االستفزاز بالحركات 
  :الساخرة أو العبارات  ،حيث يطمق الجاني بعض النكاتالنكات والعبارات الساخرة

 فيجعل الضحية موضوع سخرية وضحك.
 :التي تحمل في مضمونيا سموكا عنيفا يؤثر عمى الضحية  اإليماءات واإلشارات

 .فيشعر بسببيا باالحتقار

                                                           

 .10مرجع سابق، ص :عال عمي الختاتنة -1
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 :التحرش الجنسي -5

 (1999) ورد تعريف منظمة العمل الدولية لمتحرش الجنسي في الدراسة التي أجرتيا سنة
ل سموكا جنسيا غير مرغوب فيو، يكون عمى أشكال مختمفة تبدأ بالممس أن التحرش يمث"

 (1)".لتنتيي إلى االتصال الجنسي

 لمتحرش الجنسي من خبلل التقرير العالمي ياأما منظمة الصحة العالمية فقد ورد تعريف
      و عملأ ،التعميقات الجنسية غير المرغوبةمثل في تي"عمى أنو  (2004) حول العنف
أو استخدام القوة الجسدية من قبل  ،أو التيديد باألذى ،جنسي باستخدام اإلجبار )أي نشاط(
 (2)".وفي أي مكان ،بصرف النظر عن عبلقتو بالضحية ؛أي شخص

بأنو عمل واعي مقصود يقوم بو إنسان "كما قدمت ماري خوري تعريفا لمتحرش الجنسي 
اعية بصرية، رمزية، وحتى ببعض عنده نزعة جنسية، أو شيوة يمارسيا بأساليب مختمفة، سم

األحيان جسدية مباشرة مثل المبلمسات، التقارب الجسدي من أجل إثارة جنسية أو إشباع لذة 
 (3)أو تخطي المسافة الحميمية.، جسدي مباشر باقتحامجنسية، وعادة يقوم 

ن التحرش الجنسي ىو أي قول أو فعل ل ىذه التعاريف نستطيع أن نقول بأومن خبل
نو يتضمن السموك البصري أي أ ؛سية تجاه شخص آخر يتأذى منوداللة جنيحمل 

والسموك الجسدي ذي الطبيعة  ،والسموك المفظي ،واإلشارات ،والحركات ،واإليماءات
 الجنسية.

 
                                                           

، 2009، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طة العاممة في القطاع الصحيأالعنف ضد المر مل سالم العواودة: أ -1
 .71ص
 .39مرجع سابق، ص :نائمة سميمان الصرايرة -2
، جامعة واالجتماعيةمجمة عموم اإلنسان والمجتمع، كمية العموم اإلنسانية  ،-دراسة حالة -أشكال التحرش الجنسي في الجامعة :ديسعلبنى  -3

 .133، ص2014، سبتمبر 11محمد خيضر بسكرة، العدد 
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 :مظاىر التحرش الجنسيمجاالت  -5-1

 (1) :صور اآلتيةالالتحرش الجنسي من خبلل التعاريف السابقة يمكن أن يأخذ  

 يعني اإليماءات والنظرات ذات الطبيعة الجنسية والتي تصدر من  وك البصري:السم
 الشخص المقابل.

 يتضمن عرض الصور والرسوم والمواد المفظي( الشفيي)غير السموك غير :
 والحركات البلأخبلقية. واإلشارات
 :ويتضمن األقوال والعبارات ذات الطبيعة الجنسية مثل المبلحظات  السموك المفظي

 والرسائل المكتوبة.أعبر النقال،  أو ،تعميقات والخطابات سواء تمت عبر البريد اإللكترونيوال
 :وىي األفعال ذات الطبيعة الجنسية التي تتضمن المبلمسة  السموك الجسدي

 أو إعاقة الحركة. ،أو إغبلق الطريق ،الجسدية غير المرغوبة، التعرض لممبلحقة

 (2)ة صور لمتحرش الجنسي كما يمي:وقد أوردت أمل سالم العواودة: عد

 )يتضمن التقبيل، القرص، الممس، التحسس ألحد أعضاء  :التحرش المادي)الجسدي
 الجسم.
 :ويتضمن التعميقات غير المرغوب فييا مثل النكات واإليحاءات  التحرش المفظي

 أو االستيزاء بأعضاء ،الجنسية، والحديث الجنسي المنفتح، والتعميقات عمى األشخاص
 جسدية.
 :يتضمن استخدام حركات جنسية معينة مثل اإليماءات بالرأس أو  التحرش الحركي
 واألرجل.أأو القيام بحركات مقترنة باأليدي  ،األصابع

                                                           

 .40مرجع سابق، ص :نائمة سميمان الصرايرة-1
 .71مرجع سابق، ص :أمل سالم العواودة-2
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 :وتتضمن في إرسال الصور الفاضحة ذات الطبيعة  بعث الصور الجنسية الفاضحة

 أو الرسائل العاطفية عبر البريد اإللكتروني. ،الجنسية

بمجموعة مظاىر وصور التحرش الجنسي  (2005) وردت منظمة العمل الدوليةكما أ

 (1)تمثمت فيما يمي:

  المبلمسة الجسدية المقصودة غير المرغوب فييا، والمبلصقة الجسدية في غير

 محميا.

 و المظير أ ،أو التعميقات حول الجسد ،ات أو الحركات ذات عبلقة بالجنسالمبلحظ

 قصودة.والتجاوزات الكبلمية الم

 و الرسائل البريدية أو اإللكترونية المخجمة.أ ،المكالمات الياتفية 

 .التحرش المرفق بالتيديد 

 وتوغرافية أو و الصور الفأ ،أو الرسومات ،أشرطة أفبلم كرتون أو ،عرض الصور

 الجنس.تثير  التي صور االنترنت

 .الدعابات أو العروض التي توحي ضمنيا بالجنس 

 ى معنى الجنسالنظرات الدالة عم 

 (1)ي:ما يمفيوتشير الباحثة يسعد لبنى إلى مظاىر التحرش الجنسي 

                                                           

 .74، صمرجع سابق :مل سالم العواودةأ -1
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 :وتتضمن النظرات الخبيثة والغمز بجانب العين. التحرش بالعين 

 :الكبلم المشينة، الكبلم الجارح اليمسات ويتضمن التعميقات التحرش بالكالم(

ن اإلعجاب والمديح والمحبة، الخافت(، التحرش بالياتف النقال أو تسميع عبارات تعبر ع

 المضايقات الكبلمية، المشاكسة.

 :ويتضمن إطبلق نكات جنسية، تشبيو الجسد بالفاكية، التودد  التحرش بالمعنى

 المفتعل، الغيرة المصطنعة، عض المسان، عض الشفاه، اإلشارة.

 مثل حصر تمميذة في األماكن المزدحمة في الثانوية مثبل أثناءالتحرش بالممس : 

، أو مبلمسة جسد التمميذة التحضين، أو لمس الشعر، التقبيل الصعود في السبللم، أو

 بطريقة عفوية بريئة ظاىريا وبالذات في المناطق المثيرة جنسيا.

 ويكون عن طريق المضايقة والجبر عمى الكبلم والتيديد التحرش الجبري :

 .باالغتصاب

 ية:كما يمكن أن يأخذ التحرش الجنسي الصور التال

 :وىي األفعال المادية التي تقع عمى جسم الضحية وال تبمغ  المداعبة المنافية لمحياء

نما تخدش حياء العين فقط.  من الفحش درجة تخدش فيو حياء الضحية العرضي وا 

                                                                                                                                                                                     

 .133مرجع سابق، ص :دسعيلبنى  -1
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 وىي مجموعة من النكات ذات المضمون الجنسي يتداوليا  :النكات الجنسية

شكل حمقات ومجموعات صغيرة داخل المدرسة  مستعمموىا من التبلميذ الذكور واإلناث في

 أو في محيطيا.

 وىي ظاىرة متفشية بدرجة كبيرة خاصة في المرحمة الثانوية وتعتمد  :معاكسة الفتيات

 عمى الغزل اإلباحي والتحرش الجنسي.

 لبعض اآلخر، مثل الغزل ي البحث عن مسالك وطرق يغري بو اوتتمثل ف :اإلغراءات

 عبارات الرومانسية وعادة ما يكون إغراء الذكور لئلناث.المطيف الذي يتضمن ال

 وىي التبلعب بالكبلم العادي وتحميمو معنى جنسيا خفيا ال يعرفو الموجو الغشة :
 وتتضمن الغشة اإليقاع باآلخر. ؛إليو

وبعد عرض مختمف مظاىر العنف الجنسي يمكن القول أن التبلميذ في مرحمة التعميم 
ىذا النوع من العنف بمختمف صوره ويشمل الذكور واإلناث عمى حد الثانوي يتعرضون إلى 

 نسبة تعرض التمميذات لمتحرش ىي األعمى.أن سواء إال 
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  :الفصل خالصة

نبلحظ مما سبق من خبلل عرض تصورات الباحثين لصور ومظاىر العنف في الوسط 
منيا ما ىو مادي أو المدرسي أن ىناك تنوع وتعدد في أشكال وصور السموكات العنيفة ف

وقد يكون العنف موجو نحو  ،بدني، ومنيا ما ىو لفظي ومنيا ما ىو عمى شكل عنف نفسي
وقد يصل حتى إلى العنف الجنسي في شكل  ادية الخاصة بو،الفرد أو نحو األشياء الم

تحرشات جنسية، كما أن أشكال العنف ليست متمايزة كل التمايز، وال ىي مستقمة أو 
بعضيا البعض، فقد تكون ىناك سموكيات عنيفة مادية ونفسية ولفظية في وقت  منفصمة عن

منفصمة أو مجتمعة فإنيا واحد، بمعنى أنيا قد تظير ىذه األشكال مجتمعة، وسواء كانت 
 .تؤدي إلى ضرر بالضحية
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 :تمييد

 ،أو لفظية ،يحممو من عدوان تجاه التالميذ سواء بصورة جسديةيعد العنف المدرسي بما 
أو بأي صورة أخرى كانت من المشكالت التي ليا آثار وتداعيات سمبية  ،أو نفسية أو جنسية

سواء عمى القائم بالعنف أو عمى الضحية أو عمى البيئة المدرسية بأكمميا، إال أن اآلثار 
التي يتركيا العنف عمى المستوى الشخصي لمتالميذ الضحايا تكون أخطر وأشد، فعندما يقع 

 ،مثل الخوف ،نجده يعاني العديد من المشكالت ؛المدرسة التمميذ ضحية عنف أقرانو داخل
في  وانخفاض ،ب عن المدرسةتغيوال ،وقصور في تقدير الذات ،االجتماعية والعزلة

وغيرىا، وقد يكون من الصعب حصر اآلثار التي يتركيا العنف عمى  ،التحصيل الدراسي
ومع ذلك نستطيع أن  ؛ومتعددةوذلك ألن المظاىر التي يأخذىا ىذا الجانب كثيرة  ؛التمميذ

لدى  ،والتربوية ،االجتماعيةو  ،حا وبروزا عمى الجوانب النفسيةنضع أىم اآلثار وأكثرىا وضو 
 .التمميذ الضحية

 :االجتماعيةالعزلة  –أوال

تتزايد المشكالت النفسية واالجتماعية لدى األفراد وال سيما فئة المراىقين، الذين يجدون 
قامة عال ،التكيفصعوبات كبيرة في  السبب يعود إلى قات اجتماعية سميمة ومتوافقة، و وا 

 ،نفسيةو  ،، يواجو فييا الفرد تغيرات جسميةانتقاليةحساسية ىذه المرحمة العمرية كونيا مرحمة 
من ناحية أخرى حينما يتعرض المراىق لمواقف عدوانية عنيفة ىذا من ناحية، و  ،واجتماعية

فإنو سيشعر بالخوف والنبذ، وأنو بعيد عنيم، وأنيم ال  بو،خاصة من قبل المحيطين 
من ال يشبعون حاجاتو االجتماعية المختمفة، فيؤدي ذلك إلى العديد يتفاعمون معو، و 

التي تعد سموكا  ،ء واالنسحابواالنطوا ،من أبرزىا العزلةالمشكالت واألعراض المرضية، و 
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 ،والخوف ،بأساليب مختمفة مثل االنسحابن عن شعورىم بالعزلة ،"ويعبر المراىقو انسحابا
 (1)".وغيرىا ،والغضب ،والحزن ،والخجل ،ابواالكتئ ،والقمق

جود ضعف في اآلخرين بأي صورة كانت نظرا لو  انتباهفي لفت  المراىق وحينيا سيفشل
م شبكة معيم، فتنحصر حج اجتماعيةعجزه عن إقامة عالقات بيم، و  االتصالميارة 

الذي يتمقاه من  االجتماعيوضعفيا، وتدني مستوى الدعم  االجتماعية لديوالعالقات 
لى عدم شعوره باالنتماء لتمك الجماعة ليذا يتضح أن ليذه المشكمة أثرىا ؛ أعضائيا، وا 

السمبي عمى التوافق النفسي واالجتماعي لمفرد، كما تعد مؤشرا لممعاناة النفسية واالجتماعية 
 (2)يتو وسموكو.تي تؤثر في تشكيل شخصال

 :االجتماعيةتعريف العزلة  -1

 :أن (De yong-Gierveld&vant,Tulburg) يا دي يونغ جيرفيمد وفان تيمبورغتعرف
ه عنيم، العزلة االجتماعية ىي مدى ما يشعر بو الفرد من وحدة وانعزال عن اآلخرين وابتعاد

يم، وانخفاض معدل تواصمو معيم، واضطراب عالقاتو بيم، وقمة عدد معارفو، وعدم وتجنب
 (3).ثم ضعف شبكة العالقات االجتماعيةوجود أصدقاء حميمين لو، ومن 

خرين، اآلوتشير سيمون عبد الحميد: أن الفرد الذي يشعر بالعزلة يحس أنو بعيد عن 
نحوه بأي  اجتذابيملمختمفة، حيث يفشل في وأنيم ال يقبمون عميو، وال يشبعون لو حاجاتو ا

                                                           

 .34، ص2003عمان، األردن، ، دار الشرق لمنشر والتوزيع، 1، طاالجتماعيةالعزلة  :الحمدإسماعيل  -1
، دار العربية لمطباعة والنشر، القاىرة، 1، طالنفسية واالغتراب واالضطراباتاليوية - دراسات في الصحة النفسية :محمد عادل عبد اهلل -2

 .191، ص2000
 .87ص 2008، دار الرشاد، القاىرة، 4، طاالجتماعيةمقياس العزلة  :عادل عبد اهلل محمد -3
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التي  االجتماعيةبيم، وقصور في العالقات  االتصالصورة كانت، نظرا لوجود ضعف في 
 (1)يمكن أن يقيميا معيم.

سارة يعيشيا الفرد، وتسبب لو إحساسا غير اف مصطفى فتعرفيا بأنيا خبرة أما ضف
لعدم وجود العدد الكافي من  وذلك ؛االجتماعيةمؤلما بوجود نقص في نسيج العالقات 

 واالرتباط ،والمحبة ،االندماجاألصدقاء، إذ تسبب ليم عزلتيم مصاعب في مجاالت 
 (2).باآلخرين

حيث  ؛جسدي ونفسي انسحاب :تعرفيا عمى أنيا (Kareen Horney) أما ىورني
مسافة ل مع اآلخرين سمبي أو إيجابي، ويضع عن إقامة أي تفاع االبتعاديفضل الشخص 
 ،البعد عن الناس وعدم مخالطتيم في العالقات االجتماعية اتجاهيتكون لديو بينو وبينيم، و 

 )3(وال يقبل أي مساعدة من اآلخرين، وال يظير مشاكمو لآلخرين.

نستطيع القول بأن العزلة االجتماعية ىي مظير من مظاىر  اتريفومن خالل ىذه التع
غير سارة يمر بيا الفرد نتيجة تعرضو ألحداث عنيفة أو السموك اإلنساني تكون نتيجة خبرة 

عالقتو عمى و  ،تجارب سيئة ومؤلمة، فينتج عنيا تداعيات خطيرة عمى شخصية الفرد
متبادلة مع غيره، فيتمركز حول  اجتماعيةباآلخرين، فال يستطيع حينيا أن يقيم عالقات 

 االجتماعية. وعالقاتومن ثم تضعف شبكة  ؛ذوات اآلخرينتنفصل ذاتو عن و  ،ذاتو

     

 
                                                           

جستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، ، رسالة مابالشعور بالوحدة واالجتماعيةعالقة بعض المتغيرات النفسية  :عبد الحميد متوليسيمون  -1
 .63، ص1995مصر، 

كمية ، 203، العدد األستاذ ة، مجملدى طالبات المرحمة المتوسطة االجتماعيةأثر برنامج إرشادي لتخفيف العزلة  :اف عدنان مصطفىفض-2
 .1373، ص2013، بغدادالتربية، جامعة 

 .100ص، 2009والتوزيع، عمان، األردن، ، دار المسيرة لمطباعة والنشر 1، طالميارات اإلرشادية :أبو أسعد أحمد عبد الحق -3
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 :االجتماعيةمظاىر العزلة  -2 

 الوحدة النفسية: -2-1
أن األشخاص الذين يشعرون  :(Schmitt & kurdek) وكارديكسميت ترى كل من 

 ،وتقدير الذات المنخفض ،بالوحدة النفسية ىم أشخاص منعزلون يتصفون بالالمباالة
النفسي، ويرون أن البيئة  واالكتئاب ،وعدم السعادة ،والضجر باالغترابوالشعور  ،والخجل

 )1(.ىي التي سمبت منيم قوتيم وصالحيتيم االجتماعية

أن الشعور بالوحدة النفسية تنشأ نتيجة حدوث خمل في شبكة  :كما يشير مجدي الدسوقي
، )عدد غير كاف من األصدقاء(لؤلفراد سواء كان ذلك في صورة كمية  االجتماعيةالعالقات 

 (2).)من اآلخرين والتودد افتقار المحبة(كيفية أو في صورة 

وتشير زينب شقير: إلى سمات الشخص الذي يعاني من الوحدة النفسية بأنو يفضل 
دائما البقاء منعزال بمفرده أكبر وقت ممكن، لذلك فيو يفتقر لؤلصدقاء، ويعجز عن التفاعل 

وعدم الثقة بالنفس،  ،والنقص ،بالخجلكذلك شعوره إيجابي ومقبول، و مع اآلخرين بشكل 
 (3).وعدم تقدير نفسو حق قدرىا، كما أنو يشعر بالوحدة في وجود اآلخرين

فترى أن الشعور بالوحدة يمثل إحدى المشكالت الميمة في  : (Rokach)أما روكاتش 
اتج من شدة اإلحساس بالعجز نتيجة االنعزال نالمعاصر، فيو شعور مؤلم، و نسان حياة اإل

                                                           

المعرفة الجامعية، ، دار الخجل وبعض أبعاد الشخصية، دراسة مقارنة في ضوء عامل الجنس، العمر، الثقافة :مايسة أحمد النيال -1
 .103، ص1999اإلسكندرية، 

 .7ص ،1998 القاىرة، ، مكتبة االنجمو مصرية،مقياس الشعور بالوحدة النفسيةمجدي الدسوقي:  -2
 .37، ص2002، مكتبة النيضة العربية، القاىرة، الشخصية السوية والمضطربة :شقيرزينب  -3



 تداعيات العنف المدرسي                                                                                                  : خامسالفصل ال

 717 

، لشعوره بأنو غير مرغوب فيو من اآلخرين، مما يؤدي بو إلى واالنفعالي الجتماعيا
 (1).االنتحاروربما  ،واالكتئاب ،والقير ،والتشاؤم ،اإلحساس بالتعاسة

  (2) :لوحدة النفسية إلى ثالثة أشكال وىيفيقسم ا (Young) أما يونغ

  االجتماعيةحياة الفرد  اتسامالوحدة النفسية العابرة: وتتضمن فترات من الوحدة رغم 
 بالتوافق والموائمة.

  طيبة في الماضي  اجتماعيةالوحدة النفسية التحولية: ويتمتع فييا الفرد بعالقات
جدة كالطالق، أو ة حديثا نتيجة لبعض الظروف المستلكنو يشعر بالوحدة النفسيالقريب، و 

 الوفاة.
  الوحدة النفسية المزمنة: وىي التي تستمر لفترات زمنية طويمة، فال يشعر الفرد حينيا

 .االجتماعيةبالرضا عن عالقاتو 

 :االكتئاب -2-2

 : (Beker)أحد المظاىر المصاحبة لمعزلة االجتماعية حيث يشير بيكر االكتئابيعتبر 
وفقدان  ،الفاعمية وانخفاض ،بأنو نمط من مشاعر وسموك الحزن، ويشتمل عمى الشعور بالغم

 (3).االنسحابباألشياء أو  االىتمام

أنو تعبير عن اآلالم النفسية والجسمية ب االكتئاب أما إبراىيم عبد الستار فيعتبر
والمنغصات التي تمضي عمييا األيام والشيور، ويمكن أن يأخذ في البداية شكل أعراض 

                                                           

ت ، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراساطمبة كمية الفنون الجميمة بجامعة األقصر بغزةالشعور بالوحدة النفسية لدى  :نمر صبح القيق -1
 .598، ص2011، 1، العدد19اإلنسانية(، المجمد 

 .103مرجع سابق، ص :ة أحمد النياليسما -2
 .243، ص2000ن، ، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردمشكالت األطفال وطرق العالج: حمدي نزيو وآخرون -3
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واضطراب وآالم العضالت،  ،النوم واضطراب ،وفقدان الشيية ،وأمراض جسمية كالصداع
 (1)وأحيانا أخرى مصحوبا بأمراض نفسية وجسمية أخرى مستقمة. المعدة،

 (2) يمي: وتتمثل حسب زىران عبد السالم فيما :أعراض االكتئاب-2-2-1

  :الصدر والشعور بالضيق وفقدان الشيية،  انقباضتتمثل في أعراض جسمية   
أو الرغبة في الموت، نقص الوزن، اإلمساك،  ،استحقاقوبعدم  هالعتقادورفض الطعام 

 .الخ..الصداع، التعب، ضعف النشاط العام.

  واألسى، نقص الروح المعنوية،  ،واليأس ،البؤس وتتمثل في النفسية:األعراض
 .المزاج وتقمبو وانحرافالحزن الشديد 

وضعف الثقة بالنفس، الشعور بالنقص، وعدم الكفاية، والشعور  ،عدم ضبط النفس -
واالنعزال، نقص  ،والوحدة ،واالنسحاب ،واالنطواء ،واألرق ،والتوتر ،بعدم القيمة، القمق

 الخ. .والشعور بالذنب... ،الدافعية، صعوبة التركيز

 : الخجل االجتماعي -2-3

بأنو الخوف غير المقبول،  :(Stangie & Herdenreich)وىاندرينش  يعرفو ستانجي
وتجنب المواقف التي يفترض فييا الفرد أن يتفاعل مع اآلخرين، أو قد يكون معرضا إلى نوع 

 (3).من التقييم

                                                           

 . 62-61ص ص ،1998سمسمة عالم المعرفة، الكويت،  -فيمو وأساليب عالجو -العصر الحديث  االكتئاب: اضطراب :إبراىيم عبد الستار -1
 .431، ص1978، عالم الكتب، القاىرة، ةالصحة النفسي :عبد السالم حامد زىران -2
، 2010، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طوعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية االجتماعيالخجل  :فضيمة عرفات السبعاوي -3

 .48ص
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حالة انفعالية يشعر فييا الفرد بالتوتر، والقمق، واالرتباك أثناء ويشير سعيد صالح بأنو 
وتنتابو  تصاالت االجتماعية معو اآلخرين،تفاعمو االجتماعي، ويتسم باالنسحاب من اال

 (1).مشاعر النقص، وضعف الثقة بالنفس في المواقف االجتماعية غير المألوفة عنده

أما فضيمة عرفات فتعرفو بأنو حالة وجدانية مؤلمة تؤثر عمى كل من السموك والفكر، وىو   
حالة من القمق والخوف تعتري الفرد بصفة خاصة عند التعرض لمواقف اجتماعية يخشى أن 

أو تحاشي  ،مما يؤدي إلى سموك سمبيي كاالنفعال الشديد ،يميتعرض فييا الفرد لمنقد أو التقو 
 ،ة في اآلخرين، مع صعوبة التعبير والصمت واالنسحاب من ىذه المواقفالنظر مباشر 

واالنشغال بالذات، وصعوبة االتصال الناجح مع اآلخرين،  ،والتعاسة ،والشعور بالحساسية
عنيم، إلى جانب الشعور  اع بالجموس منعزالتواالستم ،والميل إلى االبتعاد عن اآلخرين

 .بالنقص وعدم الثقة

 (2) الخجل االجتماعي:ومن أعراض 

 تجنب الفرد االتصال باآلخرين. 
 عدم االرتباط بصدقات دائمة. 
 يبتعد عن كل إنسان يوجو لو لوم أو نقد. 
 عدم االندماج في الحياة مع زمالئو. 
 يتصف سموكو بالجمود وسط المحيط. 
 يتسم بمحدودية الخبرة والدراسة. 
 .قمة التحدث  والكالم 

                                                           

، رسالة ماجستير غير منشورة، أسموب العالج الواقعي في خفض الشعور بالخجل لدى طالب المرحمة المتوسطة أثر سعيد ناسو صالح: -1
 .9ص ،2001 كمية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد،

 .86-85مرجع سابق، ص ص :فضيمة عرفات السبعاوي -2
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  من يتحدث معوالنظر دائما ألي شيء عدا. 
 تجنب لقاء الغرباء أو األفراد غير المعروفين لديو. 
  عدم القدرة عمى الحديث والتكمم في المناسبات االجتماعية والشعور باإلحراج الشديد
 .تكميفو بذلك إذا تم 

 القمق: -2-4

القاسم المشترك  يعتبر العديد من الباحثين في عمم النفس وعمم االجتماع أن القمق ىو
أو تعرض  األعظم في االضطرابات النفسية وىو الحالة التي يشعر بيا الفرد إذا تيدد أمنو،

أو أحبط مسعاه، أو وجد نفسو في موقف صراعي حاد، ويعتبر القمق  ،إىانةلمخطر، أو لقي 
 والصحة النفسية خصوصا. ،من أكثر التعبيرات الشائعة في مجال عمم النفس عموما

مق خبرة وجدانية غير سارة، يمكن وصفيا بأنيا حالة من التوتر واالضطراب، وعدم والق
بأنو شيء ما يشعر بو اإلنسان، أو حالة "االستقرار والخوف وتوقع الخطر ويعرفو فرويد 

انفعالية نوعية غير سارة لدى الكائن العضوي، ويتضمن مكونات ذاتية وفسيولوجية 
 (1)".وسموكية

 (2) مختمفة لمقمق تتمثل فيما يمي:راض وىناك أع  

 وىي عبارة عن توتر عام وقمق عمى الصحة والعمل، وعدم أعراض نفسية :
وعدم  ،اإلثارة والحساسية المفرطة، وسرعة ،من والراحةاالستقرار، والشعور بانعدام األ

الخوف من مصدر مجيول، باإلضافة إلى توىم المرض وتدىور في قدرة الفرد االستقرار، و 
 عمى اإلنجاز والعمل.

                                                           

، 2003، دار الفكر العربي، القاىرة، سموك اإلنسان بين الجريمة والعدوان واإلرىاب :سيد أحمد والشربيني زكريا أحمد منصور عبد الحميد -1
 .79ص
 .478ص مرجع سابق،زىران حامد عبد السالم:  -2
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 :أعراض جسمية 
   مرتبطة بجياز القمب الدوري، أالم عضمية من الصدر، فرط حساسية لسرعة كل  -

 القمب، وارتفاع ضغط الدم. من دقات
مرتبطة بالجياز اليضمي: فقدان الشيية، أو عسر اليضم، صعوبات البمع، الشعور  -

 .الخبغصة في الحمق، قي، إمساك، إسيال ...
  ضيق الصدر، سرعة التنفس، عدم القدرة عمىمرتبطة بالجياز التنفسيأعراض : 

 ستنشاق اليواء.ا
 اقين والذراعين والظير والرقبة : آالم عضمية بالسأعراض مرتبطة بالجياز العضمي

 اإلنياك الجسدي، التوتر ورعشة.و 
  ال  كثرة التبول، اإلحساس بالحاجة إليو :مرتبطة بالجياز البولي والتناسميأعراض

 الشديدة، خمل في الوظائف الجنسية.سيما عند االنفعاالت 
 ا:بعض خصائص األطفال المنعزلون اجتماعي -3

أن من خصائص التالميذ المنعزلون تحاشي المناقشات داخل  :أورد طمعت زكرياء
لقدرة عمى الفصل الدراسي وخارجو، وعدم المشاركة في األنشطة المدرسية الجماعية، وعدم ا

واقع واالستغراق في اعتزال الناس بصورة ظاىرة، واالنسحاب من الصداقات جديدة، و إنشاء 
 (1).أحالم اليقظة

أن الطفل ذو السموك االنعزالي يتسم بانكماش اجتماعي مفرط أو  حمودةر محمود يويش
في الحاالت الحادة ال يستطيع الطفل مجرد والخوف من االختالط بالغرباء، و  الوجل الشديد

 مع آلخرين سواءوبالتالي يقل تفاعمو مع ا ؛المغامرة، أو التجرؤ بالحديث أمام اآلخرين

                                                           

المشكالت السموكية وسط طالب مدارس الثانوية الحكومية بمحمة الخرطوم وعالقتيا بالقبول والرفض الوالدي  :ىاجر إدريس يوسف عبد اهلل -1
 .42، ص2010، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الخرطوم، السودان، والمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة
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األطفال أصحاب ىذا السموك يتحاشون اآلخرين، ويتم ترويعيم بسيولة، زمالؤه أو معمميو، و 
وال يثقون بالغير وىم مترددين في اإلقدام واالتزان، وال يميمون إلى المشاركة في المواقف 

 (1)ية، ويفضمون البعد أو الصمت، أو الحديث المنخفض أو االنزواء.االجتماع

أما محمد عبد الظاىر فقد توصل من خالل دراستو حول مشكالت األنباء من الجنين 
 (2)إلى المراىقة إلى مجموعة من الخصائص يتسم بيا ذوي السموك االنعزالي ومنيا:

 .الميل إلى تجنب العالقات مع أفراد الجنس اآلخر 
 .البطء في الحديث مع اآلخرين، وتفادي النظر في أعين شخص آخر 
  األقرانعدم الميل لقيادة. 
 أقل لياقة من األفراد اآلخرين. 
 وعدم القدرة عمى الدفاع عن الحقوق، وعدم التعبير عن الذات  ،نقص التوكيدية

 .بطريقة إيجابية
 .صعوبة مقابمة الغرباء أو تكوين صدقات مع اآلخرين 
  من التحدث مع اآلخرينالخوف 
 الصمت واالنسحاب من مواقف التفاعل االجتماعي 

آخرون أن األطفال المنعزلين اجتماعيا يتميزون بعدم القدرة عمى ويذكر جمال القاسم و 
التواصل، والخجل والحزن، والفشل في المشاركة في األنشطة المدرسية، وفي تكوين عالقة 
مع اآلخرين وعادة ما يكونون طفوليين في سموكيم وتصرفاتيم، ويميمون إلى التمرد في 

                                                           

 1- محمد حمودة: الطفولة والمراىقة: المشكالت النفسية والعالج، مركز الطب النفسي والعصبي لألطفال، القاىرة، 1991، ص189.
 .163، ص1996، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2، طنين إلى المراىقةجمن ال األبناءمشكالت : بد الظاىر الطيبمحمد ع -2
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أو يعانون من  ،أحالم اليقظةإلى الخيال و  جئونيمقميمون، وقد  التفاعل معيم، وأصدقائيم
 (1)مخاوف ال أسباب ليا.

أما سعيد حسني فيؤكد أن االنعزال االجتماعي يتميز بكف الفرد عن التفاعل مع 
 ،مما يقود لعزلتو، ويظير اضطرابا في المغة والكالم، واالفتقار لميارات االتصال ؛اآلخرين
 (2)والخوف. ،والقمق ،االجتماعي، واالكتئابوعدم النضج االنفعالي و  ،أو المعب

 : تقدير الذات –ثانيا

في  استخدامواىيم المتعمقة بشخصية اإلنسان، وقد شاع يعتبر تقدير الذات من أىم المف
قد مماء والباحثين، و أخذ مكانتو في كتابات الع، و االجتماعوعمم  ،االت عمم النفسمقكتب و 

كما أن  ،انتشاراالستينات وبداية السبعينات من أكثر جوانب مفيوم الذات  أواخرأصبح منذ 
االجتماعية بالعنف، حيث من الدراسات النفسية والتربوية و في العديد  ارتبطىذا المفيوم قد 

 دلت نتائج العديد من الدراسات عمى وجود عالقة قوية بين العنف وتقدير الذات المنخفض.

ير آمنة يسودىا العنف سواء كان ىذا العنف ماديا أو معنويا فإن فوجود الفرد في بيئة غ
الذات لمضحية مما يجعميا تشعر  احترامذلك سينعكس عمى الصحة النفسية لمفرد، وييدد 

 بالعجز والخوف والقمق.

أما في مجال العنف المدرسي فإن العديد من الدراسات أشارت إلى أن التالميذ ضحايا 
ير ذات متدن مقارنة بالتالميذ غير المعنفين، وأن التمميذ ضحية العنف العنف يعانون من تقد

  ينظر إلى نفسو عمى أنو عديم الفائدة والقيمة.

                              
                                                           

 .123، ص2000األردن، ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، 1، طاالضطراب السموكية :جمال مثقال القاسم وآخرون -1
 .151ص ،2001، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طالكالم والنطق والمغة واضطرابالسمعية  اإلعاقة :سعيد حسني العزة -2
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  :تعريف تقدير الذات -1

الذي يعتبر من   (William Jeams) تعود جذور ىذا المفيوم إلى كتابات وليام جيمس 
يتحدد من  األنا الذيأوائل العمماء المؤسسين ليذا المفيوم، حيث عبر عنو بأنو شعور بقيمة 

أن يحققو فعال أي  استطاعخالل الموازنة والمطابقة بين ما يسعى الفرد لتحقيقو، وما 
 (1).الموازنة بين الطموح والواقع

 فقد تعددت التعريفات التي تناولتو،ونظرا لخصوبة ىذا المفيوم وتعدد جوانب دراستو، 
 والتي يمكن أن نشير إلى بعضيا:

نو تقييم يضعو الفرد لنفسو، يعرف تقدير الذات بأ (Cooper Smith)فنجد كوبر سميث 
الفرد اإليجابية أو السمبية نحو  اتجاىاتيعمل عمى المحافظة عميو، ويتضمن تقدير الذات: و 

 (2).بأنو قادر وىام وناضج وكفءالفرد اعتقاد ذاتو، كما يوضح مدى 

فينظر إليو بأنو خبرة الفرد بأن يكون قادرا  (Nataniel Brandon) براندون أما نتانيال
 (3)بالسعادة. والشعور بأنو جدير ،تحديات الحياة عمى التغمب عمى

و شعور الفرد بكفاءتو ير إلى أن تقدير الذات ىفيش (Shrauger) أما شروجر
التحصيل )كفاءة مع المواقف المختمفة مثلميارتو، وقدرتو في التعامل بالشخصية، و 

العالقات ية، التفاعالت الجسمانية، و الييئة الجسمان ،ةالرياضي ممارسة األلعاب الدراسي،
 (4)العاطفية( والتي تنعكس عمى مستوى الثقة لديو.

                                                           

، جامعة االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم عالقة تقدير الذات بالدافعية لإلنجاز لدى تالمذة الثانوية :ير حمارة ص -1
 .15، ص20011/2012وىران، 

امعة اإلسكندرية، سبتمبر ، ج06، مجمة التقويم والقياس النفسي التربوي، عدد قياس تقدير الذات لطالب الجامعة :حأحمد محمد حسن صال -2
 .215، ص1995

 .27، ص2007بيروت، لبنان، ، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، 1، طعمم النفس التربوية :حسن أبو رياش -3
 .97، ص2009شر والتوزيع، القاىرة، ، إيتراك لمن1، طابنككيف تنمي الدافعية عند  :اهلل الشريف بندر بن عبد -4
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 : لتقدير الذات منياعريفات متعددة وىناك من الباحثين العرب الذين حاولوا وضع ت

رد لذاتو من حيث خصائصيا العقمية الف الذي يعطيوتعريف أبو زيد: ىو التقييم العام 
 (1).والجسدية ،األخالقيةو  ،نفعاليةاالو  ،واالجتماعية

التقييم الوجداني لمشخص  :إلى تقدير الذات عمى أنو انأما إبراىيم وعبد الحميد فينظر 
اء، ويعتبر حكما شخصيا لمفرد وقدرة عمى األد ،ومادية ،صائص عقميةلكل ما يممكو من خ

ويعبر عنو من خالل اتجاىات الفرد نحو  ،عمى قيمتو الذاتية أثناء تفاعمو مع اآلخرين
 (2)وتصرفاتو كما يدركيا اآلن في المحظة الراىنة. ،مشاعره، ومعتقداتو

يكونيا الفرد عن ذاتو، ات التي مجموع المشاعر والقناع :أما مريم سميم فتعرفو عل أنو
 (3).إزاء صورتو لنفسو بو وما يشعر ،الفرد هيعتقدأن تقدير الذات يبنى عمى ما و 

مجموعة االتجاىات والخبرات التي يتبناىا الفرد  :بأنو وتعرف إيمان كاشف تقدير الذات
من خالل تفاعمو مع األشخاص المحيطين بو، بحيث تكون ليذه االتجاىات، والخبرات تأثيرا 

 (4)عمى صورتو االنفعالية والسموكية.

يشمل عرف تقدير الذات بأنو الحكم الذاتي العام لمفرد عمى نفسو و يحسين فؤاد فأما 
 (5)االنفعالية.و  ،واالجتماعية ،الجسميةالجوانب العقمية و 

                                                           

 .133، ص1987جامعية اإلسكندرية، مصر، ، دار المعرفة السيكولوجية الذات والتوافق :أبو زيد إبراىيم أحمد -1
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، العدوانية وعالقتيا بموضوع الضبط وتقدير الذات :عبد اهلل وعبد الحميد محمد نبيل إبراىيم -2

 .38، ص 1994
 .7، ص2003النيضة العربية، بيروت،  ، دارتقدير الذات والثقة بالنفس :مريم سميم -3
 .469، ص2010، دار إيتراك، القاىرة، واالنفعاليةاالجتماعية صعوبات التعمم  :سميمان عبد الواحد -4
الشعور بالوحدة النفسية لدى الطمبة اليمنيين وغير اليمنيين الوافدين إلى الجامعات السورية وعالقتيا ببعض  :حسين فؤاد محمد زايد -5

 .20، ص2007، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا، المتغيرات
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بين ىؤالء الباحثين والعمماء  اتفاقشبو  ومن خالل ىذه التعاريف نالحظ أن ىناك
مصطمح  استخدمفمنيم من  ،فقط في التعبير عنو اختمفواوقد  ،ين حول ىذا المفيومالمختصو 

مصطمح  استخدم(، ومنيم من براندون، شروجر، مريم سميم انيال، نتجيمسشعور )وليام 
 اتجاهعبد الحميد( أما اآلخرون فأشاروا إليو بمصطمح ، أبوزيد، إبراىيم و كوبر سميثيم )تقي

 .(فؤاد أو حكم )إيمان كاشف، حسين

عموما يمكن النظر إلى تقدير الذات عمى أساس أنو عممية وجدانية يستطيع من و  
يعكس و  ،شعوره نحوىاو  ،فسون صورة عن نفسو وسموكو، وحكمو عمى نيا الفرد أن يكو  خالل

 القيمة التي يعطييا لذاتو.الطرد لنفسو، و  احترامدرجة 

 :أىمية تقدير الذات -2

إن الحاجة لتقدير الذات أو الشعور بالقيمة الذاتية ىي في الواقع موجودة في أساس كل 
سموك بشري، وبمعنى آخر فإن كل واحد منا ميم في نظر نفسو، وىذا يعني أن كثيرا من 
سموكياتنا نقوم بيا عمى أساس نظرتنا إلى أنفسنا، فحين نتصرف فإننا نأخذ بعين 

 (1)ذا التصرف بالنسبة إلييا.ذواتنا، وتأثير ى االعتبار

كما أن تقدير كل شخص لذاتو يؤثر في أسموب حياتو، وطريقة تفكيره، وعممو، ومشاعره  
الشخص وتقديره لذاتو تزداد  احترامنحو اآلخرين، ويؤثر في نجاحو و مدى إنجازه، مع 

 (2).االجتماعيةفي حياتو العممية و  فاعميتويتو و إنتاج
 واتجاىاتوضح في تحديده ألىدافو يضعو الفرد لذاتو يؤثر بشكل واكما أن التقدير الذي 

نحو ذاتو و اآلخرين، مما حدا بالعديد من المنظرين في مجال الصحة النفسية  واستجاباتو
 في حياة األفراد و لعل من بين أىم ىؤالء إيريك فروم الذات عمى أىمية تقدير

                                                           

 .87، ص1979والتوزيع، بيروت، لبنان، ، دار النيضة العربية لمنشر 1، طالنمو التربوي لمطفل والمراىق :كمال دسوقي -1
 .22، ص2008، الكويت، 3تواصل، العدد ، مجمةتقدير الذات :مالأمل  -2
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(EricFromm) من األوائل الذين الحظوا االرتباط الوثيق بين تقدير الفرد لذاتو  باعتباره   
حيث يرى فروم أن اإلحساس ببغض الذات ال ينفصل عن اإلحساس  اآلخرينومشاعره تجاه 

 (1).ض اآلخرين وأن تقدير الذات المنخفض يعتبر شكال من أشكال العصابببغ

رد اإليجابية لنفسو بمعنى أن ينظر الفرد إلى تقدير الذات يشير إلى نظرة الف ليذا نجد أن
كما تتضمن إحساس الفرد بكفاءتو ذاتو نظرة عالية تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية، 

لتقبل الخبرات الجديدة، وبصفة عامة يرتبط تقدير الذات بالسموك الذي  وقدراتو واستعداده
 (2).صحاب التوجو اإلنسانييعبر عن النمو أكثر مما يعبر عن الدفاع، كما يرى ذلك أ

تقدير الذات يعتبر عامال ميما وفعاال في توافق الفرد  كما يتفق معظم العمماء عمى أن
ل العمر عمى البيئة يتوقف تقدير الفرد لنفسو في أي مرحمة من مراحوصحتو النفسية، و 

ن عنعكس كيفية تفاعمو مع المحيطين بو، ونظرتيم إليو، كما أن التقدير الماالجتماعية و 
فرد ، وكذلك ما يالقيو من نجاح أو فشل في تعاممو مع البيئة يؤثر عمى رؤية البو المحيطين

 (3).لنفسو وبالتالي تقديره لذاتو

نة أو حصا ،التي تمثل وقايةيعتبر أحد أىم متغيرات الشخصية و عميو فإن تقدير الذات و 
 لمفرد.النفسية في مواجية األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية و 

                                                           

         ، مجمة العموم التربوية النفسي وتقدير الذات لدى خريجات الجامعة العامالت والعاطالت عن العمل االغتراب :كامل حمامة فاديو -1
 .82-81، ص ص2010القرى، مكة  المكرمة، ، العدد، جامعة أم 2والنفسية، المجمد 

، جامعة الكويت، 35العدد ،9، المجمداالجتماعيةمجمة العموم ، في عالقتو بالتنشئة الوالدية واألمن النفسيتقدير الذات،  ي:فافك عالء الدين -2
 .110، ص1989

خالص محمد عبد الحفي -3 ، جامعة 4ربية وعمم النفس، العدد، مجمة البحث في التمقياس تقدير الذات لمرياضيين ظ: مديحة محمد الغربي وا 
 .81-80، ص ص1991نيا، ألم
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ي قدرة الفرد عمى المواجية بر فقط أىم متغير فتكفايتو ال تعفإدراك الفرد لقيمتو الذاتية و 
 ،خصيتو عمى اإلطالقوش ،ة لمضغوط فحسب، ولكنو يعتبر أىم متغير في حياة الفردالناجح

 يظل ىذا المتغير يؤثر في سموك الفرد طوال حياتو.و 

ن إدراك ال بل أنيا أساس وجود وبقاء  الحقة،أساس كل انجازاتو ال لقيمتو الذاتية ىو فردوا 
ويؤثر  ،غوطعممو حتى تحت الضو  ،ومقاومتو ،ويتحدد عمى أساسو صمد الفرد الفرد ذاتو،

 (1)مواجيتيا.في تقديرىا و 

 مستويات تقدير الذات: -3

قبل المرحمة الثانوية، حيث تبين  كوبر سميث بدراسة تقدير الذات لدى األطفال ما اىتم
ثالثة مستويات  :اكأن ىن االبتدائيةتمميذ من المرحمة  (0011)من بحثو الذي أجراه عمى 

 (2) ىي عمى النحو التالي:لتقدير الذات و 

 حيث يعتبرون  ؛اإليجابي(طفال ذوي تقدير الذات المرتفع ): ويضم األالمستوى األول
عن ذلك فضال ، االحترام والتقدير واالعتبارأنفسيم عمى درجة كبيرة من األىمية ويستحقون 

مواجية ابا، كما أنيم يتمتعون بالتحدي و كافية لما يضنونو صو أن لدييم فكرة محددة و 
 الصعوبات.
 ن حيث يعتبرو  ؛)الدفاعي(األطفال ذوي تقدير الذات المنخفض: يضم المستوى الثاني

عون فعل أشياء يلين من اآلخرين، وال يستطو قبوغير موغير محبوبين،  ،أنفسيم غير ىامين
يودون فعميا، كما يعتبرون أن ما لدى اآلخرين أفضل مما لدييم، كما يرون أنفسيم في 

 صورة أقل من اآلخرين.

                                                           

، واالكتئابتقدير الذات ومصدر الضبط، خصائص نفسية وسيطة في العالقة بين ضغوط الحياة وأعراض القمق  :عماد محمد إبراىيم مخيمر -1
                                             .34-33ص ص ،1995 أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة الزقازيق، مصر،

 .118ص ،2000 دار الكتاب العممية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ،آفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء رمضان عبد الرؤوف:رشيدة  _2
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 يقع ىذا المستوى بين طفال ذوي تقدير الذات المتوسط و م األ: فيضالثالث المستوى
 .المستويين السابقين

إلى أن التالميذ ذوي تقدير الذات   (Cooper Smith)سميث ردراسة كوب كما توصمت    
ير والتفاعل، كما يكونون أكثر نجاحا ليس فقط في يكونون عادة أكثر قدرة عمى التعب المرتفع

نما أيضا في المواقف   إيجابية في، وكانوا كذلك أكثر االجتماعيةالمواقف المدرسية، وا 
 ،ويتقبمون النقد بروح طيبة ،ويعبرون عن أنفسيم بوضوح المناقشات والنشاطات الجماعية،

م في بعض تمك الصفات شترك معيمى أنيم أقل قمقا وال يميمون إلى التدمير، وقد اعالوة ع
 (1).المستوى المتوسط في تقدير الذاتين يقعون في التالميذ الذ

يؤكدون عمى قدراتيم اتيم بأنيم التقدير المرتفع لذو وكذلك يتصف األفراد ذوي 
فس، وأقل تأثيرا بخبرات الدفاع عن النة، ولدييم القدرة عمى اإلقناع و بيوخصائصيم الط

أن  ذلك ، فضال عنواالحتراميعتبرون أنفسيم أشخاصا ميمين يستحقون التقدير الفشل، و 
 (2).صواباأنو لدييم فكرة محددة وكافية لما يعتقدوه 

الضاغطة ستطيعون االستجابة لؤلحداث ي كذلك فان األفراد الذين لدييم تقدير ذات عالي
لدييم تقدير ذات أساليب تعزيز وقائية أكثر من الذين  وأنيم يستخدمون ذاتية وقائية، بطرق

منخفض، وأنيم يحافظون وينمون عالقاتيم مع األصدقاء، ويستخدمون طرق واستراتيجيات 
 .ة حول المشكمة ألقصى مدى، بدال من استراتيجيات التجنبالمواجية المركز 

                                                           

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية الكفاية الشخصية وتقدير الذات وعالقتيما بأعراض االكتئاب لدى المراىقين نجوى السيد محمود:-1
 .42ص ،1995 القاىرة، مصر، اآلداب، جامعة الزقازيق،

2-شوقي سامي الجميل: الدوجماتية وتقدير الذات واتجاىات الشباب نحو حجم األسرة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة 
.07ص ،6221 مصر، الزقازيق،   
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كما أن الطالب ذوي تقدير الذات العالي يعتمدون عمى التفكير االيجابي أثناء  
استخداميم ألساليب المواجية المركزة، في حين أن ذوي تقدير الذات المنخفض ال 

 (1)ل أساليب المواجية.يستخدمون ىذه األساليب، وقد أمكن التنبؤ بتقدير الذات من خال
أن األفراد الذين يتمتعون بمفيوم إيجابي لتقدير  (Block and Merrit) ويرى بموك وميريت

الذات، تكون لدييم بعض الخصائص التي تميزىم عن غيرىم من األفراد، ومن تمك 
 (2) الخصائص:

 .يشعرون باألىمية 
 يشعرون بالمسؤولية تجاه أنفسيم واآلخرين. 
  ال يقعون تحت تأثير اآلخرين باستقاللية، و لدييم إحساس قوي بالنفس، ويتصرفون
 .بسيولة
 رون بما يفعمون.و يعترفون بقدراتيم ومواىبيم، كما أنيم فخ 
 يات.ديؤمنون بأنفسيم، فمدييم القدرة عمى المخاطرة ومواجية التح 
 .لدييم القدرة العالية عمى تحمل اإلحباط 
  التحكم العاطفي في الذات.يتمتعون بالقدرة عمى 
 .يشعرون بالتواصل مع اآلخرين، كما أنيم يتمتعون بميارات جيدة في التواصل 
 .يولون العناية بمظيرىم وأجساميم 

 
 

                                                           

1- نجاة موسى ومديحة عثمان: اآلثار المباشرة  وغير المباشرة لكل من تقدير الذات ووجية الضبط والتفاؤل وكفاءة الذات عمى التوافق 
  النفسي والدراسي، مجمة البحث في التربية وعمم النفس، المجمد61، العدد3، جامعة المنيا، مصر، 6222، ص106.

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الخجل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى المعاقين بصريا :عبد ربو عمي شعبان -2
 .38، ص2010الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
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  :خصائص األفراد ذوي تقدير الذات المنخفض)السمبي( -4

أن األطفال ذوي تقدير الذات المنخفض ربما يظيروا  (Janet kay)ذكرت جانيت كاي 
  (1) لسموكيات التالية:الخصائص وا

  نقص المتعة في أداء األنشطة، ونقص الثقة في االنسحابية، واالكتئاب، والحزن، و
والتوقع  ،لفشل وعدم القدرة عمى اإلنجازالمواقف والميام الجديدة، والقمق والشعور با

ب أو الغضك في الميام واألنشطة الجديدة، و رفض محاولة االشتراالمنخفض لمذات، و 
ذاء يإ وسموكيات ،العدوان عند مواجية الميام والمواقف الجديدة، وفقدان العناية بالذات

 الذات.

  كما يميل الفرد ذو تقدير الذات المنخفض إلى الشعور باليزيمة حتى قبل أن يقتحم
 (2).المواقف الجديدة أو الصعبة، حيث يتوقع فقد األمل مسبقا

  لمذات يمتمكيم الشعور بالدونية، و ليست لدييم القدرة عمى  اكما أن األفراد األقل تقدير
 (3).االجتماعيال يستطيعون أن يكونوا إيجابيين في تفاعميم و المواجية، 

عدم القدرة  موعادة ما يعاني ىؤالء األفراد من نوعين من السمبية، إما أن يظير عميي
منيم يعبر عن  من أي كانعمى التوافق مع العالم الخارجي الذي يعيشون فيو حيث تسمع 

أو أنو محمل بالمشاكل واليموم، أو أنو يشعر بعدم  ،مستوى اآلخرينفي  ذلك بأنو ليس
حيث  ،االستقرار النفسي في حياتو، أو يظير في شعور البعض منيم كراىية اآلخرين لو

                                                           

، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة سيكو مترية إكمينيكيةوعالقتيا بتقدير الذات  إساءة معاممة األطفال :نسرين أحمد المحمدي منصور -1
 .79، ص2008جامعة الزقازيق، مصر،  ،كمية التربية

 ،، دراسة ثقافيةوالسعودية والقاىرةدراسة تقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية في كل من مصر نبيل محمد الفحل:  -2
 .10، ص2000العامة لمكتاب، القاىرة،  المصرية الييئة

، المؤتمر العممي االجتماعيةفاعمية كل من تقدير الذات ومفيوم  الذات عمى دقة الحكم اإلدراكي في موقف المسايرة منير حسن خميل:  -3
 .276، ص2006، والتطبيق، القاىرةالتربية وحقوق الطفل في الوطن العربي بين التشريع  -الثالث لمركز رعاية وتنمية الطفولة
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غير مقدر من اآلخرين  وأن دم القيمة أو عدم األىمية، أوذلك بأنو يشعر بععن ر تسمعو يعب  
 (1)ميما فعل.

أن األفراد  (Rosemborg and Shutz) وشوتز يرى روزنبورغ االجتماعيةومن الناحية 
ال يتقمدون االجتماعية، و عن النشاطات  االبتعادذوي التقدير المنخفض لمذات يفضمون 

أن يكونوا خاضعين ومسيرين، إلى جانب أنيم يمتازون  أحيانامناصب ريادية، ويظيرون 
 (2)بالخجل والحساسية المفرطة والميل إلى العزلة والوحدة.

كما أن األفراد الذين لدييم تقدير متدني لمذات يستجيبون لظروف الحياة ومتغيراتيا 
 (3)بإحدى الطريقتين: 

  ون في قدراتيم، لذلك يبذلون قميل من الجيد كأنفسيم، فيم يشك اتجاهالشعور بالنقص
في أنشطتيم، ويعتمدون بكثرة عمى اآلخرين لمالحظة أعماليم، وغالبا ما يمومون أنفسيم عند 
حدوث خطأ ما، ويمنحون الثناء لآلخرين في حالة حدوث النجاح، وعند الثناء عمييم 

لدييم شعور  واإلطراء، فالمدح يسبب ليم حرج، ألنفي قبول ىذا الثناء  بارتباكيشعرون 
 ىذا الشعور السمبي ميمك لصحتيم النفسية.بالنقص في حياتيم، و 

 ما يعانون من مشاكل في أعماليم : فيم غالبا شعور بالغضب والرغبة في االنتقامال
ن في حياتيم العامة، مما قد يسبب ليم في النياية إضراب نفسي وعضوي وىذا من شأنو أو 

 .االنتقامينمي عندىم الرغبة في 

                                                           

 .280، ص1992، مكتبة جامعة دمشق لمنشر، سوريا، عمم النفس الطفولة والمراىقة :مخول مالك -1
، رسالة ماجستير غير وحاجياتو اإلرشادية دراسة مقارنة في ضوء متغير الجنس بمشكالتوعالقة تقدير الذات لممراىق  :أمزيانزبيدة  -2

 .37، ص2006/2007اآلداب والعموم اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، كمية 
 .22، صمرجع سابق :حمريارة ص -3
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   وقد يكون السموك العدواني كوظيفة دفاعية لحماية الذات عن طريق خفض التوتر
 (1).الناتج عن اإلحباط

فالتقدير المنخفض لمذات يدعم لدى التالميذ الشعور باإلحباط، حيث تسيطر عمييم فكرة 
من ذكائيم، لذلك ينتابيم اإلحساس أن تحصيميم أقل من اآلخرين، وأن ذكاء اآلخرين أفضل 

 (2)بالعجز وبيذا يرتفع مستوى القمق لدييم.

 : أعراض تدني تقدير الذات -5

العالمة األكثر ة، و يننظرون إلى أنفسيم نظرة متدالذين ي اكتشافإن من السيل عادة 
 (3) :يميمن أىم األعراض المميزة ليم ما م يشعرون أنيم أقل من اآلخرين، و وضوحا أني

 ل، خائفا من تجربة أمور الخوف من الفشل: يكون الشخص الذي يقدر نفسو أق
ذلك تفاديا لمسخرية، في حين أن ما يعتبره ىؤالء إخفاقا، يعتبره الذين يتمتعون جديدة، و 

 بصحة نفسية جيدة مجرد أخطاء، بل إنيم ينظرون إلى األخطاء كمنطمق لمنجاح.

 ور أىم عرض عمى وجود خمل نتيجة عدم ىذا الشع سموالشعور بالذنب: يعتبر ما
فالذي يشعر بيذا اإلحساس يحاسب نفسو عمى كل صغيرة وكبيرة، بل إنو  ؛إشباع حاجاتو

 يموم نفسو بطريقة قاسية ألنو فعل شيئا خاطئا.

  الناس  انتقادلفئة التي تحب االنقد الالذع: إن فئة الناس التي ال تشعر بالثقة ىي
وىذا لشعورىم بالتيديد من جانب  استيزاءفي صورة سخرية أو  عمى نحو مستمر، وقد تكون

 وىي محاولة إسقاط ضعفو وفشمو عمى اآلخرين. ؛الغير

                                                           

 .435صمرجع سابق،  :سميمان عبد الواحد -1

2 - Pierre Gourdol, j:Renforcer l’estime de soi des jeunes, le Rhône Echo Santé, 35, 2007,  P-P 3-5.  

  .16، ص1998، دار الجيل، بيروت، 2، ترجمة سمير شيخاني، طسيكولوجيا التقييم الذاتي :طوني غرويل ىوك -3
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 يضع نفسو في موقف دفاعي، وىذا ما يجعل فاعية: إن الشخص الحساس لمنقد، الد
 (1)ومن ثم يثبت الشخص الدفاعي أنو فاشل. ،الموجية إليو صحيحة االتيامات

  إن األفراد الذين ليم تقدير متدن لمذات يجدون صعوبة في االستقالليةعدم :
 أو حتى الزواج. ،أو العمل ،بالمدرسة االلتحاقعن آبائيم، فيجدون صعوبة في  االنفصال

 إن الفئة المتصفة بتقدير الذات المنخفض تميل إلى جعل مسافة بينيا وبين الخجل :
أي نشاط إال إذا بدا ليم الوضع آمنا وليس ليم روح اآلخرين، وليذا تجدىم ال يشاركون في 

األستاذ، أما مع  ملذلك نجد التالميذ من ىذه الفئة نادرا ما يطرحون األسئمة أما، المبادرة
 (2)صعوبة في تبادل األفكار والمشاركة معيم.يجدون  زمالئيم في المدرسة فإنيم

  إلرضاء اآلخرين فإن السعي إلرضاء اآلخرين: حين يكون الشخص يسعى دائما
وربما يعتقد أنو عن طريق إشباع  ،تقديره لذاتو يكون مرىون بمقدار ما يفعمو ألجل اآلخرين
فسو ومن تخمييم عنو ومن حماية ن ،حاجات غيره يمكنو الحصول عمى حبيم وتقديرىم لو

 في الحقيقة ىي معادلة مغموطة إلى حد بعيد، ألن السعي في إسعاد الغيرورفضيم لو، و 
ييتم بحاجات الجميع عمى حساب حاجاتو، ومثل ىؤالء األشخاص  ألنو ؛حق بو الضررتم

يصبح كيانيم بالكامل متوقف عمى فكرة أن يروا أنفسيم من خالل رؤية اآلخرين ليم، حينئذ 
 (3)عن راحة وسعادة اآلخرين. مسئولينألنيم جعموا أنفسيم  ؛لالستغاللسيتعرضون 

 ذوي التقدير المتدني آليات دفاعية لمنع اآلخرين من معرفة  اآلليات الدفاعية: يستعمل
 (4):يشعرون بو وقد يظير بعدة صور مثلأو عدم األمان الذي  ،مدى القصور

                                                           

 .11مريم سميم: مرجع سابق، ص -1
 .11، صمريم سميم: مرجع سابق -2
 .37، ص2004بة العربية السعودية، ، مكتبة جرير، المكت1، طمن يشد خيوطك :ب، بريكر–ىارتي  -3
.61ص مرجع سابق، مريم سميم: _ 1  
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 لنصائح الكبار وذلك  االستماعكذلك عدم كل ما يشممو من مقاومة وتحدي، و التمرد ب
 في صورة عناد.

  تماما عن  ابتعادىمالذات لدرجة  باحترامأكبر بالحفاظ عمى شعورىم  اىتمامايبدون
 ببذل الجيد إلحراز النجاح ىو منعدم لدييم. اىتماميمالتمقائية، في حين أن 

  التعامل السمبي مع اآلخرين من خالل الشك فييم في البداية إلى التعامل معيم
ون إلى ذوي التقدير المنخفض من توجيو الموم لآلخرين، بل يصم وانىبالكذب والغش، وال يت

 عمى الغير وتيديدىم. االستقواء

 :الفرق بين الذكور واإلناث في مفيوم تقدير الذات وتقييميا -6

أن اإلناث يعطين قيمة أكبر لممظير والجاذبية الجسمية أكثر من  :يذكر الضامن
الذكور، ويبدو أن جاذبية الوجو عند الذكور واإلناث تعد مؤشرا جيدا عمى بناء عالقات 

عند  ومع اآلخرين، وتشير كثير من الدراسات أن تقدير الذات عند اإلناث أقل من اجتماعية
وأن الذكور يعبرون عن قدراتيم بثقة أكبر من اإلناث، وفي مرحمة المراىقة الوسطى  ،الذكور

يالحظ أن تقييم الذكور ألنفسيم أعمى من تقييم اإلناث في موضوع الرياضة والرياضيات، 
في التعبير المغوي، وال يختمف الذكور عن اإلناث في مجال القدرة بينما اإلناث أعمى 

يث الفرص التي تعطى ، وتمعب الثقافة دورا كبيرا في الفروق بين الجنسين من حاالجتماعية
أن مى عند الذكور مقارنة باإلناث، و يبدو أن تقدير الذات المتعمق بالتحصيل أعلكل منيما، و 

تشير الدراسات أن األوالد يحصمون عند الذكور، و  وكثر منأ موضوع العالقات يرتبط باإلناث
عمى االمتيازات من خالل الرياضة، والعالقات، الذكاء، بينما اإلناث يحصمن عمى 

 (1)التحصيل الدراسي.ل المظير والجوانب االجتماعية و من خال االمتيازات

                                                           

 .192، ص2005، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، الكويت، عمم نفس النمو الطفولة والمراىقين :الضامنمنذر  -1
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 التغيب المدرسي: –ثالثا

تعتبر ظاىرة تغيب التالميذ عن المدرسة من أبرز المشكالت التي يعاني منيا المجتمع 
ي كثير من حياة التمميذ المدرسية، وسببا فعمى المدرسي، وذلك لما ليا من تأثير سمبي 

االنسحاب انحرافاتو السموكية، كما تعد ىذه الظاىرة نوعا من أنواع إخفاقاتو التحصيمية، و 
، التي يمجأ إلييا العديد من التالميذ في المراحل التعميمية المختمفة وخاصة في االجتماعي

مرحمة التعميم الثانوي، تعبيرا منيم عن مدى سخطيم من األوضاع المدرسية القائمة خاصة 
 يمجئونتسودىا مظاىر العنف المختمفة، فيؤالء التالميذ كانت البيئة المدرسية غير آمنة و إذا 

 يم.يمئيم أو عقاب معمغيب عن المدرسة بدون عذر لتفادي مواجية عدوانية زمالإلى كثرة الت

فقد أكدت العديد من الدراسات أن معظم التالميذ يرفضون الذىاب إلى المدرسة بسبب "
من التالميذ عن مدارسيم شيريا خوفا  %10معذبييم، ففي الواليات المتحدة األمريكية يتغيب 

 (1)."ترابيم في المدارسمن التعرض لمعنف من قبل أ

تعمد الطالب التغيب عن  :عرفو محمود عطا حسين بأنو تعريف التغيب المدرسي: -1
األمر الذي  ،في المدرسة المسئولينأو  ،المدرسة دون وجود عذر مقبول، أو موافقة الوالدين

 (2).وتأخرىم الدراسي احتمال انحرافيميترتب عنو 

التغيب المدرسي ىو عدم حضور التمميذ إلى  :أما محمد حسن غانم  فيشير إلى أن
 (3).المدرسة لمدة يوم أو عدة أيام

                                                           

، رسالة ماجستير غير منشورة، مظاىر العنف لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في مدينة عمان :مجدي محمد توفيق حمدان -1
 .34، ص2007األردنية، عمان، األردن، كمية الدراسات العميا، الجامعة 

 .323، ص1996ي، الرياض، ج، دار الخرياإلرشاد النفسي و التربوي :ينمحمود عطا حس -2
 .42، ص2006، المكتبة المصرية، اإلسكندرية، مصر، ىروب التمميذ من المدرسة وكيف نواجيو :محمد حسن غانم -3
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عبد اهلل الطراونة بعدم حضور الطالب إلى المدرسة دون سبب شرعي أو غدر  وعرفو
         (1)وجيو.

ومن خالل ىذه التعاريف يتبين لنا أن التغيب المدرسي ىو تعمد التمميذ عدم الذىاب إلى 
أو موافقة  ،م متتالية أو متفرقة أو لحصص دراسية معينة دون عذر مقبولالمدرسة أليا
 في المدرسة. المسئولينالوالدين أو 

 ينقسم الغياب المدرسي إلى قسمين:أشكال التغيب المدرسي:  -2

  (2):وينقسم إلى نوعينالغياب المدرسي من حيث المشروعية:  - 2-1

 يكون في حكم النادر. : ال يمثل مشكمة والغياب الطبيعي -2-1-1

اره من قبل التمميذ، ويكون يمثل مشكمة و ذلك بتكر  الغياب غير الطبيعي: -2-1-2
 .ويتم في جو من الغموض ،عذر مقبول ويكون أيضا بدون عمم ولي أمر التمميذبدون 

 :الغياب المدرسي من حيث األسباب -2-2

وذلك وفقا لؤلسباب التي تحدثو أو يمكن لظاىرة الغياب المدرسي أن تأخذ أشكاال متعددة 
أو األسرية، فغياب  يةتشجعو، فقد تكون ىذه الظاىرة نتيجة لمصعوبات المدرسية)الدراس

ووسائل الترفيو والراحة في المؤسسة  ،المدرسة ىو نتيجة النعدام الحيوية نالتمميذ ع
ويمكن  ،المدرسية حسب ما تمميو الظروف االقتصادية لمدولة، زيادة إلى العنف في المدرسة

 أن نوضح أشكال الغياب المدرسي فيما يمي:

  

                                                           

 .107، ص2007، دار يافا العممية، عمان، األردن، 1، طواإلرشاد التربويمبادئ التوجيو : عبد اهلل الطراونة -1
 .58، ص2009 ،1ط، ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمانمشكالت تربوية معاصرة: ومحمد عبد اهلل الجغيمان عايطةعبد العزيز الم -2
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 الغياب بسبب التأخر:-2-2-1

عمى عدد من التالميذ  (Ledoux &Choquet)منبينت الدراسات التي أنجزىا كل 
المراىقين أن ىؤالء التالميذ يحترفون فكرة الذىاب إلى المدرسة متأخرين بعد الساعة األولى 
من بداية الدراسة، حيث أثبتت ىذه الدراسة أن بعض التالميذ يفتعمون التأخر في وقت الراحة 

وىذا النوع من الغياب ناتج في اغمب األحيان عن عدم  ؛ليحدثوا بذلك خمل في نظام المدرسة
 (1).رة األستاذ عمى تنشيط التمميذ وحثو عمى العملقد

 (Okeefe)أثبتت الدراسات التي أجراىا العالم االنجميزي  الغياب باالختيار:-2-2-2

ألف تمميذ من مستوى الثالثة ثانوي أن عشر  (70) تحت إشراف وزارة التربية والتعميم عمى
(
 

  
وأن أغمبية ىؤالء التالميذ ال  ،من ىؤالء التالميذ لدييم نظرة سمبية عن المدرسة (

يتغيبون بسبب صعوبات في الدراسة بل ألسباب أخرى منيا تخصيص الوقت لنوع آخرمن 
 (2) احتياجيم لمراحة أو تغيير الجو. بسببالموسيقى، الرياضة، أو  "النشاط 

 :الغياب المتواصل -2-2-3

من الوقت الذي يقضيو  %56 ىذا النوع من الغياب بما يتناسب مع  (Reid)عرف 
يعرف في فرنسا  ماوىو  ،المتمدرس في المدرسة إجباريا في فترة ثالثي من العام الدراسي

وىو آخر مرحمة قبل التسرب النيائي من المدرسة، ويتميز ىذا النوع من ، بالغياب الثقيل
 (3)التغيب بالمميزات التالية:

 اليروب التام من المدرسة. 
                                                           

1- Choquet M. & Hassler C:  Absentéisme au lycée , Ministère de l'éducation et de technologie, direction 

de l'évaluation et de la prospective, Paris, 1997,  p21. 

2- O Keefe D: Truancy in English Secondary School, a report Prepared for The DFEE, London, HMSO, 

1993,  p27. 

3- Reid k: The self-concept and persistent School  absenteeism, British journal of educational Research,  
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 التأخر الدراسي. 
 .الصداقة مع الزمالء الراغبين في التغيب 
 المواظبين عمى التغيب اإلخوة. 

التي يعاني منيا  واالجتماعيةكما أن ىذا النوع من الغياب يتزامن مع المشكالت النفسية 
وحاالت أخرى كتعاطي المخدرات، أو تناول المشروبات  ،أحد األبوين كالصعوبات المادية
اب يمنع الطرد النيائي من طرف المؤسسة حتى في حالة الكحولية، ورغم كل ىذه األسب

وال يقع الطرد النيائي إال بعد انعقاد مجمس  ،الغياب المتواصل بل تمنح لمتمميذ فرصة
 .التأديب

 :الغياب تحت حماية الوالدين-2-2-4

أو  حيث نجد فئة من التالميذ المتغيبين يأتون إلى المدرسة مصحوبين بأحد األبوين، 
األمر ليبرروا غيابات أبنائيم ونجد ىذا النوع من الغيابات عند التالميذ الذين أبائيم ولي 

أو مساعدتيم  ،يحتاجون إلى أبنائيم من أجل البقاء معيم في البيت لرعاية أبنائيم الصغار
 (1).في أعمال خارج الدراسة

 الغياب الداخمي:  -2-2-5

ويقصد بو وجود التمميذ ماديا في "، (Chopin)ىو الغياب الذي يعرف بالمغة االنجميزية 
وغياب الطفل ال يعني بالضرورة عدم حضوره لممدرسة وعدم وجوده  "المدرسة وغيابو معنويا 

وىو الطفل الذي  يظير بأنو غير ميتم بما  ،بل ىناك الطفل الحاضر الغائب ،في القسم
فيو موجود جسديا ولكنو غائب ذىنيا، ال يتحرك، عيناه تدوران في األفق وكأنو  ،يدور حولو

                                                           
1- Reid k  : Truancy short and long –term Solutions, London, Rutledge, 2002,  p144. 
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شيء مما شرحو  أيوقتا ثم يخرج دون أن يستوعب  ليقضي ،يعيش في عالم الخيال
 .(1)"األستاذ

إال أن ىذا النوع من الغياب أىون بكثير من القمق الذي يسببو لمرأي العام بوجوده في  
الشارع، وىذا النوع ترجع أسبابو إلى عدم اىتمام التمميذ بالدراسة وأسباب خارجية منيا الوسط 

 األسري أو صعوبات صحية.
 بعض المفاىيم المرتبطة بالتغيب المدرسي: -3

ىو تعمد الطفل التغيب عن المدرسة  يعرفو عباس عوضاليروب من المدرسة:  -3-1
دون عمم أو إذن من المدرسة أو من الوالدين، ويقوم الطفل اليارب من المدرسة بالتغيب عن 

 ( 2) حتى ال تالحظ األسرة ىذا اليروب. البيت أيضا فترة ىروبو من المدرسة،

أن اليارب من المدرسة ىو الطفل الذي   (Cheiver et Melman)ميممانكما يرى شيفر و 
سئولين في قة األىل و المتغيب عن المدرسة دون عذر قانوني، ودون موافاليمجأ إلى 
 (3)المدرسة.

من  ديدد المطيف  بأنيا الخوف الشمدحت عبو  عرفيا عباس عوض المدرسة: فوبيا -3-2
 (4).طفل في عدم الذىاب إلييا ورفضياالمدرسة، مع رغبة ال

 

                                                           

 .42ص، 2005، 2، دار الغرب لمنشر والتوزيع ، وىران، طالتأخر الدراسي وعالجو: مصطفى منصوري - 1
 .238ص، 1994، اإلسكندريةدار المعرفة الجامعية،  ،عمم النفس العام :عباس محمود عوض -2
مطبعة االتحاد،  ترجمة نسيمة داود ونزيية حمدي، ،مشكالت األطفال والمراىقين وأساليب المساعدة فييا: ميممان وشارلز ىوارد شيفر -3

 .92، ص1989عمان، األردن، 
مجمة عمم النفس، العدد  ،الخوف المرضي من المدرسة لدى األطفال )دراسة عممية( :ومدحت عبد الحميد عبد المطيفعباس محمود عوض  -4

 .49، ص1990، السنة الرابعة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 13
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المدرسة عبارة فوبيا  أن يعتبران (Kearney et Christopher) وكريستوفرأما كيرني 
  (1).المراىقين المدرسة بسبب الخوف القيريعن تجنب األطفال و 

غير فوبيا المدرسة ىي الخوف الشديد و محمود محي الدين  أن أشار بسيوني السيد و و 
ويفضمون البقاء  ،التالميذ ال يذىبون إلى المدرسةالمعقول من المدرسة، إلى حد أن بعض 

 (2)في منازليم.

تعرضو  خالل ويذكر واطسون أن الطفل الخواف تعمم خوفو الزائد من المدرسة من
، يربط ربطا بتكرار ىذه الخبرات المؤلمة في المدرسةلمعقاب أو التخويف في المدرسة، و 

 (3).الفوبيا من المدرسة فتظير لديوىذه الخبرات، شرطيا بين المدرسة و 

ي مرتبط بذىاب الطفل غير منطقو فيعرفيا أنيا عبارة عن خوف شديد  أما رياض نايل
يصاحب ىذا انقطاع جزئية أو كمية عن المدرسة، و ، والذي ينتج عنو فترات إلى المدرسة

مرضية كالخوف  شديدة تظير في صورة أعراض وانفعالية ،اضطرابات وجدانيةالخوف 
شكاوي جسمية دون وجود جاىات غير السوية نحو المدرسة، و االت قمب،الحاد، المزاج المت

  (4).قاءه في البيتمة دفاعية لتأكيد بأساس عضوي ليا، ويمجأ إلييا الطفل كوسي
كرستفر: أن سموك الرفض المدرسي من و  يرى كيرني الرفض المدرسي: -3-3

ي ويعرف سموك الرفض المدرسالمتعمقة بالقمق في مرحمة الطفولة و المراىقة،  االضطرابات
الصعوبة في البقاء في المدرسة ليوم كامل، ويتضمن  أورفض لحضور الدروس  أنو عمى

ىذا، أن يقاوم الطفل أو الشاب الذىاب إلى المدرسة في الصباح، لكن يحضر إلييا في 
                                                           

، 2000التعميمات، مكتبة األنجمو مصرية، القاىرة، (، كراسة مبكرة، المتوسطة، المتأخرةالمقياس المخاوف لمرحمة الطفولة ) :زينب شقير -1
 .291ص
، التعديل السموكي لتالميذ التعميم األساسي المتغيبين عن المدرسة بإدارة وسط القاىرة التعميمية :السيد ومحمود محي الدين سعيدبسيوني  -2

 .64، ص1997، 6مجمة معوقات الطفولة، العدد
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة في خفض فوبيا المدرسة االجتماعيةة التدريب عمى الميارات فعالي :سموى السيد سميمان حجازي -3

 .40، ص2005الزقازيق، مصر، 
، رسالة ماجستير االبتدائيةدراسة إكمينيكية لمبنية النفسية لألطفال الذين يعانون من الفوبيا المدرسية في المرحمة  :رياض نايل العاسمي -4

 .09، ص1995معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة،  غير منشورة،
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أو ييربون  ،المدرسة بعد ذلك يغادرونيا أثناء اليوم الدراسيالنياية، وىؤالء الذين يذىبون إلى 
ف التغيب مح رفض المدرسة ىنا بسبب شمولو وصطول اليوم.ويفضل استخدام مصط

 (1)المشكل المنبعث من الطفل.

 سمات األطفال الذين يتغيبون عن المدرسة:خصائص و -4

 ،م باالنطواءيتسباستمرار أن التمميذ الذي يتغيب عن المدرسة  (Mehr) يرى مير
، وعالج ىذه المشكمة التربوية يؤدي إلى تحسن كبير االجتماعيةالعزلة، ونقص في مياراتو و 

 (2).في مياراتو االجتماعية

، باستمرارأما نفين زيور ترى أن من أبرز سمات التالميذ الذين يتغيبون عن المدرسة 
الكتابة في بعض وعدم القدرة عمى القراءة و ادية، االكتئاب، العزلة االجتماعية، االعتم

 (3).األحيان
عوض اهلل محمود التي ىدفت إلى دراسة بعض الخصائص أما دراسة أمينة مختار و 

رت أطفال المرحمة االبتدائية، حيث أسفالشخصية المرتبطة بسموك تجنب المدرسة لدى 
لتوافق الشخصي واالجتماعي سة يتسمون بسوء االنتائج أن التالميذ الذين يتغيبون عن المدر 

 ،االنطواءو  ،الخضوعو  ،ارةاالستثو  ،دم االتزان االنفعالي، والقمقعوسمة العدوانية الناقدة و 
 اإلدراكوعدم  ،واالنفرادية ، واإلحجام،وعدم النضج االنفعالي ،وعدم تحمل المسئولية

 (4).وضعف ضبط النفس وضعف الدافعية ،وعدم الثقة بالنفس ،االجتماعي

كما بين رياض نايل في دراستو حول فوبيا المدرسة بأن ىناك بعض السمات التي 
يشترك فييا األطفال الذين يتغيبون عن المدرسة باستمرار، فيم يتسمون بانخفاض تقدير 

التي بدت متذبذبة بين السمبية واإلىمال، والحماية الزائدة،  الذات، واضطراب الصورة الوالدية
                                                           

 .59مرجع سابق، ص :سميمان حجازيالسيد سموى  -1
 .66، ص: مرجع سابقسميمان حجازيالسيد سموى   -2
امة المصرية الع، الييئة 4، المجمد16، مجمة عمم النفس، العددالمخاوف لدى عينة من األطفال اتدراسة في سيكو دينامي :مصطفى زيور -3

 .35، ص1990لمكتاب، القاىرة، 
دراسة لبعض الخصائص الشخصية المرتبطة بسموك تجنب المدرسة لدى أطفال المرحمة  :أمينة محمد مختار ومحمود عوض اهلل سالم -4

 .147، ص1992عدد يناير ،مصر ،ابني ، مجمة كمية التربية،االبتدائية
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ييا، وقد بدت قياسية ي يعيشون فالبيئة األسرية التة المدرسية، و واضطراب صورة البيئ
نية لدييم الخوف من العدوان الخارجي، مع وجود ميول عدوافيا الغموض و ومتوحشة يكتن

 (1).تجاه البيئة األسرية والمدرسية، وافتقارىم لالتزان االنفعالي والوجداني الشخصي

يتغيبون عن المدرسة، أما زينب شقير فذكرت أن من السمات الشخصية لمتالميذ الذين 
عمى  رتيمقد، و اجتماعيااالنعزال، وغير ناضجين العدوانية والقمق، والميل إلى االنسحاب و 
دراتيم عمى االعتماد عمى النفس وتحمل المسئولية المبادأة بالتفاعل مع اآلخرين ضعيفة وق

 (2).كذلك ضعيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .156مرجع سابق، ص :رياض نايل العاسمي  -1
 239مرجع سابق، ص :زينب محمد شقير -2
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 :الفصل ةـخالص
تتميز اعياتيا الخطيرة عمى التالميذ، و تداجتماعية ليا آثارىا و إن العنف المدرسي ظاىرة 

االجتماعية النفسية واالنفعالية والجسدية و  ىذه اآلثار بأنيا تؤثر في جميع جوانب الشخصية،
العنف نجده يعاني العديد من المشكالت في  لمتمميذ فعندما يقع التمميذ ضحية ىذا النوع من

كالت في ان الثقة وتدني تقدير الذات، ومشالتربوي مثل فقدالتكيف النفسي واالجتماعي و 
ذ الضحية مكتئبا ومشوشا، ويصاب تكوين صداقات يمكن الوثوق بيا، كما يصبح التممي

واالنعزال عن  قراراالست عدمالمدرسي إلى االكتئاب و األرق، كما يؤدي العنف بالقمق و 
، كما األقرانالجماعية، وعدم الثقة باآلخرين خاصة  األنشطةاآلخرين، وعدم المشاركة في 

عدم و  الشديد، بالخجلرسي يميمون إلى الشعور ضحايا العنف المد ذنجد أن ىؤالء التالمي
 الجاذبية، ويرفضون الذىاب إلى المدرسة خوفا من أن يمارس عمييم العنف من قبل أحد

 زمالئيم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس: اإلجراءات المنهجية لمدراسة

 تمهيـد

  الدراسة االستطالعية –أوال

  منهج الدراسة –ثانيا

 الدراسة األساسية –ثالثا

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة –رابعا

 الفصلخالصة 
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 تمهيد:

من المراحل األساسية التي تخضع ليا كل دراسة  ة لمدراسةالمنيجي جراءاتعتبر اإلت
عممية، حيث تكمن قيمة أي بحث عممي في التحكم السميم بالطرق واألساليب المنيجية، 
وتوظيف األدوات والتقنيات التي تتماشى وطبيعة مشكمة الدراسة، وعمى ضوء ىذا تّم 

فيما يمي الخطوات االعتماد عمى استخدام طرق منيجية مستوحاة من المنيج الوصفي، و 
 المنيجية المتبعة في ىذه الدراسة:

 :االستطالعيةالدراسة  –أوال

اإلجراءات التي سبقت الدراسة األساسية، حيث قام الباحث بالدراسة  وتمثمت في
 في ثانويات مدينة الشريعة والية تبسة خالل الثالثي األول من السنة الدراسية االستطالعية

2015/ 2016. 

 :االستطالعيةأهداف الدراسة  -1

 : االستطالعية لتحقيق األىداف التاليةسعت الدراسة 
  التعرف تم التعرف عمى اإلمكانيات المتوفرة بالثانويات محل الدراسة، ومن خالل ذلك

عمى إمكانية تطبيق الدراسة األساسية )عمى وجو الخصوص توفر عنصري الزمان والمكان 
 .المناسبين لمدراسة(

  التأكد من جدوى الدراسة، والتمكن من إظيار مدى كفاية إجراءات البحث، وصالحية
األولي لمفروض، حيث تعطينا النتائج األولية مؤشرات بمدى  واالختباراألدوات المستخدمة، 

ن لزم األمر إدخال تعديالت عمييا.  صالحية ىذه الفروض، وا 
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  لمدراسة  واالستعداد ،في الميدانالتأكد من الصعوبات التي يمكن أن تواجو الباحث
 األساسية.
  أثناء  االعتبارالتعرف عمى مجتمع البحث، وعمى الخصائص المميزة لو ألخذىا بعين
 الدراسة.
  التعرف عمى العدد اإلجمالي ألفراد مجتمع الدراسة )مجموع عدد تالميذ ثانويات

 .مدينة الشريعة والية تبسة(
  والتي تتوفر عمى الخصائص المناسبة.التأكد من وجود العينة المطموبة 
 ( بما يتناسب والبيئة المحمية.االستمارةبناء أدوات الدراسة ) 
  التعرف عمى مدى صالحية أدوات القياس من حيث وضوح العبارات ومناسبتيا لمعينة
 .المختارة
 وتسجيل جميع العوائق والعراقيل التي  ،التدريب الجيد عمى تطبيق أدوات الدراسة

 تحول دون التطبيق السيل والمناسب ليذه األدوات قصد تجاوزىا في الدراسة األساسية.
 من حيث صدقيا وثباتيا، وبالتالي  لالستبيان مترية التحقق من الخصائص السيكو

 .األساسيةمدراسة لصالحيتيا 

 :االستطالعيةإجراءات الدراسة  -2

بالضبط و  2015/2016فترة الثالثي األول من السنة الدراسية  االستطالعيةدامت الدراسة 
 .16/12/2015 إلى غاية 13/09/2015من يوم 

حيث خالل األسبوع الثالث من شير سبتمبر قام الباحث بالزيارة األولى لجميع ثانويات 
التقى الباحث بكل من خالل ىذه الزيارة ثانويات، و  (06)لبالغ عددىا ستة مدينة الشريعة وا

خالليا عمى  صلتحذه الثانويات، و التوجيو لكل ثانوية من ىمستشاري و  ،بيةتر مستشاري ال
: )عدد التالميذ لكل ثانوية، وتوزيعيم حسب الجنس، المستوى الدراسي، معمومات ميمة مثل
كما دار حوار بين الباحث وبين ىؤالء  .عب .... وغيرىا(، الشّ عمرالوتوزيعيم حسب 
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 ،أسبابياو  ،انتشارىاحول ظاىرة العنف المدرسي بين التالميذ من خالل مدى  المستشارين
 وتداعياتيا. ،ومظاىرىا

تسجيل كل تمميذ عمى  حداخالل ىذه الزيارة مع كل واحد منيم عمى  االتفاقكما تم 
  30/11/2015انوية وذلك لغاية يوم يتعرض لحالة عنف من قبل زمالئو داخل محيط الث

خالليا بمالحظة  قامو  ،ليذه الثانويات ميدانية قوم بزياراتوخالل ىذه المدة كان الباحث ي
مدتيا  -خاصة خالل فترة الراحة  ،السموكيات العنيفة التي يقوم بيا التالميذ فيما بينيم

ببعض المقابالت الحرة  قاموتسجيميا، كما  -دقائق تكون بين الحصص الدراسية 10الزمنية 
 مع بعض األساتذة حول مظاىر العنف المدرسي بين التالميذ داخل حجرة الدراسة.

بمستشاري التربية ومستشاري التوجيو لكل ثانوية  اتصل الباحث 01/12/2015وفي يوم 
حينيا عمى عدد التالميذ الذين تعرضوا لحاالت عنف  ن ىذه الثانويات الستة، أين تحصلم

د عينة والذي سيكون عدد أفرا كل من ىذه الثانويات،قبل زمالئيم داخل الثانوية في من 
بمسح جميع ىذه الحاالت، وقد بمغ العدد اإلجمالي ليذه  الدراسة األساسية، حيث قام الباحث

 .(08)، وسنبين ذلك في الجدول رقم مفردة 309الحاالت 

قبل زمالئهم  تعرضوا لحاالت عنف من الميذ الذينيبين توزيع عدد الت (20)الجدول رقم 
 .حسب الثانوية التي ينتمون إليها

 عدد التالميذ الذين تعرضوا لحاالت العنف الثانوية اسم
 74 ثانوية النعمان بن بشير

 42 ثانوية مصطفى بن بولعيد

 69 ثانوية شرفي الطيب

 41 ثانوية طريق الضمعة

 35 ثانوية طريق العقمة

 48 الشريف محمود بن عميثانوية المجاىد 

 309 المجموع

 .: الباحثالمصدر
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ىي ثانوية إلى إحدى ىذه الثانويات و  انتقل الباحث 02/12/2015 في اليوم المواليو 
ثبات أداة  باختباربطريقة عشوائية من أجل القيام  االختيارالنعمان بن بشير التي وقع عمييا 

 (30)عمى عينة عشوائية متكونة من  الدراسة المكونة من استبيانين وذلك بتوزيع االستبيانين

   .تمميذ وتمميذة

بتوزيع االستبيانين مرة أخرى عمى نفس  قام الباحث 15/12/2015وبعد أسبوعين أي يوم 
البيانات  بتفريغوفي فترة العطمة الشتوية قام الباحث  -أي إعادة االختبار –أفراد العينة 

 والـتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة.

 :منهج الدراسة –ثانيا

من خالل ىذه الدراسة إلى الكشف عن مظاىر العنف المدرسي التي  يسعى الباحث 
يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميم الثانوي من قبل أقرانو، وكذا التداعيات واآلثار التي يتركيا 

تمميذ ضحية العنف الوالتربوية لدى  واالجتماعيةىذا النوع من العنف عمى الجوانب النفسية 
 ، التغيب المدرسي(.االجتماعيةتالية )تدني تقدير الذات، العزلة المدرسي من خالل األبعاد ال

ىذا ائم عمى وصف الظواىر وتحميميا، و الباحث عمى المنيج الوصفي الق اعتمدلذا 
 ،تيا وىو المنيج األنسب ليذا النوع من الدراساتاوفرضي ،لمالئمتو لطبيعة موضوع الدراسة

ييتم في تصوير ما ىو كائن أي الوضع  أن المنيج الوصفيحيث يشير كمال المغربي "
العوامل التي تؤثر عمييا،  الراىن أو الحادثة، فيو يصف خصائصيا ومركباتيا، ويصف

بين المتغيرات التي تؤثر عمى تمك  االرتباطيةالظروف التي تحيط بيا، ويحدد العالقات و 
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ية األوضاع المستقبمب واالستنتاجمن ىذا التصوير الشامل يمكن التنبؤ  وانطالقاالظاىرة، 
 (1)"التي ستؤول إلييا تمك الظاىرة.

 الدراسة األساسية: –ثالثا

  .المجال المكاني والزمني والبشري لمدراسة:نقصد بمجاالت الدراسة :الدراسة مجاالت -1

نظرا لموضوع الدراسة وىو مظاىر العنف المدرسي وتداعياتو  :المجال المكاني -1-1
بطريقة متعمدة عمى ثانويات مدينة الشريعة  اختيارنافي المدارس الثانوية الجزائرية، وقع 

حيث تبمغ  ؛الواقعة جنوب مدينة تبسة بالشرق الجزائري وىي من الدوائر الكبرى لموالية
نسمة حسب إحصائيات مديرية  96428سكانيا فبمغ ، أما عدد 2كمم 2092مساحتيا اإلجمالية 

لعدة أسباب منيا أن مقر سكن  االختيار، وكان ىذا 31/12/2015الصحة والسكان بتاريخ 
الباحث متواجد بيذه المدينة، وما توفره ىذه الخاصية من إيجابيات من حيث قمة الكمفة 

ممارسة الباحث لمينة المادية من ناحية، ومن ناحية أخرى ربح عامل الوقت، وكذلك 
وىذا ما سيل لمباحث إجراء الدراسة  ،التدريس بيذه المدينة لمدة تفوق خمسة عشرة سنة

بحيث استطاع الباحث أن يجري دراستو  ،ة المستخدمةار الميدانية حتى دون رخصة من اإلد
 ن أي صعوبات أو عراقيل إدارية.دو 

تغطي األحياء المختمفة لممدينة، وفيما يمي  ثانويات (06)م مدينة الشريعة ستة ضتو 
 وصف وجيز ليذه الثانويات.

                                                           

         ،2111والتوزيع، عمان، األردن، ، دار الثقافة لمنشر 4، طواالجتماعيةأساليب البحث في العموم اإلنسانية  :كامل محمد المغربي -1
 .56-55ص ص
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وتتربع  01/09/1985في  تتأسس ،تقع بالقرب من وسط المدينةالطيب:  يثانوية شرف -
تتميز بنظام نصف داخمي، ومن اليياكل التي تتوفر عمييا ، 2م 15362عمى مساحة قدرىا 

 يمي: المؤسسة ما

 .18 :الدراسيةعدد الحجرات  -
 .06 :عدد المخابر -
 باالنترنت. انمجيزت :(02) اإلعالم اآللي قاعات -
 .01 :قاعة األساتذة -
 .01 :المكتبة -
 ، وممعب.مغطاة ةيقاعة رياض -

 عمال لفترة النيار وحارس واحد لمفترة الميمية. (06) : منيم(07)أما عن عدد العمال فيو 

ومستشار  (02) توجيو يبيا مدير، وناظر، ومستشار وبالنسبة لإلداريين: فالمؤسسة 
: يؤطر وبالنسبة لألساتذة مساعدين تربويين. (05)ئب مقتصد، وتربية، ومقتصد رئيسي، ونا

موزعين حسب المواد  اذأستا 45ومختمف الشعب  ،في مختمف المستويات ذمجموع التالمي
  كما يمي:

 .حسب المادةشرفي الطيب أساتذة ثانوية  يمثل توزيع عدد :(20) الجدول رقم 
 عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة

 06 اجتماعيات 02 دتسيير واقتصا 08 رياضيات

 07 إنجميزية 07 فرنسية 11 فيزياء

 05 تكنولوجيا 02 إعالم آلي 07 عموم طبيعية

 00 رئيس ورشة 03 أدب عربي 04 عموم إسالمية

 // // 03 تربية بدنية 03 فمسفة

 .الطيب يشرف : مدير ثانويةالمصدر
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 469 منيم ا،ذتممي 965بمغ  2016-2015 :لمموسم الدراسي ذأما العدد اإلجمالي لمتالمي
 إناث موزعين عمى ثالث مستويات. 496وكور ذ

   كورذ 162 منيم 298 ذعدد التالمي (واألدبية الشعب العممية)مستوى األولى ثانوي - 
 إناث.  136و

   كورذ 156 منيم 295 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثانية ثانوي   - 
 إناث. 139و
   كورذ 151 منيم 372 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثالثة ثانوي  - 
 إناث. 221و

تقع بمحيط مدينة الشريعة من الناحية الشرقية  ثانوية المجاهد الشريف محمود بن عمي: -
، تتميز بنظام 2م 14960 تتربع عمى مساحة قدرىاو  ،27/09/2008 في تتأسس لممدينة،

 يمي: نصف داخمي، ومن اليياكل التي تتوفر عمييا المؤسسة ما

 .21 :عدد الحجرات الدراسية -
 .03 :عدد المخابر -
 مجيزة باالنترنت. (01): قاعة اإلعالم اآللي -
 .01:قاعة األساتذة  -
 .01 :المكتبة -
 قاعة رياضة، وممعب. -

 عمال لفترة النيار وحارس واحد لمفترة الميمية. (04)منيم  :(08)أما عن عدد العمال فيو 
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مدير، وناظر، ومستشار توجيو، ومستشار تربية،  وبالنسبة لإلداريين: فالمؤسسة بيا
  .مساعدين تربويين (05)ومقتصد رئيسي، ونائب مقتصد، و

 44في مختمف المستويات ومختمف الشعب  ذ: يؤطر مجموع التالميوبالنسبة لألساتذة
 موزعين حسب المواد كما يمي: ذأستا

 .حسب المادة المجاهد الشريف محمود بن عمي ثانويةيمثل توزيع عدد أساتذة  :(12) الجدول رقم
 عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة

 02 فمسفة 02 دتسيير واقتصا 05 رياضيات

 04 اجتماعيات 04 فرنسية 05 فيزياء

 04 إنجميزية 01 إعالم آلي 04 عموم طبيعية

 01 لغة ايطالية 05 أدب عربي 02 عموم إسالمية

 // // 02 تكنولوجيا 03 تربية بدنية

 .المجاىد الشريف محمود بن عمي: مدير ثانوية المصدر

 302 منيم ذتممي 651بمغ  2016-2015لمموسم الدراسي  ذأما العدد اإلجمالي لمتالمي
 إناث موزعين عمى ثالث مستويات. 349وكور ذ

كور ذ 162منيم  295 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى األولى ثانوي  -
 إناث.  133و

   كورذ 65 منيم 159 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثانية ثانوي  -
 إناث. 94و

كور ذ 75 منيم 197 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثالثة ثانوي  -
 إناث. 122و
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تقع بمحيط مدينة الشريعة عمى الطريق المؤدية إلى مدينة أم  ثانوية طريق الضمعة: -
م9600وعمى مساحة قدرىا  01/09/2014في  تتأسس البواقي،

تتميز بنظام نصف داخمي،  ،2
 يمي: ومن اليياكل التي تتوفر عمييا المؤسسة ما

 .21 :عدد الحجرات الدراسية -
 .03 :عدد المخابر -
 مجيزة باالنترنت. غير (01)قاعة اإلعالم اآللي -
 .01 :المكتبة –       01 :قاعة األساتذة -
 قاعة رياضة، وممعب. -

حراس لفترة النيار وحارس واحد لمفترة  (04)حراس منيم  05أما عن عدد العمال: بيا 
 مالي واحد. رالميمية، وليا مسي

مدير، وناظر، ومستشار توجيو، ومستشار تربية، وليا  وبالنسبة لإلداريين: فالمؤسسة بيا
 مالي واحد، وال تحتوي عمى أي مساعد تربوي.  رمسي

 35في مختمف المستويات ومختمف الشعب  ذ: يؤطر مجموع التالميوبالنسبة لألساتذة

 ا موزعين حسب المواد كما يمي:ذأستا
 .حسب المادةطريق الضمعة  ثانويةيمثل توزيع عدد أساتذة ثانوية  :(11) الجدول رقم

 عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة
 02 فمسفة 01 دتسيير واقتصا 04 رياضيات

 03 اجتماعيات 03 فرنسية 04 فيزياء

 03 إنجميزية 01 إعالم آلي 04 عموم طبيعية

 02 فمسفة 05 أدب عربي 02 عموم إسالمية

 00 رئيس ورشة 01 بدنيةتربية  02 تكنولوجيا

 .الضمعة : مدير ثانوية طريقالمصدر
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كور ذ 296منيم  ذتممي 524بمغ  2016-2015 لمموسم الدراسي ذأما العدد اإلجمالي لمتالمي
 إناث موزعين عمى ثالث مستويات. 228و

   كور ذ 128منيم  219 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى األولى ثانوي  - 
 إناث.  91و
    كور ذ 70 منيم 113 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثانية ثانوي  - 
 إناث. 43و
     كور ذ 98منيم  192 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثالثة ثانوي  - 

 إناث. 94و

     كورذ 75 منيم 197 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثالثة ثانوي - 
 إناث. 122و

في  تتأسس تقع بمحيط مدينة الشريعة من الناحية الغربية لممدينة، ثانوية طريق العقمة: -
تتميز بنظام نصف داخمي، ومن ، 2م12310تتربع عمى مساحة قدرىا و  ،06/07/2010

 يمي: اليياكل التي تتوفر عمييا المؤسسة ما

 .18 :عدد الحجرات الدراسية -
 .06 :عدد المخابر -
 غير مجيزة باالنترنت. 01:قاعة اإلعالم اآللي -
 .01 :قاعة األساتذة -
 .01 :المكتبة -
 قاعة رياضة، وممعب. -
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لفترة النيار وحارس واحد  (02) حراس منيم حارسان (03)أما عن عدد العمال: بيا 
 لمفترة الميمية، بيا مقتصد واحد وعون مقتصد واحد.

لإلداريين: فالمؤسسة بيا مدير، وناظر، ومستشار توجيو، ومستشار تربية، وبيا  وبالنسبة
 .(04) مقتصد واحد وعون مقتصد واحد، وعدد المساعدين التربويين

 41في مختمف المستويات ومختمف الشعب  ذ: يؤطر مجموع التالميوبالنسبة لألساتذة
 ا موزعين حسب المواد كما يمي:ذأستا

 .حسب المادةطريق العقمة يمثل توزيع عدد أساتذة ثانوية  :(10) الجدول رقم
 عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة

 02 فمسفة 01 دتسيير واقتصا 05 رياضيات

 03 اجتماعيات 03 فرنسية 05 فيزياء

 02 تربية بدنية 01 إعالم آلي 04 عموم طبيعية

 03 تكنولوجيا 05 أدب عربي 02 عموم إسالمية

 // // 01 رئيس ورشة 04 إنجميزية

 .مدير ثانوية طريق العقمة :المصدر

 218منيم  ذتممي 472بمغ  2016-2015لمموسم الدراسي  ذأما العدد اإلجمالي لمتالمي
 إناث موزعين عمى ثالث مستويات. 254وكور ذ

  كورذ 98 ذتممي 212 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى األولى ثانوي  -
 إناث.  114و

      كورذ 41 هنهن 90 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثانية ثانوي  -
 إناث. 49و

   كورذ 79منيم  170 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثالثة ثانوي  -
 إناث. 91و
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وىي أول ثانوية بمدينة الشريعة حيث : تقع بوسط المدينة، ثانوية النعمان بن بشير -
ىكتـار، تتميز بنظام نصف داخمي،  8وتتربع عمى مساحة قدرىا ، 01/09/1982في  تتأسس

 يمي: ومن اليياكل التي تتوفر عمييا المؤسسة ما

 .26 :عدد الحجرات الدراسية -
 .06 :عدد المخابر -
 باالنترنت. انمجيزت 02 :قاعات اإلعالم اآللي -
 .01 :األساتذةقاعة  -
 .01 :المكتبة -
 وىي غير مجيزة. 01 :قاعة رياضة -

الجناح السنة األولى ثانوي و  ذكما أنيا تحتوي عمى جناحين، جناح مخصص لتالمي
السنتين الثانية والثالثة ثانوي، بيا أربعة مداخل لدخول وخروج  ذاآلخر مخصص لتالمي

حراس لفترة النيار وحارس واحد لمفترة  4حراس منيم  5أما عن عدد العمال: بيا . ذالتالمي
 الميمية.

ومستشار توجيو، ومستشار  ،(02)وبالنسبة لإلداريين: فالمؤسسة بيا مدير، وناظران 
وعدد المساعدين التربويين  ،(01) وعون مقتصد واحد (01) واحد يبيا مقتصد رئيسو تربية، 

(08). 

 69 في مختمف المستويات ومختمف الشعب ذمجموع التالمي : يؤطروبالنسبة لألساتذة
 موزعين حسب المواد كما يمي: اذأستا
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 .حسب المادةالنعمان بن بشير يمثل توزيع عدد أساتذة ثانوية  :(12) الجدول رقم

عدد  المادة
 عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة األساتذة

 03 فمسفة 02 اقتصاد 08 رياضيات

 06 اجتماعيات 07 فرنسية 11 فيزياء

 07 إنجميزية 02 إعالم آلي 07 عموم طبيعية

 03 تربية بدنية 08 أدب 04 عموم إسالمية

 // // 00 رئيس ورشة 01 تربية فنية

 .مدير ثانوية النعمان بن بشير :المصدر

كور ذ 478منيم  ذتممي 960بمغ  2016-2015 لمموسم الدراسي ذأما العدد اإلجمالي لمتالمي
 إناث موزعين عمى ثالث مستويات. 482و

كور ذ 126 ذتممي 253 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى األولى ثانوي  -
 إناث.  127و

كور ذ 157منيم  303 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثانية ثانوي  -
 إناث. 146و

كور ذ 195منيم  404 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثالثة ثانوي  -
 إناث. 209و

 01/09/2000في  تتأسس تقع بالقرب من وسط المدينة، ثانوية مصطفى بن بولعيد: -
م10500وتتربع عمى مساحة قدرىا 

، تتميز بنظام نصف داخمي، ومن اليياكل التي تتوفر 2
 يمي: عمييا المؤسسة ما
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 .18 :الدراسيةعدد الحجرات  -
 .06 :عدد المخابر -
 باالنترنت. انمجيزت (02): قاعة اإلعالم اآللي -
 .01 :قاعة األساتذة -
 .01 :المكتبة -
 قاعة رياضة، وممعب. -

 عمال لفترة النيار وحارس واحد لمفترة الميمية.(06): منيم (07)أما عن عدد العمال فيو 

مدير، وناظر، ومستشار توجيو، ومستشار تربية،  وبالنسبة لإلداريين: فالمؤسسة بيا
 مساعدين تربويين.  (05)ومقتصد رئيسي، ونائب مقتصد، و

 43في مختمف المستويات ومختمف الشعب  ذ: يؤطر مجموع التالميوبالنسبة لألساتذة
 موزعين حسب المواد كما يمي: ذأستا

 .حسب المادةمصطفى بن بولعيد يمثل توزيع عدد أساتذة ثانوية  :(12) الجدول رقم
 عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة عدد األساتذة المادة

 02 فمسفة 02 دتسيير واقتصا 05 رياضيات

 04 اجتماعيات 04 فرنسية 05 فيزياء

 04 إنجميزية 01 إعالم آلي 04 عموم طبيعية

 00 رئيس ورشة 05 أدب عربي 02 عموم إسالمية

 // // 03 تربية بدنية 02 تكنولوجيا

 .مصطفى بن بولعيد : مدير ثانويةالمصدر

 296 منيم ذتممي 643بمغ  2016-2015 لمموسم الدراسي ذأما العدد اإلجمالي لمتالمي
 إناث موزعين عمى ثالث مستويات. 347وكور ذ
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كور ذ 160 منيم 293 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى األولى ثانوي  -
 ناث. إ133و
        كورذ 62 منيم 156 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثانية ثانوي  -
 إناث. 94و

كور ذ 74 منيم 194 ذعدد التالمي (الشعب العممية واألدبية)مستوى الثالثة ثانوي  -
 إناث. 120و

 المجال الزمني: -1-2

الدراسة الميدانية من بداية الثالثي األول إلى غاية األسبوع الثاني من الثالثي  امتدت
ىو اليوم و  13/09/2015وبالتحديد من يوم  .2015/2016 الثاني من نفس السنة الدراسية

المتواجدة بمدينة الشريعة ألخذ رأي مدير كل من  الثانوياتإلى  الباحث فيو األول الذي ذىب
لى غاية نياية األسبوع الثاني من إجراء البحث الميداني، و إمكانية  حول ثانوياتىذه ال ا 

 ، وىو آخر يوم لجمع البيانات المتعمقة بالدراسة.15/01/2016أي يوم  ؛الثالثي الثاني

 :المجال البشري -1-3

يشير موريس أنجرس إلى "أن مجتمع الدراسة ىو مجموعة عناصر ليا خاصية أو عدة 
والتي يجري عمييا البحث أو  ،زىا عن غيرىا من العناصر األخرىخصائص مشتركة تمي

 (1)."التقصي

وبما أن مجتمع الدراسة يتناول تالميذ مرحمة التعميم الثانوي بمدينة الشريعة، وىم الفئة 
 (06)المقدمة من طرف مديري الثانويات الستة  المستيدفة في البحث، ومن خالل األرقام

                                                           

، 2116ئر، ، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة لمنشر، الجزامنهجية البحث العممي في العموم اإلنسانية: موريس أنجرس -1
 .467ص
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خالل السنة بصفة منتظمة المتواجدة بيذه المدينة، فإن التالميذ المسجمين والمتمدرسين 
تمميذ  2059وتمميذة منيم  اتمميذ 4215قد بمغ عددىم اإلجمالي  ،2015/2016الدراسية 

والمستوى  ،والجدول التالي يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس ،تمميذة 2156و
 الدراسي.

 .الدراسييبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والمستوى  ( 12) الجدول رقم 
     الدراسي المستوى

 المجموع ثالثة ثانوي ثانية ثانوي أولى ثانوي الجنس 

 2059 672 551 836 ذكور 

 2156 857 565 734 إناث 

 4215 1529 1116 1570 المجموع 

 : التحقيق الميداني.المصدر

 عينة الدراسة:ضبط  -0

بطرق مختمفة بغرض  اختيارىاأي أنيا جزء من المجتمع، يتم  ؛العينة ىي أداة الدراسة
دراسة ىذا المجتمع، فالعينة ىي جزء من الكل، عمى أن يكون ىذا الجزء ممثال لمكل، بمعنى 

 استخدامأن تكون العينة ممثمة لممجتمع المسحوبة منو تمثيال صادقا، حتى يتسنى لمباحث 
 (1).بيانات ونتائج العينة في تقدير معالم المجتمع بشكل جيد

حيث " ؛العينة العمدية أو المقصودة عن طريق الحصر الشامل باختياروقد قام الباحث 
عدد من األفراد، نظرا ألنيم يوفون بغرض  اختياريتم ىذا النوع من العينات عن طريق 
، وىنا ال بد من اإلشارة إلى أنو يجب أن يتمتع أفراد الدراسة التي يرغب الباحث في القيام بيا

                                                           

، دار األمل لمطباعة والنشر والتوزيع، واالجتماعيةالموجه في اإلحصاء الوصفي واالستداللي في العموم  النفسية والتربوية : محمد بوعالق -1
 .15، ص2115الجزائر، 
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ىذه العينة بشيء من الموضوعية في أقواليم وآرائيم والثقة فييم، ويفترض أن اختيار العينة 
 (1)."بيذه الطريقة يوفر كثيرا من تكاليف البحث

بعا مقصود ت باختيار االحتماليمفردات العينة عن طريق اإلجراء غير  اختياروعميو تم 
وتتمثل في مجموع التالميذ الذين تعرضوا لحاالت عنف  ،لطبيعة الموضوع وأىداف البحث

 ثانوية وذلك وفق الشروط التالية:من قبل زمالئيم أثناء تواجدىم في ال

 م عينة البحث التالميذ المسجمين بالتعميم الثانوي خالل السنة الدراسية يجب أن تض
 بمدينة الشريعة. (06)الستة  بإحدى الثانويات 2015/2016
 ت( لحالة عنف من قبل أحد تالميذميذة تعرضأن تضم عينة البحث كل تمميذ أو تم( 

في أي مكان منيا، سواء كان داخل حجرة الدراسة، أو في الثانوية، داخل حرم الثانوية، و 
 فناء الثانوية أو أي مكان آخر داخل الثانوية.

 يكون التمميذ أو التمميذة قد صرح لمستشار التربية أو مستشار التوجيو، أو ناظر  أن
 الثانوية بأنو قد تعرض فعال لحادث عنف من قبل أحد التالميذ داخل محيط الثانوية.

 ة( لو شكل محدد، بل أن يكون حادث العنف الذي تعرض لو التمميذ) اليس شرط
 .عنف)ت( ألي شكل من أشكال اليكون قد تعرض

 التمميذ من قبل أقرانو )زمالئو( فقط دون  اأن تكون حاالت العنف التي تعرض لي
 سواىا.
 ومن كال الجنسين ،أن تشمل عينة البحث جميع مستويات التعميم الثانوي. 
بالتحديد في و  ،2015/2016وفعال مع قرب نياية الثالثي األول من السنة الدراسية   

، قام الباحث بحصر عدد التالميذ الذين تعرضوا لحاالت عنف من قبل 30/11/2015

                                                           

، 2117، دار المناهج لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1، طوالسموكية االجتماعيةالبحث العممي ومناهجه في العموم  :عمار الطيب كشرود -1
 .17ص
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تمميذ  309: والذي قدر عددىم بـ ،(06)الستة زمالئيم داخل الثانوية من الثانويات 
تمميذة بثانوية النعمان بن يشير  امفردات، مني (09) ستبعد الباحث تسعاوتمميذة، و 
الباحث ومستشار التوجيو  عن المشاركة في الدراسة رغم المحاوالت المتكررة من امتنعت
ما أرض العممي، دلي بيا سرية، وال تستعمل إال لمغبأن المعمومات التي ت إلقناعيا

يذا أصبحت بو  بسبب عدم اإلجابة عن كل األسئمة. استبعدتف األخرى ثمانيةالحاالت ال
 تمميذ وتمميذة. 300كونة من تعينة الدراسة م

 أدوات جمع البيانات: -2

عمى  االطالعتحقيقا ألىداف البحث في دراسة مظاىر العنف المدرسي وتداعياتو، وبعد 
في ىذه  االعتمادتم  االستطالعيةالدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، وبعد الدراسة 
 الدراسة عمى جممة من أدوات جمع البيانات وىي كالتالي:

خاصة في  استخداما: تعتبر المالحظة من أكثر أدوات جمع البيانات الحظةالم -3-1
كونيا تسمح بجمع المعمومات التي ال يستطيع الباحث الحصول عمييا  ؛البحوث الوصفية

بأدوات أخرى. وتعتبر"المالحظة عممية مراقبة أو مشاىدة السموك والظواىر والمشكالت 
وعالقاتيا، بأسموب عممي  واتجاىياواألحداث ومكوناتيا المادية والبيئية، ومتابعة سيرىا 

والتنبؤ بسموك  ،حديد العالقة بين المتغيراتوت ،منظم ومخطط وىادف بقصد التفسير
 (1)."الظاىرة

حيث الحظ الباحث  ؛االستطالعيةالباحث عمى ىذه األداة خالل فترة الدراسة  اعتمدقد و 
       خالل تواجده في كل ثانوية من ثانويات مجتمع الدراسة، خاصة في فترة الراحة 

لى  ،دقائق تكون بعد كل حصتين دراسيتين( 10)مدتيا  وأثناء خروج ودخول التالميذ من وا 
                                                           

 ،2111، دار صفاء لمنشر، عمان، األردن، النظرية والتطبيق –البحث مناهج  وأساليب  :ربحي مصطفى عميان وعثمان محمد غنيم -1
 .112ص
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الثانوية، أن التالميذ يمارسون مختمف مظاىر العنف فيما بينيم ومن الجنسين عمى حد 
 سواء.

يقوم بيا التالميذ في رصد مختمف مظاىر العنف التي  كثيرا وبالتالي أفادتنا المالحظة
المالحظة ميما جدا  ماستخداطبيعة ىذه المظاىر حسب الجنس ليذا كان فيما بينيم، و 

 .االستبيانخاصة في بناء أداة 

 المقابمة: -3-2

كونيا من األدوات األكثر  ؛االجتماعيتحتل المقابمة كأداة منيجية مركزا ىاما في البحث 
، نظرا لمرونتيا، باإلضافة إلى ما توفره لمباحث من بيانات حول الموضوع وانتشارا استعماال

وتعرف المقابمة "بأنيا وسيمة تقوم عمى حوار أو حديث لفظي الذي ىو بصدد دراستو، 
 (1)".فوي( مباشر بين الباحث والمبحوث)ش

ظاىرة  انتشارونيدف من خالل توظيف ىذه األداة في الدراسة الحالية إلى معرفة واقع 
العنف بين صفوف تالميذ مرحمة التعميم الثانوي، وكذلك التعرف عمى أىم مظاىر وأشكال 

والتربوية  واالجتماعيةتداعيات ىذه الظاىرة عمى الجوانب النفسية  ىظاىرة باإلضافة إلىذه ال
 تالميذ الضحايا.لم

 تشار التوجيو ومستشار التربية،وقد قام الباحث بإجراء عدة مقابالت مع كل من مس
 كذا بعض األساتذة في كل ثانوية من ثانويات مجتمع الدراسة.و  وناظر،

معايشتيم ليم عن و  ،من حيث قربيم من التالميذ اإلطارات ؤالءىوقد دار الحوار مع 
ىذه الظاىرة لدى  انتشارقرب، أما عن أسئمة المقابمة فكانت تدور في مجمميا حول واقع 

                                                           

 .151، ص1555 ، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،االجتماعيةأسس المنهجية في العموم  :فضيل دليو وآخرون -1
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 ىؤالء التالميذ اي يمارسيتتالميذ مرحمة التعميم الثانوي، وكذلك أىم مظاىر وأشكال العنف ال
و ما ىي تداعيات العنف المدرسي ؟ الجنس باختالفمف وىل ىذه المظاىر تخت فيما بينيم،

الباحث كثيرا من تمك المقابالت خاصة  استفادوقد  ؟حياة التمميذ في عمى الجوانب المختمفة
 . االستبيانفي وضع عبارات 

 :االستمارة -3-3

عبارة عن أسئمة مييكمة شكال ومضمونا وتدخل ضمن تقنيات  استمارة االستبيان
األسموب الكمي، ييدف من خالليا الباحث إلى جمع بيانات متعمقة بالموضوع المراد دراستو، 

استخداما في ىي أكثر أدوات جمع البيانات شيوعا و ومن مزاياىا أنيا قميمة الكمفة والجيد، و 
الرئيسية بين الباحث والمبحوث، تحتوي عمى  االتصالىي وسيمة البحوث الوصفية، "و 

 (1)".مجموعة من العبارات تخص القضايا التي نريد معمومات عنيا من المبحوث

ونظرا ألىميتيا في البحث الحالي، فقد أخذت من الباحث جيدا ووقتا من أجل إعدادىا 
لت موضوع تناو بصورتيا النيائية، حيث بعد إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة التي 

عمى المقاييس التي  االطالعالعنف المدرسي بصفة خاصة، وكذا العنف بصفة عامة، و 
إعداد استمارة تتماشى وطبيعة ذلك باعتمدتيا ىذه الدراسات، حاول الباحث أن يستفيد منيا، و 

لمقياس االتجاىات باالعتماد عمى التدرج الثالثي، والذي يعطي  اوفقو  ،البيئة المحمية
واحد يراه مناسبا لو دون التقيد بالرفض الكامل أو اختيار لممبحوث ثالث تقديرات الختيار 

 التأييد المطمق.

وفي ىذه الدراسة استخدم الباحث استمارة حول مظاىر العنف المدرسي واستمارة أخرى 
 درسي.حول تداعيات العنف الم

                                                           

 .77ص ،2117الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات 1، طأسس البحث العممي :بمقاسم سالطينية وحسان الجياللي -1
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 بالتفصيل. استمارةوفيما يمي سنأتي إلى كل 

 استمارة مظاهر العنف المدرسي: -3-3-1

العديد من المقاييس  ،والتربوي ،النفسيو  ،توي التراث النظري السوسيولوجييح
ولغرض تحقيق أىداف ىذه الدراسة قام  ؛واالختبارات التي تقيس مظاىر العنف المدرسي

ما يتناسب مع البيئة بو  ،متغيرات البحث من جيةيتناسب و  احث بإعداد استمارة بماالب
 المحمية من جية ثانية.

تحديدىا من  تمّ  ،خمسة أبعاد متعمقة بمظاىر العنف المدرسي االستمارةوتقيس ىذه 
كذلك من خالل الدراسة و  ،والدراسات السابقة ،تراث النظريعمى ال االطالعخالل 

 الي: التكوىذه األبعاد ىي  ،االستطالعية

 .البعد األول : العنف المفظي
 .البعد الثاني : العنف البدني
 .البعد الثالث: العنف النفسي

 .البعد الرابع: العنف ضد الممتمكات
 البعد الخامس: التحرش الجنسي.

I-  مظاهر العنف المدرسي: استمارةخطوات بناء 

 :الباحث الخطوات التالية اتبعإلعداد ىذه االستمارة، 

 عمى البحوث والدراسات التي تناولت موضوع العنف بصفة عامة والعنف  االطالع
المدرسي عمى وجو الخصوص، وذلك ألجل تصنيف أبعاد العنف المدرسي وتعريف ىذه 

 األبعاد تعريفا إجرائيا.
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 تناولت مظاىر العنف المدرسي  التي واالختبارات ،عمى بعض المقاييس االطالع
ال والمراىقين الذي أعده معاوية أبو غزال في دراستو حول ع ضحية لألطفو : مقياس الوقمثل

فقرة موزعة عمى  (38) ، و المتكون مناالجتماعيوعالقتو بالشعور بالوحدة والدعم  االستقواء
عمى  االجتماعي، والجنسي، واالستقواءوىي ) الجسمي، المفظي،  لالستقواءأبعاد  (05)

 كات(.الممتم

كمعيار لقبول الفقرة، وقد تم إيجاد معالم الثبات بطريقة  0,80))الباحث نسبة  اعتمدقد و 
 االجتماعيلممجال و  (0,93)الداخمي لممقياس ككل  االتساقوبمغ معامل  كرونباخ ألفا،

وىي  (0,78) ، و لمجال الممتمكات(0,92) ولممجال المفظي (0,88)ولممجال الجسمي  (0,84)
 .الثباتمؤشرات عالية 

  لالستبيانإعداد الصورة األولية. 
 مترية من صدق وثبات. التحقق من الشروط السيكو 
  لالستمارةإعداد الصورة النيائية. 

  من  االستمارةتمت صياغة العبارات لكل بعد من أبعاد  :االستمارةصياغة عبارات
 خالل مراعاة الشروط التالية: 

 بإجابات معينة. عدم تضمينيا أكثر من فكرة، وأن ال توحي الوضوح،
 وقد تم مراجعتيا لمتأكد من مدى تمثيميا لمبعد الذي تصفو بشكل واضح.

 (05) عبارة تقيس نظاىر العنف المدرسي وفق (37)لك قام البحث بصياغة وبعد ذ
 .أبعاد
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 .تهاد استمارة مظاهر العنف المدرسي وعدد عبار ايبين أبع (12)الجدول رقم 

 .: الباحثالمصدر

الدرجات التالية  : وىي دائما، أحيانا، أبدأ وتعطىبدائل حسب سمم ليكرت (03)ثالثة تحديد 
 عمى التوالي. 1، 2، 3

 العنف المدرسي والدرجة المعطاة. الستمارةيوضح بدائل اإلجابة ( 12) الجدول رقم
 الدرجة بدائل اإلجابة

 03 دائما

 02 أحيانا

 01 أبدا

 الباحث. :المصدر

II- مظاهر العنف المدرسي الستمارة مترية الخصائص السيكو: 

قام الباحث بحساب الصدق والثبات  لالستمارة مترية لمتعرف عمى الخصائص السيكو
 :لالستمارة كما يمي

 العباراتعدد  رقم العبارة البعد
 07 (7) (،6) (،5) (،4) (،3) (،2) (،1) العنف المفظي

 07 (14) (،13) (،12) (،11) (،10) (،9) (،8) العنف البدني

 07 (21) (،20) (،19) (،18) (،17) (،16) (،15) العنف النفسي

 07 (28) (،27) (،26) (،25) (،24) (،23) (،22) العنف ضد الممتمكات

 (،34) (،33) (،32) (،31) (،30) (،29) التحرش الجنسي
(35،) (36،) (37) 

09 

 33 المجمـوع          
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، وىناك عدة قياس ما يدعي قياسو استطاعصادقا إذا  االختباريعتبر : الصدق-1
: الصدق الباحث عمى نوعين من الصدق اعتمدأساليب لمتحقق من صدق المقياس، وقد 

 .()الصدق التكوينيلمحكمين(، وصدق المفيوم الظاىري )صدق ا

في صورتيا األولية تم عرضيا عمى  االستمارة: بعدما أعدت الصدق الظاهري -1-1
وعموم  ،وعمم النفس ،االجتماعمجموعة من األساتذة الجامعيين المختصين في مجال عمم 

جامعات وطنية، وىي جامعة تبسة، جامعة الوادي، جامعة  التربية، ينتمون إلى ثالث
 : محكمين وىم كاآلتي( 06) سطيف، وعددىم
 الجامعة التخصص الرتبة العممية االسم والمقب
 تبسة عمم اجتماع أستاذ محاضر أ سمطان بمغيث
 سطيف عمم اجتماع أستاذ محاضر أ صميحة بن سباع
 تبسة عمم النفس أستاذ محاضر أ سميمة بمخيري
 الوادي عمم اجتماع أستاذ محاضر ب سمية عزابي
 تبسة عمم اجتماع أستاذ محاضر ب نوار بورزق
 الوادي عمم اجتماع محاضر ب أستاذ خديجة لبييي

من خالل توفر  االستمارةىؤالء األساتذة من أجل أخذ آرائيم حول  استشارةوتمت 
 الشروط التالية:

 .صحة وسالمة العبارات من ناحية الصياغة المغوية 
 .صالحية كل فقرة لقياس ما وضعت لو 
  العبارة بالبعد المراد قياسو. ارتباطمدى 
  االستمارةإضافات أو تعديل يراىا مناسبة لفقرات تضمين أي مالحظات أو. 
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من خالل المعادلة  الوشيمعادلة وبعد تفريغ آراء المحكمين تم حساب صدق القياس حسب 
      = cvr  :التالية

   
 

 .ىو معامل صدق المحكمين CVR أن: حيث
N.ىو العدد الكمي لممحكمين : 
n.عدد المحكمين الذين قالوا بأن البعد يقيس : 

 .االستمارةوفيما يمي جدول يبين مستوى صدق 
 مظاهر العنف المدرسي. استمارةيوضح مستوى صدق  (10) الجدول رقم

رقن 
 العبارة

n N cvr 
رقن 
 العبارة

n N cvr 

01 06 06 01 20 05 06 0,67 
02 06 06 01 21 06 06 01 
03 06 06 01 22 06 06 01 
04 05 06 0,67 23 06 06 01 
05 06 06 01 24 06 06 01 
06 06 06 01 25 06 06 01 
07 06 06 01 26 06 06 01 
08 05 06 0,67 27 06 06 01 
09 04 06 0,33 28 05 06 0,67 
10 04 06 0,33 29 04 06 0,33 
11 06 06 01 30 06 06 01 
12 05 06 01 31 06 06 01 
13 06 06 01 32 06 06 01 
14 06 06 01 33 05 06 0,67 
15 06 06 01 34 06 06 01 
16 05 06 0,67 35 06 06 01 
17 06 06 01 36 06 06 01 
18 06 06 01 37 05 06 0,67 
19 06 06 01 / / / / 

 .: الباحثالمصدر

  100 =       (تاعدد العبار /     صدق األداة = )مجموع 
     

  
23,88 % 
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حسب األساتذة المحكمين فإن األداة  % 88,32 وبما أن نسبة صدق االستمارة ىو
وتقيس ما أعدت لقياسو، وقابمة لمتطبيق الميداني خاصة بعد التعديالت  ،صادقة

 :حكمين والمتمثمة فيما يميوالمالحظات المقدمة من قبل األساتذة الم

 .عدم حذف أي عبارة من عبارات االستمارة 
  التالي:ات كما ىو مبين في الجدول إعادة صيغ بعض العبار 

 العنف المدرسي قبل التعديل وبعد التعديل.مظهر يبين عبارات استمارة  (10)الجدول رقم 
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم العبارة

04 
صرخ عمي أحد زمالئي بصوت عال  يصرخ عمي أحد زمالئي لتخويفي وترويعي

 .روعنيحتى 

10 
عند مروري  ضربني أحد التالميذ وعرقمني

 أمامو
عرقمني أحد التالميذ عندما مررت 

 أمامو.

13 
اعتدى عمي أحد التالميذ وأسقطني  ألقاني بعض التالميذ أرضا

 عمى األرض.
 بو دون مبرر يتقطع أحد أصدقائي عالق ابتعد عني أحد التالميذ عمدا 20

21 
اتيمني أحد التالميذ بأفعال لم أرتكبيا وجعل 

 اآلخرين يكرىونني
 اتيمني أحد التالميذ بأفعال لم أرتكبيا

 : الباحث. المصدر

 أبداتغيير البديل: نادرا بـتفق أغمبية المحكمين بكما ا : 

ولحساب  ،أو صدق التكوين ،يطمق عميو أحيانا صدق المفيوم: و صدق البناء -1-2
ونعني أن نقوم بحساب معامالت  ؛الداخمي االتساقعمى مؤشر  اعتمدناصدق البناء 

درجتو الكمية لكل فرد من أفراد عينة االستمارة و المتبادلة بين كل بند من بنود  االرتباط
 د تم التوصل إلى النتائج التالية:تمميذ، وق (30) وعددىم االستطالعيةالدراسة 
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 : كل عبارة من عبارات البعد األول يبين معامالت االرتباط بين (02)الجدول رقم 
 ودرجته الكمية.)مظاهر العنف المفظي( 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
01 **

0,95 05 **
0,89 

02 **
0,88 06 **

0,86 
03 **

0,92
 

07 **
0,92 

04 **
0,94

 
// // 

 0,01معامالت دالة عند مستوى ** :الباحث.     المصدر

بعد حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات البعد األول ودرجتو الكمية تبين 
 .0,01أن كميا مرتفعة ودالة عند 

 يبين معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات البعد الثاني  (01)الجدول رقم 
 ودرجته الكمية. (مظاهر العنف البدني)

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
08 **

0,88 12 
**

0,91 
09 **

0,87 13 **
0,89 

10 **
0,92

 
14 **

0,90 
11 **

0,93
 

// // 

 0,01معامالت دالة عند مستوى  **    .: الباحثالمصدر

المتعمق )بمظاىر بعد حساب معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات البعد الثاني 
باستثناء العبارة رقم  0,01تبين أنيا كل مرتفعة ودالة عند ، درجتو الكميةالعنف البدني( و 

 .0,05دالة عند  فيي (10)
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 يبين معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات البعد الثالث  (00) الجدول رقم
 .ودرجته الكمية (مظاهر العنف النفسي)
 معامل االرتباط العبارة االرتباطمعامل  العبارة
15 **

0,88 19 **
0,93 

16 **
0,93 20 **

0,91 
17 **

0,95
 

21 **
0,86 

18 **
0,87

 
// // 

 0,01معامالت دالة عند  **           : الباحث.المصدر

الثالث )مظاىر العنف  بعد حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات البعد
 .0,01درجتو الكمية تبين أن كميا مرتفعة ودالة عند مستوى الداللة النفسي( و 

 يوضح معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات البعد الرابع  (02)الجدول رقم 
 )العنف ضد الممتمكات( ودرجته الكمية.

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
22 **

0,94 26 **
0,93 

23 **
0,93 27 **

0,85 
24 **

0,93
 28 **

0,90 
25 **

0,92
 

// // 

 0,01معامالت دالة عند مستوى **: الباحث.   المصدر

               البعد الرابعمن عبارات بعد حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة 
 .0,01)العنف ضد الممتمكات( ودرجتو الكمية تبين أن كميا مرتفعة ودالة عند 
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 البعد الخامسيبين معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات  (02)الجدول رقم 
 .درجته الكميةالتحرش الجنسي( و )

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
29 **

0,57 34 **
0,87 

30 **
0,95 35 0,10 

31 **
0,90

 36 **
0,87 

32 **
0,85

 37 **
0,88

 

33  
0,12

 // // 

 0,01معامالت دالة عند مستوى **: الباحث.     المصدر

بعد حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات البعد الخامس)التحرش 
 (35)و (33) ين غير دالتين، وىما العبارتان:تبين أن ىناك عبارتالجنسي( ودرجتو الكمية 

 : طمب مني أحد التالميذ ممارسة الجنس معو بمقابل مادي.(33) العبارة
 : أتمقى إشارات جنسية باليدين أو أحد أجزاء الجسم.(35)العبارة 

 0,01.دالة عند مستوى  كميا ،أما بقية العبارات فييفقرر الباحث استبعادىما لعدم داللتيما
 يبين معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االستمارة (02)الجدول رقم 

 )مظاهر العنف المدرسي( ودرجته الكمية.
 الداللت هستىي الداللت االرتباط هعاهل البعد  

** العنف اللفظي 
 دال 0,01 0,90

** العنف البدني 
 دال 0,01 0,91

** العنف النفسي 
0,89

 
 دال 0,01

** العنف ضد الممتمكات 
0,88

 
 دال 0,01

** التحرش الجنسي 
 دال 0,01 0,82

 الباحث.:المصدر
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بعد حساب معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االستمارة ودرجتيا الكمية تبين 
أن عدد عبارات االستمارة قبل  وبالنظر إلى 0,01لمباحث أنيا مرتفعة ودالة عند مستوى 

عبارة وتم استبعاد عبارتين منيا لضعف ارتباطيا بالبعد الذي  (33) حساب الصدق ىو

     عبارة وبالتالي بمغت نسبة العبارات الدالة ىي  (35) تنتميان إليو، وبقيت
  

  
  

 .لالستمارةالداخمي  االتساقوىي نسبة تشير إلى درجة عالية من  94,6%أي نسبة 

إذا تكرر  باستمرارعمى إعطاء نفس النتائج  االختيارويقصد بو قدرة الثبات:  -2
 تطبيقو في نفس الظروف، وىناك عدة طرق لمتأكد من ثبات المقياس.

عادة االعتبار  حيث تقيس ىذه  ؛(Test-Retest)وقد اعتمد الباحث طريقة االختبار وا 
من ىذه الطريقة بمعامل الطريقة االتساق الخارجي لمعبارات بمعامل الثبات الناتج 

)أي استقرار نتائج القياس( من خالل المدة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني االستقرار
عشوائية قواميا عينة عمى  االستمارةلممقياس، ولحساب الثبات بيذه الطريقة طبق الباحث 

ثم  ،بطريقة عشوائية من ثانوية واحدة )ثانوية النعمان بن بشير( اختيرواتمميذ وتمميذة  (30)
يوما عمى التطبيق األول عمى العينة نفسيا، وبعد تفريغ  (14) أعيد التطبيق بعد مرور

بيرسون بين درجات التطبيقين األول والثاني، فظير أن  االرتباطالبيانات تم حساب معامل 
وىو معامل ثبات جيد يمكن الوثوق بو، حيث يفضل أن يزيد  0,86معامل الثبات كان 
 لموثوق بو. 0,70معامل الثبات عن 
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 تداعيات العنف المدرسي: استمارة -3-3-2

تم تصميم ىذه االستمارة لقياس تداعيات العنف المدرسي عمى الجوانب النفسية 
وذلك باالعتماد عمى ضحايا عنف زمالئيم داخل الثانوية، والتربوية لمتالميذ  واالجتماعية

البحوث والدراسات السابقة التي تناولت تداعيات وآثار العنف المدرسي نظريا وتطبيقيا، كما 
 .االستمارةاستفاد الباحث من المقاييس التي تناولت أبعاد ىذه 

النسخة )ر سميث من المقاييس التي تناولت تقدير الذات مثل مقياس كوب استفدنافقد  
المقاييس التي تناولت و ، المدرسية ترجمة ليمى عبد الحميد عبد الحافظ( االعربية في صورتي

كما ، (مقياس معاوية أبو غزال، ومقياس ضفاف عدنان مصطفى)مثل االجتماعيةالعزلة 
كما سيأتي ذلك في  االستمارةالباحث كذلك من رأي الخبراء في صياغة عبارات  استفاد

 .ونقصد بذلك )الصدق الظاىري( ؛لالستمارة مترية الخصائص السيكو

في تمك اآلثار التي يمكن أن تظير عمى التمميذ تتمثل  ثالثة أبعاد االستمارةوتشمل ىذه 
 .الثانويةالذي يعاني من عنف أقرانو داخل 

تمثل في تدني تقدير الذات كأحد أبرز تداعيات العنف المدرسي عمى : يالبعد األول
 ذا النوع من العنف.الجوانب النفسية لمتمميذ ضحية ى

كأبرز تداعيات العنف المدرسي عمى الجوانب  االجتماعيةيتمثل في العزلة  :البعد الثاني   
 .لمتمميذ ضحية ىذا النوع من العنف االجتماعية

التي تعتبر كذلك كأحد أبرز  ؛واألخير فيظير في ظاىرة التغيب المدرسي :البعد الثالث  
لمتمميذ ضحية ىذا النوع من تداعيات العنف المدرسي عمى الجانب التربوي والمدرسي 

 .العنف
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موزعة بالتساوي عمى  عبارة (30)في صورتيا األولية متكونة من  االستمارةوقد ظيرت 
 أحد البدائل الثالثة. باختيارويستجيب المبحوث ، ثالثة أبعاد

 .(3)و درجتو  :نعم
 .(2): ودرجتو أحيانا

 .(1):  ودرجتو ال

 .تداعيات العنف المدرسي وعدد عبارته استمارةيوضح أبعاد  (02)الجدول رقم 

 .: الباحثالمصدر

I- وتتمثل في الصدق الستمارة تداعيات العنف المدرسي السيكومترية الخصائص :
 الباحث عمى: اعتمدوالثبات وقد 

 :الصدق الباحث عمى نوعين من اعتمد االستمارة: لمتأكد من صدق الصدق-1
 .الصدق الظاىري، وصدق المفيوم )الصدق التكويني(

 تداعيات العنف المدرسي عمى نفس  استمارةعرض من خالل تم و : الصدق الظاهري
أسمائيم اإلشارة إلى  مظاىر العنف المدرسي، وقد سبقت استمارةالخبراء الذين قاموا بتحكيم 
أساتذة،  (06)عددىم كان ة التي ينتمي إلييا كل واحد منيم، وطبعا ودرجتيم العممية والجامع

 ائج التالية:ل إلى النتعمييم تم التوص االستمارةوبعد عرض 

 عدد العباراث العباراث البعد

 10 (10(،)09(،)8(، )7(،)6(،)5(،)4(،)3(،)2(،)1) تدني تقدير الذات

 10 (20(،)19(،)18(،)17(،)16(،)15(،)14(،)13(،)12(،)11) العزلة االجتماعية

 10 (30(،)29(،)28(،)27(،)26(،)25(،)24(،)23(،)22(،)21) التغيب المدرسي

 30 المجموع          
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 تداعيات العنف المدرسي. استمارةيوضح مستوى صدق  (02)الجدول رقم 
 n N cvr رقم العبارة n N Cvr رقم العبارة

01 05 06 0,67 16 05 06 0,67 
02 05 06 0,67 17 06 06 01 
03 05 06 0,67 18 06 06 01 
04 06 06 01 19 06 06 01 
05 06 06 01 20 05 06 0,67 

06 05 06 0,67 21 05 06 0,67 
07 06 06 01 22 06 06 01 
08 06 06 01 23 06 06 01 
09 06 06 01 24 05 06 0,67 
10 06 06 01 25 04 06 0,33 
11 05 06 0,67 26 06 06 01 
12 05 06 0,67 27 06 06 01 
13 04 06 0,33 28 06 06 01 
14 06 06 01 29 05 06 0,67 
15 06 06 01 30 05 06 0,67 

 .الباحث:المصدر
من خالل  وبعد تفريغ آراء المحكمين تم حساب صدق المقياس حسب معادلة الوشي

     =cvr   المعادلة التالية 

   
 :حيث

cvr ىو معامل صدق المحكمين :. 
N العدد الكمي لممحكمين :. 
n عدد المحكمين الذين قالوا بأن العبارة تقيس :. 

      = 100 / عدد العبارات(cvrاألداة = )مجموع  قوصد

  
 100  

 .82,33% األداة = قصد
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فإن األداة صادقة  ،حسب األساتذة المحكمين 82,33%ىو  االستمارةوبما أن صدق 

وتقيس ما أعدت لقياسو، وقابمة لمتطبيق الميداني، خاصة بعد التعديالت المقدمة من قبل 

 :اتذة المحكمين المتمثمة فيما يمياألس

  االستمارةعدم حذف أي عبارة من عبارات. 

 .تعديل بعض العبارات كما ىو مبين في الجدول أدناه 

 .تداعيات العنف المدرسي قبل التعديل وبعد التعديل استمارةيبين عبارات  (00)الجدول رقم 
رقم 
 العبارة

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

01 
بأني ضعيف)ة( وعاجز)ة( عن  أشعر

 رد المضايقات التي أتعرض إلييا.
 أشعر بأني ضعيف)ة( وعاجز)ة(

11 
أقضي معظم وقتي في الثانوية  وقتي في المدرسة وحيدا أقضي معظم

 وحيدا)ة(

14 
يصعب عمي تشكيل صداقات في 

 المدرسة
يصعب عمي تكوين صداقات في 

 الثانوية

22 
أشعر بالتوتر أثناء الحصص الدراسية 

 ألن زمالئي ييينوني
أشعر بالممل خالل الحصص 

 الدراسية

23 
أفضل الخروج من الحصص الدراسية 

 لممارسة األلعاب الرياضية
أحاول الخروج من الحصص الدراسية 

 كمما أتيحت لي الفرصة لذلك.
 .: الباحثالمصدر

الصدق التكويني(: لحساب الصدق التكويني اعتمدنا عمى مؤشر ) صدق المفهوم -1-1
بين كل عبارة من عبارات  االرتباطأن نقوم بحساب معامالت  بو الداخمي، ونعني االتساق



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                                                                              : سادسالفصل ال

 022 

 (30) المقدر عددىم بـ: االستطالعيةودرجتو الكمية لكل فرد من أفراد عينة الدراسة  االستمارة
 :تم التوصل إلى النتائج التاليةقد ، و تمميذ
 بين كل عبارة من عبارات البعد األول االرتباطيبين معامالت  (00)الجدول رقم  

 )تدني تقدير الذات( ودرجته الكمية.

 معامل االرتباط العبارة االرتباط معامل العبارة
01 **

0,51 06 **
0,59 

02 **
0,48 07 **

0,50 
03 **

0,66
 

08 **
0,78 

04 **
0,67

 
09 **

0,73 
05 **

0,71
 

10 
**

0,52 

 0,01معامالت دالة عند مستوى  **:الباحث.   المصدر

كل عبارة من عبارات البعد األول  االرتباطنالحظ من خالل الجدول أن معامالت 

 .0,01 بدرجتو الكمية كميا مرتفعة ودالة عند مستوى

 عبارة من عبارات البعد الثاني  بين كل االرتباطيبين معامالت  :(22)الجدول رقم 

 .( ودرجة الكميةاالجتماعيةالعزلة )

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

11 **
0,91 16 **

0,73 

12 **
0,64 17 **

0,82 

13 **
0,80

 
18 **

0,63 

14 **
0,52

 
19 **

0,78 

15 **
0,55

 
20 

**
0,67 

 0,01معامالت دالة عند مستوى  **: الباحث.   المصدر
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االجتماعية( بين كل عبارة من عبارات البعد الثاني)العزلة  االرتباطبعد حساب معامالت 

 .0,01دالة عند مستوى مرتفعة و  كميا أنتبين درجتو الكمية و 

 بين كل عبارة من عبارات البعد الثالث  االرتباطيبين معامالت  (21)الجدول رقم 

 .)التغيب المدرسي( ودرجته الكمية

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
21 **

0,61 26 **
0,63 

22 **
0,79 27 **

0,55 
23 **

0,71
 

28 **
0,59 

24 **
0,64

 
29 **

0,68 
25 

**
0,72

 
30 

**
0,73 

 0,01معامالت دالة عند مستوى ** :الباحث. المصدر  

كل عبارة من عبارات البعد الثالث بدرجتو  ارتباطنالحظ من خالل الجدول أن معامالت 

 .0,01الكمية كميا مرتفعة ودالة عند مستوى 

           االستمارةبين كل بعد من أبعاد  االرتباطيبين معامالت  (20)الجدول رقم 

 .)تداعيات العنف المدرسي( ودرجته الكمية

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط البعد
** تدني تقدير الذات 

 دال 0,01 0,74

** االجتماعيةالعزلة 
 دال 0,01 0,88

** التغيب المدرسي
0,83

 
 دال 0,01

 .الباحث:المصدر
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تبين ودرجتيا الكمية  االستمارةبين كل بعد من أبعاد  االرتباطبعد حساب معامالت 

  0,01 .لمباحث أنيا مرتفعة ودالة عند مستوى

بجميع  االستمارةبدرجة عالية وتبقى  االستمارةالباحث أنو يمكن الثقة في صدق  استنتجف

 تيا دون حذف أي منيا.اأبعادىا وعبار 

عادة  االختبارمن خالل  االستمارةالباحث في تقدير درجة ثبات  اتبع: الثبات -2 وا 

)تداعيات العنف المدرسي( عمى العينة  االستمارةمن خالل تطبيق  (Test-Retest)االختبار

بطريقة عشوائية من ثانوية النعمان بن  اختيرواتمميذ وتمميذة  (30) كونة منتالم االستطالعية

م تفريغ البيانات تيوما عمى العينة نفسيا، وبعد  (14)ثم أعيد التطبيق بعد مرور  ،بشير

 معامل ثبات يمكن الوثوق بو. وىو 0,83وكان  ،حساب معامل الثبات

 :االستمارةكيفية تطبيق  -2

اتخذ الباحث عدة إجراءات قبل بدء تطبيق االستمارة عمى المبحوثين من أجل التحكم 

 :ما يميكىذه العممية  وتمت ،ميدانيفي الظروف التي يتم فييا البحث ال

  تمت عممية تطبيق االستمارتين عمى التالميذ )مفردات العينة( بعد رجوعيم مباشرة

 االنفعالية التي غالبا ما تصاحبمتأثير المحتمل لمحالة النفسية، و من عطمة الشتاء، تفاديا ل

 .عطمة(ى الإل)حيث تبرمج االمتحانات قبل خروج التالميذ التالميذ خالل فترة االمتحانات 
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 بطريقة جماعية في قاعات الدراسة وفي جمسات  نتمت عممية تطبيق االستمارتي

ما تتيحو ىذه الفترة من  إلى جانب صباحية، حتى تضمن استعداد أكثر لمشاركة المبحوثين،

 انتباه مقارنة بالجمسات المسائية.تركيز و 

 كل تمميذ )مبحوث( في طاولة لوحده من أجل ضمان استقاللية إجابات  جموس

 المبحوث.

 أو أحد المساعدين التربويين في كل الجمسات  ،تمت االستعانة بمستشار التوجيو

التطبيقية قصد خمق نوع من الشعور بالطمأنينة بين المبحوثين بحكم أن الباحث شخص 

 غريب عنيم.

 بصدد إنجاز بحث  ان الباحث يذكر المبحوثين بأنوك قبل البدء في عممية التطبيق

 عممي ييتم بموضوع العنف المدرسي، وأن المعمومات التي يدلون بيا تبقى سرية.

 وضيحات نبو في كل مرة أفراد عينة البحث إلى ضرورة قراءة التكما كان الباحث ي

 رة.الخاصة باإلجابة في كال االستمارتين، مع تقديم بعض الشرح عند الضرو 

 جمسات التطبيقية مدة ساعة واحدة.لم تتجاوز كل جمسة من ال 
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 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب –رابعا

استخدم الباحث في التحميل اإلحصائي لمبيانات التي تم جمعيا من خالل أدوات جمع 
 كالتالي:وىي  (SPSS20)اإلحصائية لمعموم االجتماعية  الحزمةالبيانات من خالل 

 التكرارات. 

 .النسبة المئوية 

 المتوسطات الحسابية. 

  االنحراف المعياري. 

 معامل االرتباط بيرسون. 

  اختبارات(T.TesT) .لحساب الفروق 

 معامل ألفا كرونباخ. 
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 خالصة الفصل:

 أدوات صالحية من التأكد ىيو  العممي؛ البحث في مرحمة أىم الفصل ىذا تضمن 
 لمعالجة اختيارىا تم التي اإلحصائية األساليبوكذا  ،الثباتو  صدقال خاللمن  الدراسة
 ،عمييا المتحصل البيانات معالجة دقة لتضمن توظيفيا وكيفية ،إلييا سنتوصل التي النتائج

 سواء ،سةالدر ا مع أىداف ةفقتجاءت م سةاالدر  في وظفت التي ةيالمنيج ءاتااإلجر كما أن 

 اناتيالب جمع أدوات أو ،نةيالمعا أسموب أو، منيجيا أو سةاالدر  نوع ارياخت ثيح من
 ضبط أنفذلك ول ،رىايوتفس اناتيالب ليلتحم ةياإلحصائ بياألسال وكذلك ،تيامعالج بيأسالو 

ومن ثم تحميميا  ؛يسيل الوصول إلى نتائج موضوعيةسالدراسة لألسس واإلجراءات المنيجية 
يساىم في تحديد كيفية التعامل مع سوتفسيرىا ومناقشتيا بطريقة عممية وواقعية، كما 

وذلك  ؛مدلوالت كيفية إلى المعطيات الكميةالميدانية وتحويل اإلحصائية المعطيات والبيانات 
  .مركبةأو بسيطة سواء كانت بعد تبويبيا وعرضيا في جداول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائج :السابعالفصل 
 تمييـد

  عرض وتحميل البيانات األولية -أوال

 ىــعرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية األول –ثانيا

 ةــالفرضية الثانيعرض وتحميل ومناقشة بيانات  –ثالثا

 ةــعرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية الثالث –رابعا

 ةـعرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية الرابع –خامسا

 عرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية الخامسة –سادسا

 النتائج العامة لمدراسة –سابعا 
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 تمييد:

بعد عرض اإلطار النظري لمدراسة والذي تـ مف خبللو تقديـ بعض التصورات النظرية 
التي أعطت لمباحث و حوؿ ظاىرة العنؼ بصفة عامة، والعنؼ المدرسي بصفة خاصة، 

النظرية تبقى  أف األطر إال بأبعادىا المختمفة؛ طبيعة ىذه الظاىرةخمفية نظرية حوؿ 
دراسة توجب عمى الباحث تدعيـ الجانب النظري لم لذلؾ ري،يمحصورة في مجاليا التنظ

 ؛ ألف البحث السوسيولوجي ال تكتمؿ أىميتو إال بعد ربطو ببعده الواقعي؛مبريقيبالجانب اإل
ميمة مف عمميات البحث  وذلؾ مف خبلؿ عممية تحميؿ البيانات الكمية التي تعتبر عممية

ثـ  ،وتحميميا ومناقشتيا الدراسة االجتماعي، لذلؾ سنحاوؿ في ىذا الفصؿ عرض بيانات
 .استخبلص النتائج

 :األولية البيانات تحميلو  عرض – أوال

 :الجنس –1

 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس :(33)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجنس 
 %56 168 ذكور 

 %44 132 إناث

 %100 300 المجموع

 .: الباحثالمصدر
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 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس :(01)رقم  الشكل    

 

  SPSS 20 مخرجات برنامج باالعتماد عمى : الباحثالمصدر

 :أفتضح ا (01)والشكؿ  (33) الجدوؿ خبلؿ مف

بؿ يشمؿ أيضا فئة  ،تعرض التبلميذ لمعنؼ المدرسي ال يقتصر عمى فئة الذكور فقط
اإلناث، إال أف النسبة األعمى كانت عند الذكور، حيث بمغ عدد التبلميذ الذكور الذيف 

، في حيف بمغ %56أي بنسبة  ؛تمميذا 168تعرضوا لمعنؼ مف قبؿ زمبلئيـ داخؿ الثانوية 
بة أي بنس ؛تمميذة 132عدد اإلناث المواتي تعرضف لمعنؼ داخؿ الثانوية مف قبؿ التبلميذ 

البحث، وىذا راجع إلى طبيعة الجنس نفسو، حيث أكدت العديد أفراد عينة مف مجموع  44%
أف العنؼ لدى الذكور أعمى منو لدى اإلناث سواء مف ناحية مف الدراسات في ىذا المجاؿ 
 :ويرجع ذلؾ لعدة عوامؿ الممارسة أو الوقوع ضحية لو.

مما يدفعيـ إلى  ؛فمف الناحية الفسيولوجية، حيث يتمتع الذكور بقوة جسمية أكبر 
مف الناحية السيكولوجية، فقد حاولت بعض البحوث الكشؼ قوتيـ بمعدؿ أكبر، أما  استخداـ

 استجاباتعف الدافع المحرؾ لمعنؼ لدى الجنسيف، والذي يعمؿ بدوره عمى تبايف إثارة 
فاإلناث قوف العنؼ بصورة تختمؼ عف اإلناث؛ يتمالعنؼ بيف الجنسيف، وقد تبيف أف الذكور 
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الداخؿ ويشعرف بأفكار انتحارية ليف فرص كبيرة إلرجاع رد فعؿ عف العنؼ المتمقي إلى 
 (1)نفسية. اضطراباتفي التغذية، ونقص في تقدير الذات و  اضطراباتو 

، فيقوؿ محمد الشيب "ويعكس ىذا التمايز في سموؾ العدواف أما مف الناحية االجتماعية
، ىذه األساليب التي تعزز االجتماعيةأساليب التنشئة  اختبلؼبيف الذكور واإلناث إلى 

عند األطفاؿ الذكور، ولكنيا في المقابؿ تحد منو عند اإلناث، فالمجتمع  السموؾ العدواني
الطفؿ الذكر، وبالتالي تنشط لدييـ أساليب التعبير العدوانية عند  السموكياتأكثر تسامحا مع 

اإلناث الصريح والمباشر عف العدواف، ومع عدـ تسامحو مع اإلناث في عدوانيف، تنمي 
صورا ضمنية وغير مباشرة لمتعبير عنو، وال يتعدى حدود ىذا التعبير في معظـ األحواؿ 

أغمب ضحايا العنؼ ىـ مف  الصور المفظية، عمى عكس ما يفعؿ الذكور، ونجد كذلؾ بأف
 (2) ".الذكور

وحتى في ضوء التوقعات الثقافية، فإف المجتمع يتوقع أف يظير األطفاؿ الذكور مزيدا 
 مف العنؼ أكثر مما يتوقعو مف اإلناث.

وىي نسبة  %46يا اإلناث متورغـ ىذا التبايف إال أنو يمكف القوؿ حسب النسبة التي سج
مما يدؿ عمى اإلناث كذلؾ قد يتورطف في أحداث  54%ليست ببعيدة جدا عف نسبة الذكور 

 .عنؼ داخؿ الثانوية أو يقعف ضحية لو

 

 

 

                                                           

 .84، صمرجع سابقلويزة فرشان:  -1
 .124، صمرجع سابق: محمد الشيب -2
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 العمر: –2

 .ع أفراد عينة الدراسة حسب العمريمثل توزي :(34)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
[15 - 17[ 156 ,0052% 

[17 - 19[ 101 %33,67 
[19 - 21] 43 %14,33 

 100% 300 المجموع

 : الباحث.المصدر

 العمر.يوضح توزيع أفراد العينة حسب  :(02)رقم  الشكل

  SPSS 20 برنامجمخرجات  باالعتماد عمى : الباحثالمصدر
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 :أفتبيف  (02)والشكؿ رقـ  (34)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

 كانتسنة، حيث  ]17 - 15]والتي تمثؿ الفئة العمرية  52,00%نسبة سجمت ىي أعمى  
نصؼ عدد التبلميذ الذيف تعرضوا لحاالت  أكثر مف ، أي أف50%مف أعمى ىذه النسبة 

سنة، في حيف نجد أدنى نسبة  17و 15أعمارىـ بيف عنؼ مف قبؿ التبلميذ داخؿ الثانوية 
وىذا ما  ؛سنة 21و 19والتي تمثؿ نسبة التبلميذ الذيف أعمارىـ بيف  14,33%سجمت ىي 

 4داخؿ الثانوية أكبر بحوالي يفسر أف نسبة التبلميذ األقؿ سنا الذيف تعرضوا لحاالت عنؼ 
أف التبلميذ صغار السف لدييـ إلى ويعود السبب في ذلؾ  ؛االتبلميذ األكبر سن مرات مف

أكثر ىذا ما يجعميـ عرضة لحاالت عنؼ و  ؛كبار السفبنية جسمية أضعؼ مف التبلميذ 
 مف التبلميذ كبار السف الذيف مف المفترض أف تكوف بنيتيـ الجسمية أقوى.

 األكبرالتبلميذ ومف ناحية أخرى فإف نسبة كبيرة مف أحداث العنؼ تحدث مف جانب 
 تجاه التبلميذ األصغر سنا. اسن

مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف ىناؾ تناسب عكسي بيف عمر التمميذ  تبيف كذلؾكما 
 تعرضو لمعنؼ. احتماؿ وتعرضو لمعنؼ، أي كمما زاد عمر التمميذ قمت نسبة

حيث وجد تناقصا تدريجيا Olweus). (Dألويس  فوىذه النتيجة تتفؽ مع ما أورده دا
 (1).ءعمى حد سوا لمبمطجة )التنمر( وفؽ التزايد في السف وىذا لدى الذكور واإلناث

 

 

 

                                                           

 .207، صمرجع سابق :خيرة خالدي -1
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 :المستوى الدراسي –3

 .يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي :(35) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي
 % 46,33 139 أولى ثانوي

 % 32,67 98 ثانية ثانوي

 % 21.00 63 ثالثة ثانوي

 % 100 300 المجموع

 .: الباحثالمصدر

 المستوى الدراسي. حسب يوضح توزيع أفراد العينة: (03) الشكل رقم   

 
 SPSS 20 برنامجمخرجات  باالعتماد عمى : الباحثالمصدر 

 :أفنجد  (03)والشكؿ  (35) الجدوؿ مف خبلؿ

إال أف  ؛التعرض لمعنؼ داخؿ الثانوية يشترؾ فيو تبلميذ المستويات الدراسية الثبلثة 
ثـ تمييا نسبة  ،46,33%أعمى نسبة قد سجمت لدى تبلميذ السنة األولى ثانوي وذلؾ بنسبة 

ثانوي، أما أدنى نسبة فقد سجمت لدى تبلميذ السنة والتي تمثؿ تبلميذ السنة الثانية  %32,67
لدى ويفسر ذلؾ أف مستوى الوقوع ضحية العنؼ المدرسي  ؛21%الثالثة ثانوي وذلؾ بنسبة 

ثانوي، ي أعمى مما ىو عميو لدى تبلميذ السنة الثالثة ميذ المستوييف األولى والثانية ثانو تبل
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في المستوييف األولى يعزى ذلؾ إلى ضعؼ أو صغر أجساـ كثير مف التبلميذ  وربما
والثانية ثانوي مقارنة بأقرانيـ في مستوى السنة الثالثة ثانوي، بحيث ال يستطيعوف الدفاع عف 

 اجمة اآلخريف ليـ لفظيا أو جسميا.د ميأنفسيـ عن

مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف مستوى تعرض تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ  تأكدكما 
 انتقؿإلى قسـ أعمى، وبناء عمى ذلؾ فإنو كمما  انتقمواداخؿ الثانوية ينخفض تدريجيا كمما 

قدرتيـ عمى مواجية اآلخريف، وبالتالي يقؿ عدد الضحايا  ازدادتالتبلميذ إلى صؼ أعمى 
 .بينيـ

 :ىاألول الفرضية بيانات ومناقشة عرض وتحميل –ثانيا

يتعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمظاىر وصور : اآلتيك الفرضية األولىجاء نص 
 متعددة مف العنؼ أبرزىا العنؼ المفظي.

يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ لتي المتعرؼ عمى أبرز مظاىر العنؼ و 
المئوية، والمتوسطات الحسابية، والنسب  تـ حساب التكرارات، زمبلئو داخؿ محيط الثانوية،

لترتيب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى عبارات كؿ محور مف او  ،واالنحرافات المعيارية
 يمي: النتائج كمامحاور استمارة مظاىر العنؼ المدرسي، وقد جاءت 

 مظاىر العنف المفظي: –1

، أف العنؼ يمارس بشكمو في مجاؿ العنؼ واألبحاثالعديد مف الدراسات  أثبتت لقد
سنتعرؼ عؿ أبرز مظاىر  ،(36) المفظي بصور ومظاىر متعددة، ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ

 العنؼ المفظي التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ زمبلئو داخؿ الثانوية.
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 .مظاىر العنف المفظي عمى عباراتأفراد عينة الدراسة  استجاباتيبين  :(36)الجدول رقم 

 أبدا أحيانا دائما العبارة رقمال
x σ الترتيب 

Fi % Fi % Fi % 

01 
والشتم  لمسب أتعرض

 من قبل أحد التالميذ
157 %52,3 100 %33,3 43 %14,3 02,38 0,724 04 

 
02 
 

ينادونني زمالئي في 
بأسماء  الثانوية

 وألقاب أكرىيا
225 %75,0 37 %12,3 38 %12,7 02,62 0,700 01 

03 

تحدث مع أحد 
التالميذ بطريقة 

 تيديدية
174 %58,0 88 %29,3 38 %12,7 02,45 0,709 02 

04 

صرخ عمي أحد 
زمالئي بصوت عال 

 حتى روعني
189 %63,0 62 %20,7 49 %16,3 02,42 0,812 03 

05 

 لالستيزاءأتعرض 
من قبل بعض 

 التالميذ
123 %41,0 110 %36,7 67 %22,3 02,19 0,775 06 

06 

أسمع من زمالئي 
كالما بذيئا عن 

 عائمتي
78 %26,0 126 %42,0 96 %32,0 01,94 0,760 07 

07 
يسخر مني زمالئي 

 عندما أتكمم
131 %43,7 105 %35,0 64 %21,3 02,22 0,776 05 

  0,685 2,32 المتوسط العام

 .ر: الباحثالمصد
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مظاىر العنف  عمى عباراتيوضح استجابات أفراد عينة الدراسة  :(04)رقم  الشكل      
 .المفظي

 

 SPSS 20 برنامج مخرجات عمى باالعتماد : الباحثالمصدر 

 الشكؿالموضحة في و  ،(36) رقـالجدوؿ المبينة في  اإلحصائية المعطيات مف خبلؿ
 :يتضح أف ،(04) رقـ

يتعرضوف لمظاىر  بثانويات مدينة الشريعة والية تبسة تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
وىو  ؛(02,32 ) وصور متعددة مف العنؼ المفظي مف قبؿ زمبلئيـ وذلؾ بتوسط حسابي

 [3 -2,32] الذي ينتمي إلى المجاؿ متوسط يقع في الفئة الثالثة مف فئات المقياس الثبلثي
العنؼ المفظي منتشر بيف  أفمما يدؿ عمى  ،وىي الفئة التي تشير إلى المستوى المرتفع

، كما تشير نتائج نفس الجدوؿ أف جميع عبارات محور صفوؼ التبلميذ  بدرجة مرتفعة
عبارات، كانت بيف المستوى المرتفع والمستوى  (07)العنؼ المفظي المتكوف مف سبع 
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المتوسط، ولـ تأتي أي عبارة ضمف المستوى المنخفض، أما العبارات ذات المستوى المرتفع 
 سابي لكؿ عبارة       كما يمي:، وتـ ترتيبيا تنازليا حسب المتوسط الح(04) فكاف عددىا

في المرتبة  "بأسماء وألقاب أكرىيا ينادونني زمبلئي في الثانوية" (02)جاءت العبارة  -
 .(0,700) انحراؼ معياريبو  (02,62)بمتوسط حسابي  األولى

في المرتبة الثانية بمتوسط  "تيديديةتحدث مع أحد التبلميذ بطريقة " (03)جاءت العبارة  -
 .(0,709) وبانحراؼ معياري (02,45)حسابي 

في المرتبة الثالثة  "صرخ عمي أحد زمبلئي بصوت عاؿ حتى روعني" (04)جاءت العبارة  -
 .(0,812) وبانحراؼ معياري (02,42)بمتوسط حسابي 

 الرابعةفي المرتبة  "والشتـ مف قبؿ أحد التبلميذ لمسب أتعرض" (01)جاءت العبارة  -
 .(0,724) وبانحراؼ معياري (02,38)بمتوسط حسابي 

عبارات وقد رتبت  (03)أما العبارات التي كانت أقؿ درجة، وذلؾ بدرجة متوسطة فكانت 
 حسب المتوسط الحسابي كما يمي: اتنازلي

في المرتبة الخامسة بمتوسط  "يسخر مني زمبلئي عندما أتكمـ" (07)جاءت العبارة  -
 .(0,776) وبانحراؼ معياري (02,22)حسابي 

في المرتبة السادسة  "أتعرض لبلستيزاء مف قبؿ بعض التبلميذ" (05)جاءت العبارة  -
 .(0,775) وبانحراؼ معياري (02,19)بمتوسط حسابي 

في المرتبة السابعة  "أسمع مف زمبلئي كبلما بذيئا عف عائمتي" (06)جاءت العبارة  -
 .(0,760) وبانحراؼ معياري (01,94)بمتوسط حسابي 
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قد تراوحت بيف التنابز  أف مظاىر العنؼ المفظي النتائج السابقة تبيفعرض بعد 
باأللقاب واألسماء القبيحة التي تحط مف قيمة الضحية،  ونعتياباأللقاب مثؿ مناداة الضحية 

التيديد الذي يعتبر األسموب األكثر تداوال بيف التبلميذ، مرورا بالصراخ عمى كذالؾ و 
كما دلت النتائج أف السخرية  ،أف شريعتنا تحـر ذلؾ رغـ ،وشتميا ،الضحية، وسبيا

حيث يستخدـ التبلميذ ىذا األسموب في شكؿ مزاح  ،واالستيزاء أسموب شائع بيف التبلميذ
 .ألنو يشعرىـ بالبيجة والسرور

وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة، مثؿ دراسة مفتشية  
توصمت ىذه التي أوردىا عامر مصباح، حيث  (2003) الجزائر الكبرىمحافظة  أكاديمية

يمارسيا تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي داخؿ  التيالدراسة إلى أف أشكاؿ العنؼ المفظي 
 بينت نتائجالمؤسسة التربوية تمثمت في السب والشتـ، والتيديد، والتنابز باأللقاب، كما 

الطبلب ىي  ليا أكثر صور العنؼ التي يتعرض أف (2004) وفدراسة سميحة نصر وآخر 
 .المعاكسات والمضايقات، والسب والشتـ

تشابيا كبيرا بيف  (2008) دراسة نورة بنت سعد بف سمطاف القحطانينتائج  كما بينت 
التي يستخدميا كؿ مف الطبلب والطالبات والتي تمثمت عند كبل الطرفيف  العنيفة األساليب

والتعميؽ بألفاظ جارحة  ،والسب ،بصورة مؤذية، والسخرية والمضايقة في السب بألفاظ جارحة
 .بسبب الموف أو الجنسية أو العرؽ

أف الثمث مف مجموع تبلميذ : بفرنسا ( ,1999BLATIER) دراسة ببلتييوقد بينت كذلؾ  
مرحمة التعميـ الثانوي يشتكي مف السب والشتـ، ويحدث ىذا النوع مف العنؼ خاصة في 

األولى، ويتحدث التبلميذ عف تأثرىـ بمثؿ ىذا النوع مف العنؼ والذي يحدث حسب السنة 
 .رأييـ عددا مف المرات في اليـو
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منيا ما يعود  لوجود عدة عوامؿ، لجوء التبلميذ ليذه األساليب العنيفةويعزو الباحث 
يمر بمرحمة  فترة؛ حيث أف التمميذ في ىذه اللمعوامؿ الذاتية لتمميذ ىذه المرحمة بالذات

فترة األزمات؛  أنيا ية واالجتماعيةالنفسمف خبلؿ الدراسات المختصوف والتي يؤكد  ؛المراىقة
مختمؼ جوانبو  تمس التيتتميز بمجموعة مف االضطرابات، واالنفعاالت، والتحوالت  حيث

كيؼ والتي ينتج عنيا عجز المراىؽ عف الت ،الفسيولوجية، والنفسية، واالجتماعية، والعقمية
فيجد المراىؽ نفسو في  مع البيئة االجتماعية التي يعيش فييا سواء كانت أسرية أـ مدرسية،

بحيث  اآلخريف؛تجاه  و إلى إظيار السموكيات العنيفةيدفع صراع داخمي وخارجيحالة 
 .والتعصب لرأيو ،يظير العنؼ في أفكاره، وسموكو بسبب اندفاعو وتحمسو

عند المراىؽ وسيمة ينقؿ مف خبلليا الشحنة القوية التي يتمتع بيا المتمثمة في  فالعنؼ 
 .الطاقة والحيوية إلى المجتمع الخارجي الذي يكوف مف حولو

كما أف المراىؽ يعتبر العنؼ وسيمة لجمب انتباه الغير إليو، ووسيمة لمدفاع عف وجوده  
قة كبلمو صبغة الخشونة في تظير في طريالمراىؽ  أفكما  ،في وسطو االجتماعي

السب، عبارات أثناء تواصمو مع اآلخريف  حديثو الصوت، وتكوف ذات طابع عنيؼ، فيتخمؿ
والتي تكوف حسب رأيو مصدرا لمقوة  ،والشتـ، والتفوه بألفاظ وعبارات نابية وغير أخبلقية

ثبات الذات والتربع عمى عرش الحكـ في جماعتو، أو ىي دليؿ النتمائو ووالئو  والشجاعة وا 
 .وبالتالي يريد أف يوثؽ ىذا االنتماء بمثؿ ىذه التصرفات والسموكات ؛لجماعة ما

أسموب  د عمىاالعتماككما أف التنشئة االجتماعية األسرية المبنية عمى ثقافة العنؼ 
لمثؿ ىذه السموكيات تساىـ بقدر كبير في تبني المراىؽ  ؛السب والشتـ في تربية األبناء

 فنجد في بعض األسر أف المعامبلت اليوميةالعنيفة واستخداميا في تواصمو مع اآلخريف؛ 
التي يتمقاىا الطفؿ مف بعض أفراد أسرتو تتميز في كثير مف األحياف بنفاد الصبر، وعدـ 

وانعداـ المرونة  ،الحناف العطؼ قمةإضافة إلى ذلؾ  ،الحمـ، وسرعة الغضب ألسباب تافية
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ظنا منيا أنو يشد  مع الطفؿ األسر تستعمؿ العنؼ بعضأف  كما ،عووالميونة في التعامؿ م
  .ويقوي عزيمتو لخوض معترؾ الحياة ه،عود

تحفز ليا دور كبير في نشر ثقافة العنؼ بيف األفراد، و  الممارسات الخاطئة فجؿ ىذه
 .روح العدوانية لدى الطفؿ لتثير فيو العنؼ والحقد وكراىية اآلخر

 واأللفاظ النابية ىو في األصؿ سموؾ اجتماعيتبادؿ الشتائـ  وعميو يمكف القوؿ أف
 .فييا الفرديظير مع التنشئة االجتماعية في البيئة التي نشأ  منحرؼ وغير مقبوؿ

كما فاألسرة قد تمعب دورا ايجابيا في التقميؿ مف السموؾ العنيؼ لدى المراىؽ، وليذا  
يكوف دورىا سمبيا بإنتاج السموؾ العنيؼ وذلؾ تبعا لبلتجاىات الوالدية في عممية أف  يمكف

 .لؤلبناء التنشئة االجتماعية

 مظاىر العنف البدني: –2

استمارة مظاىر العنؼ المدرسي التي  الذي توضحومف خبلؿ محور العنؼ البدني 
يمارس بصور ومظاىر متعددة، ومف  البدني أف العنؼتبيف  ،وجيت إلى أفراد عينة الدراسة

أبرز مظاىر العنؼ البدني التي يتعرض ليا  سيتـ الوقوؼ عند (37) خبلؿ الجدوؿ رقـ
 تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ زمبلئو داخؿ الثانوية.
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مظاىر العنف  عمى عباراتأفراد عينة الدراسة  استجاباتيبين توزيع  :(37)الجدول رقم 
 .البدني

 العبارة رقمال
 أبدا أحيانا دائما

x σ الترتيب 
fi % fi % Fi % 

08 
 تعمد أحد التالميذ 
 لكمني الشجار معي ثم 

59 %19,7 89 %29,7 152 50,7 1,69 0,781 06 

09 

 الشعر أتعرض لشد
 من قبل بعض 
 زمالئي 

50 %16,7 160 %53,3 90 %30,0 1,87 0,671 04 

10 
 عرقمني أحد التالميذ

 عندما مررت أمامو 
109 %36,3 72 %24,0 119 %39,7 1,97 0,873 03 

11 

 أتعرض لمدفع 
 المتعمد من بعض 

 التالميذ أثناء التزاحم

 

 

128 

 

 

%42,7 

 

 

65 

 

 

%21,7 

 

 

107 

 

 

%35,7 

 

 

2,07 

 

 

0,884 

 

 

02 

12 

 يتشاجر معي 
 زمالئي ألتفو 

 األسباب

95 

 
%31,7 140 %46,7 65 %21,7 2,10 0,725 01 

13 

 اعتدى عمي أحد 
 التالميذ وأسقطني 

 عمى األرض
27 %09,0 92 %30,7 181 %60,3 1,49 0,657 07 

14 
 صفعني أحد

 التالميذ أمام زمالئي
88 %29,3 71 %23,7 141 %47,0 1,82 0,857 05 

 0,706 1,86 المتوسط العام

/  .الباحث ر:المصد /
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 البدني.العنف  مظاىر عمى عباراتيوضح استجابات أفراد عينة الدراسة  :(05)رقم  الشكل

 

 SPSS 20 برنامجمخرجات  باالعتماد عمى : الباحثالمصدر 

 في الشكؿ رقـوالموضحة  (37) المبينة في الجدوؿ رقـ المعطيات اإلحصائية مف خبلؿ

 أف:يتضح  (05)

بثانويات مدينة الشريعة والية تبسة يتعرضوف لمظاىر  تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
وىو  ،(1,860) وذلؾ بتوسط حسابي ،مف قبؿ زمبلئيـ البدنيوصور متعددة مف العنؼ 

 متوسط يقع في الفئة الثانية مف فئات المقياس الثبلثي الذي ينتمي إلى المجاؿ 

وىي الفئة التي تشير إلى المستوى المتوسط، مما يدؿ عمى أف العنؼ  ]2,32 -1,66]
البدني منتشر بيف صفوؼ التبلميذ  بدرجة متوسطة، كما تشير نتائج نفس الجدوؿ أف جميع 
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عبارات، كانت كميا تنتمي المستوى  (07)عبارات محور العنؼ البدني المتكوف مف سبع 
التي جاءت ضمف المستوى المنخفض، ومف العبارات الستة  (13)المتوسط، باستثناء العبارة 

في  "األسبابيتشاجر معي زمبلئي ألتفو " (12)ذات المستوى المتوسط ظيرت العبارة 
 قدرهوبانحراؼ معياري  (02,10) بػ رالمرتبة األولى، فقد سجمت أعمى متوسط حسابي قد  

(0,725). 

إف ظيور ىذه العبارة في المرتبة األولى حسب استجابات أفراد العينة، دليؿ عمى تذمر 
إحدى أشكاؿ العنؼ  عفىؤالء التبلميذ مف انتشار ىذا السموؾ ومعاناتيـ منو، فيي تعبر 

حيث عبر أفراد عينة الدراسة أف زمبلئيـ  ؛الجسدي األكثر انتشارا بيف صفوؼ المراىقيف
تؤكد حدوث ىذا ل 31,7% جاءت نسبة وقد ،تافيا لسببا كاف ولو حتىيتشاجروف معيـ 

وىاتيف النسبتيف  بوجوده أحيانا، 46,7% ونسبة المظير مف العنؼ الجسدي بشكؿ دائـ،
وىذا ما يدؿ عمى رغبة بعض التبلميذ في استعراض القوة، مف أجؿ لفت انتباه  متقاربتيف،

 .وسط جماعة األقراف وذلؾ لتحقيؽ الييبة والنفوذ، اآلخريف إلييـ

خبلؿ تواجدىـ في  صاء واإلىماؿ المتعمدقباإل التبلميذ بعض يشعر أنو أحياناكما  
، ما يجعميـ يعبروف عف غضبيـ الداخمي بطريقة عنيفة وغير مقبولة إلثبات وجودىـ الثانوية

تعرضوا يسمى بالعنؼ المضاد الناجـ عف العنؼ الرمزي الذي  ما فيمجئوف إلى ؛وتحقيؽ ذواتيـ
، وربما يكوف سبب الشجار ىو نتيجة وجود الشجار مع زمبلئيـ كمتنفس ليـ لو متخذيف
 ىؤالء التبلميذ يحمميا التي ىـ،سر أأو حتى بيف  ثانوية،ال أسوارخارج  التبلميذبيف  خبلفات
  إلى داخؿ المدرسة.معيـ 

عادة ما يكوف تصور المراىؽ لممشاجرة بشكؿ ايجابي، فيو ال باإلضافة إلى ذلؾ أنو 
نما يراه حقا مشروعا يريد أف  فيويرى  سموؾ مخالؼ لما تعارفت عميو الجماعة التربوية، وا 

يمارسو بحرية، بالرغـ أنو يعي أشكاؿ العقاب التي يمكف أف تسمط عميو إذا تمادى في ذلؾ، 
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وقع ما اني في الخفاء أو ينسبو إلى أحد زمبلئو إذا السموؾ العدو ىذا لذلؾ عادة ما يمارس 
في مأزؽ، وىذا ما يثبتو الواقع؛ فأحيانا يذىب بعض التبلميذ الذيف ال يمارسوف العنؼ 
ضحية لممارسات خاطئة مف طرؼ بعض التبلميذ المتمرديف عمى النظاـ العاـ لممؤسسة 

 التربوية.

التبلميذ تعتبر أحد الظواىر السمبية التي  المشاجرات المتكررة بيفوعميو يمكف القوؿ أف 
تشوه المحيط المدرسي واالجتماعي، وتعكس خمبل تربويا أسيمت فيو مختمؼ مؤسسات 

والتواصؿ  قناة لمحوار إيجادوعجزت عف  ،التنشئة االجتماعية ألنيا لـ تتفيـ حاجات المراىؽ
مؤشر خطير يجب  وتفاقمو  في األوساط التعميمية بيف التبلميذ فوجود ىذا السموؾ ،معو

خسائر مادية لكبل  ىذا السموؾ العنيؼنتج عف يقد فتداركو قبؿ فوات األواف، 
اآلخر أو أف  ومستمزماتأشياء  أحدىماكأف يدمر  ؛عمى حد سواءالطرفيف)الجاني والضحية(

 كوفتعندىا سالثانوية  خارج أف ينتقؿ إلى لمشجار يمكف كما، الثانويةيحطـ بعضًا مف أثاث 
  .وأخطرأشد  تداعياتو

 حوؿ موقؼ الطمبة مف المشاجرات الطبلبية، (1999)وقد بينت دراسة خمش وآخروف
وخبرة الطمبة بالمشاجرات الطبلبية )مشاىدة، مشاركة(، وأسباب المشاجرات الطبلبية مف 
وجية نظر الطمبة، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى انتشار المشاجرات بيف الطمبة، كما 

بعض الطمبة اعتبروا أف المشاجرات مظير غير حضاري ال يميؽ  أظيرت النتائج أف
 التعميمية التي ينتمي إلييا، أما البعض اآلخر فقد اعتبر المؤسسةبالطالب ويسيء إليو، وال ب

  (1)أف المشاجرة تعطي ىيبة واحتراما لؤلفراد المشاركيف في المشاجرة.

ىذا المظير مف  مف التبلميذ ترفض االعتراؼ بوجود 21,7%في المقابؿ وردت نسبة و 
يو أبدا، ويرجع ذلؾ إلى إف الضحية ال تحب أف تخبر بما يقع إلوأنيـ لـ يتعرضوا العنؼ، 

                                                           
  89، ص4112، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط -وجيات نظر -العنف الجامعيربحي مصطفى عميان:  -1
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أف معظـ ضحايا العنؼ  (Smith and Shu)سميث وشي عمييا مف اعتداء كما بيف ذلؾ 
المدرسي يتعمدوف السرية وكتماف ما يتعرضوف لو مف حوادث عنؼ داخؿ المدرسة مف قبؿ 

وادث وعدـ اإلعبلف عنيا خوفيـ مف زمبلئيـ، ومف العوامؿ التي تدفعيـ إلى كتماف ىذه الح
حدوث إساءات واعتداءات مستقبمية مف طرؼ أقرانيـ العنيفيف، واعتقادىـ بأنيـ سيكونوف 

 (1)."معزوليف أكثر إذا أبمغوا عف تعرضيـ لمعنؼ

أف المراىؽ ال يحب أف يظير بمظير الضعيؼ أماـ زمبلئو، مما  إلى ويرجع ذلؾ 
 أفنو يمكف أيضطره لمكتماف أو الكذب أحيانا عف مغامرات لو فييا حظ مف االنتصار مع 

 .يكوف أحد ضحايا تمؾ المغامرات

التي جاءت في  "اعتدى عمي أحد التبلميذ وأسقطني عمى األرض " (13)أما العبارة 
وبانحراؼ  (02,07) قد ر بػالمرتبة األخيرة، وذلؾ بحصوليا عمى أدنى متوسط حسابي 

ويعني حصوؿ ىذه العبارة عمى ىذه المرتبة حسب استجابات أفراد  .(0,884) قدره معياري
العينة، إال دليؿ عمى ضعؼ انتشار مثؿ ىذا السموؾ بيف تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي، 

أغمبية أفراد عينة أف النسبة تؤكد ىذه و  60,3%مت أعمى  نسبة في البديؿ أبدا بػ حيث سج
، مما يدؿ عمى أف التمميذ الذي يستخدـ العنؼ الدراسة تنفي تعرضيا لمثؿ ىذا السموؾ

الجسدي ال تصؿ بو الدرجة إلى إسقاط الضحية عمى األرض، ألنو يدرؾ عواقب وتبعات 
 .ىذا التصرؼ

 ، وىما عمى التوالينسبتيف متقاربتيففقد ظيرا ب بالنسبة لمبديميف دائما وأحيانا أما 
، مما يشير إلى أف أفراد العينة أقروا بحدوث ىذا السموؾ معيـ سواء 23,7%و  %29,3

 .بشكؿ متكرر أو في بعض األوقات فقط

                                                           
 .89صمرجع سابق،  :أبو غزال معاوية -1
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إال أف ىاتيف النسبتيف تبقى ضعيفتيف نوعا ما إذا ما قورنت بنسبة البديؿ أبدا، مما يدؿ  
بصورة محدودة إذا  وعمى أف العنؼ الذي يؤدي إلى إسقاط الضحية منتشر بيف التبلميذ لكن

 ما قورف بسموؾ الشجار

ليا  ومف خبلؿ ىذه القراءات اإلحصائية يتبيف أف مظاىر العنؼ البدني التي يتعرض
ال أنيا ال تصؿ إ ؛تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ أقرانو بثانويات مدينة الشريعة متنوعة

إلى درجة الخطورة، فيي ال تتعدى أف تكوف عبارة عف شجارات وتدافع وعرقمة وشد الشعر، 
سقاط الضحية عمى األرض، وحتى إف وجدا ىذيف ف مـ تصؿ ىذه المظاىر إلى حد الصفع وا 

  ف األخيريف فيما بنسب ضئيمةالظيري

التي تعتمدىا إدارة كؿ ثانوية  المدرسية ويعزو الباحث ذلؾ إلى فاعمية أدوات الضبط 
وذلؾ مف  مف ثانويات مدينة الشريعة في محاربة أشكاؿ العنؼ الجسدي في أوساط التبلميذ،

في الوسط ظاىرة العنؼ انتشار بمحاربة الخاصة  اإلجراءاتو  متعميماتيا لتطبيق خبلؿ
وكذلؾ بالسير عمى تفعيؿ القانوف الداخمي لمثانوية الذي يحتوي في العديد مف  ،المدرسي

 .بنوده عمى لوائح وتعميمات تمنع العنؼ بمظاىره المختمفة

 مظاىر العنف النفسي: –3

تمميذ مرحمة التعميـ  ( التي يتعرض لوبعد التعرؼ عمى مظاىر العنؼ الجسدي )البدني
ال يقؿ أىمية عف  الثانوي وما يمحقو مف أضرار مادية عمى الضحية، فإف العنؼ النفسي

لمضحية وذلؾ مف خبلؿ األثر الذي تحدثو يمس الجانب السيكولوجي  العنؼ المادي، بحيث
بعض السموكيات والمواقؼ التي تصدر مف الجاني )التمميذ العنيؼ( تجاه الضحية، والتي 

 في الكثير مف األحياف يتجاوزقد تخترؽ وجداف ونفسية وشعور الضحية محدثة وقعا عميقا 
 .أماـ األقرافذا كاف خاصة إ الذي يمكف أف ينتجو العنؼ المادي األثر
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، فيصبح أصدقاءهثقتو بنفسو و يفقد  ليذا الشكؿ مف العنؼ حيف يتعرض التمميذف 
مكاناتو، الشيء الذي يعوؽ تعممو ونموه بشكؿ سميـ،  غاضبا مترددا مشككا في قدراتو وا 

 .ويدخؿ في دوامة مف الغضب واالكتئاب

التشجيع عمى  التمميذويزداد األمر سوءا إذا تكرر األمر مرات عديدة. فبدؿ أف يناؿ  
منطويا  بذلؾعمى التشكيؾ في نفسو وتصرفاتو، فيصبح فإنو يحصؿ  زمبلءهمف  والمودة

يطوؿ  قدو ، يومنعزال عمى ذاتو ألنو يخاؼ مف اإلىانة التي تزعزع كيانو النفسي واالجتماع
 .إلى غاية مراحؿ عمرية الحقةاآلثار  ذهى أمد

، سنتعرؼ عؿ أبرز مظاىر العنؼ النفسي التي يتعرض (38) ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ 
 الثانوية. ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ زمبلئو داخؿ
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العنف مظاىر  عبارات عمى الدراسة أفراد عينة استجاباتيبين توزيع  :(38)الجدول رقم 
 .النفسي

 العبارة رقمال
 أبدا أحيانا دائما

x σ الترتيب 
fi % fi % Fi % 

15 

 يتجنبني زمالئي في
 ال يحبونالثانوية و  
 التحدث معي 

131 %43,7 121 %40,3 48 %16,0 2,28 0,722 02 

16 

 عندما أتكمم ال ُيصغ
 إلّي أحد من  

 زمالئي
144 %48,0 70 %23,3 86 %28,7 2,19 0,855 03 

17 
 يحرمني زمالئي 
 من المعب معيم

144 %38,0 71 %23,7 115 %38,3 2,00 0,875 05 

18 

 تعمد أحد التالميذ 
 كشف أسراري 

 الشخصية
79 %26,3 106 %35,3 115 %38,3 1,88 0,796 07 

19 

ليّ نظر   أحد               ا 
 نظرات  التالميذ

 غاضبة لتخويفي
 تيديديو 

80 %26,7 130 %43,3 90 %30,0 1,97 0,753 06 

20 
 قطع أحد أصدقائي 
 رعالقتي بو دون مبر 

90 %30,0 141 %47,0 69 %23,0 2,07 0,726 04 

21 
 تيمني أحد التالميذ ا

 بأفعال لم أرتكبيا
171 %57,0 72 %24,0 57 %19,0 2,38 0,786 01 

  0,718 02,11 المتوسط العام

 .: مف إعداد الباحثالمصدر
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مظاىر العنف  عمى عباراتيوضح استجابات أفراد عينة الدراسة  :(06)رقم  الشكل      
 النفسي.

 

 SPSS 20 برنامج مخرجات االعتماد عمى ب: الباحثالمصدر 

 والموضحة في الشكؿ رقـ (38) في الجدوؿ رقـ المبينةالبيانات اإلحصائية مف خبلؿ 
 :يتضح أف (06)

عنؼ لم بثانويات مدينة الشريعة والية تبسة يتعرضوف تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
وىو  (02,11 ) وذلؾ بتوسط حسابي بصور ومظاىر متعددة، مف قبؿ زمبلئيـ النفسي

        مف فئات المقياس الثبلثي الذي ينتمي إلى المجاؿ الثانيةمتوسط يقع في الفئة 
وىي الفئة التي تشير إلى المستوى المتوسط، مما يدؿ عمى أف العنؼ  ]2,32 -1,66]

، كما تشير نتائج نفس الجدوؿ أف جميع النفسي منتشر بيف صفوؼ التبلميذ بدرجة متوسطة
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المستوى  ضمف كميا عبارات، كانت (07) العبارات المتعمقة بالعنؼ النفسي والبالغ عددىا
ضمف  جاءتالتي  "تيمني أحد التبلميذ بأفعاؿ لـ أرتكبياا" (21) باستثناء العبارةالمتوسط، 
 (02,38) قدر  بػ بمتوسط حسابي وذلؾ المرتبة األولى وبيذا احتمت، المرتفعالمستوى 

 .(0,786) مقداره وبانحراؼ معياري

عمى  لمعنؼ النفسي إال دليؿ واضح بقية المؤشرات األخرىإف بروز ىذه العبارة عمى  
إحدى أشكاؿ العنؼ  ففيي تعبر ع ؛مف انتشار ىذا السموؾ أفراد عينة الدراسة ةدرجة معانا

يستخدميا المعتدي كمحاولة لزعزعة  بحيث تبلميذاألكثر انتشارا بيف صفوؼ ال نفسيال
اتيامات يـ يعانوف مف عينة أنالحيث عبر أفراد  ؛استقرار الضحية وزرع الشؾ في نفسو

 قدرت بػ نسبة حصؿ البديؿ دائما عمى أعمى زمبلئيـ ليـ بأفعاؿ لـ يرتكبوىا أصبل، حيث
أما بالنسبة  ،بشكؿ دائـ نفسيحدوث ىذا المظير مف العنؼ الىذه النسبة تؤكد ل %57,0

وىي نسبة ضعيفة نوعا ما إذا ما قورنت مع نسبة البديؿ  24,0%لمبديؿ أحينا فجاءت نسبتو 
دائما وتدؿ ىذه النسبة أف أفراد عينة الدراسة يتعرضوف إلى اتيامات زمبلئيـ في بعض 

 الحاالت فقط.

)الجمع  81,0%السابقتيف يتضح أف أغمبية المبحوثيف أي بنسبة  واستنادا إلى النسبتيف
مف خبلؿ توجيو التيـ إلييـ، سواء بصورة دائمة إلى العنؼ  بيف النسبتيف( يتعرضوف

 أوقات ومواقؼ معينة فقط.أي في  ؛بصورة متقطعة أو ،ومستمرة

التمميذ يستخدمو  ، حيثتبلميذ المدارس بيف متداوال توجيو االتيامات أسموبويعد   
باعتبار ىذا  لمضحية، كإنذار أوؿ كمرحمة أولى في سموكو العنيؼ، فيبدأ بو  المعتدي
غالبية سموكيات العنؼ  ألف ؛بقية أشكاؿ العنؼ األخرى أىـ اإلشارات التي تسبؽ األسموب

كحيمة  لى ىذا األسموبإ المعتدي حيث يمجأ ،تيديداتياـ أو وحوادثو في المدرسة يسبقيا 
لصاؽ تيمة بالضحية حتى يصبح في عزلة مف أمره ،لمسيطرة والضغط عمى الضحية  ،وا 
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وغير مقبوؿ اجتماعيا، وبالتالي  مشيناينفر منو اآلخريف وينبذونو الرتكابو سموكا س حينياو 
يكوف المعتدي أكثر شرعية عند اعتدائو، ألف في الوقت نفسو و  ،يصبح ضحية سيمة لمعنؼ

كما أف المعتدي يدرؾ  ،لضحايااآلخريف لف ينبذوا ىذا العنؼ عند وقوعو عمى مثؿ ىؤالء ا
 ،أمدىاعمى الضحية يطوؿ  ةما نفسيالآ ستخمؼرة ر المتك والتيديدات االتياماتأف تمؾ 

يمارسيا التمميذ العنيؼ بذكاء  حيمةممارسة الضغط عمى الجانب النفسي لمتمميذ المعنؼ ف
إال أنو يختار بدقة التبلميذ الذيف يمارس عمييـ ذلؾ  ،مع أنو ال يدرؾ أبعادىا الحقيقية

وغيرىا مف الصفات .الخ الضغط تبعا لعدة اعتبارات كأف يكوف التمميذ مسالما أو خجوال..
 ةالتي ال يبدي أصحابيا أي شكؿ مف أشكاؿ المقاوم

 بمنزلة هيعد  ألنو  ؛في عدوانو عمى أسموب توجيو االتيامات يعتمد المعتدي أف كما

 ومف ،جيةا ىذا مف نفسي عف الدفاع أو الرد عمى الضحية قدرة عف لمكشؼ سريعة اورةمن
ثبات كشفو يصعب خفية طبيعةىذا األسموب ذو  يعتبر أخرى جية  خبلؼ عمى ،وحدوث وا 

الذي يمكف مبلحظة آثاره وسيولة اكتشافيا،  بعض األشكاؿ األخرى لمعنؼ، كالعنؼ المادي
قضايا العنؼ المادي عمى حساب أشكاؿ العنؼ  بمعالجة تيتـ ما عادةكما أف إدارة الثانوية 

 ؿيحم   الثانويةوكذلؾ وقوع مثؿ ىذا السموؾ داخؿ ، وأشد أبمغ تأثيره أف العتقادىا األخرى
كأف يتعرض التمميذ لحادث خطير يكوف نتيجة  ؛مسؤولية قانونية ومتابعات قضائية إدارتيا

لشجار مع الزمبلء، كما أف العنؼ المادي قد يكمؼ المؤسسة التربوية خسائر مادية بسبب 
التخريب الذي يمس ممتمكاتيا.عكس الحاؿ في العنؼ النفسي الذي ال يمكف أف نممس 

 .أضراره وال يمكف معاينتيا ماديا

وىي نسبة ضعيفة نوعا ما إذا ما قورنت  19,0%نسبتو  أما بالنسبة لمبديؿ أبدا فجاءت
وتدؿ ىذه النسبة أف أفراد عينة الدراسة لـ يتعرضوا أبدا إلى ىذا  ؛مع نسبة البديؿ دائما
 ، وىذه النتيجة تبيف إما أنو فعبل لـ يتعرضوا ليذا المظير مف العنؼ أواألسموب مف العنؼ



 الفصل السابع:                                             عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائج 
 

 275 

ضحايا العنؼ المدرسي يتعمدوف السرية وكتماف ما "ألف  ثـ أنكروا ذلؾ تعرضوا إليوأنيـ 
ا وعدـ اإلعبلف عنيا خوف ،يتعرضوف لو مف حوادث عنؼ داخؿ المدرسة مف قبؿ زمبلئيـ

 (1) "مف حدوث إساءات واعتداءات مستقبمية مف طرؼ أقرانيـ العنيفيف

فقد تراوحت عباراتيا التي دلت عمييا  ،أما بالنسبة لبقية مظاىر العنؼ النفسي األخرى
وعدـ  تيديد الضحية وتخويفيا، وكشؼ أسرارىا،  بيف االبتعاد عف الضحية واجتنابيا،

نبلحظ  .اإلصغاء إلييا، ثـ قطع العبلقة معيا دوف سبب، أو الحرماف مف المعب مع الزمبلء
ية عزؿ واستبعاد عمم واحد تمثؿ في شكؿ حوؿر كانت جميعيا تتمحور أف جميع ىذه الصو 
فو وىذه المظاىر كذلؾ ال تقؿ خطورة عف المظير السابؽ نتيجة لما تخم   ؛اجتماعي لمضحية

ىذه المرحمة العمرية، حيث تعد مرحمة مثؿ مف آثار عمى شخصية الضحية، خاصة في 
 بناء اليوية الشخصية لمفرد وتكويف معالميا الرئيسية.

 ـيستخد أف مف التبلميذ مف" (Archer et Mch Daniel)ارشي وميشاؿ دانياؿ  فحسب
أو طرؽ غير مباشرة مثؿ التشيير وتشويو السمعة، نشر الشائعات،  ،أساليب أكثر مكرا

فساد عبلقة الصداقة ، وأف اإلناث أكثر مف يستخدـ ىذه العزؿ المتعمد مف المجموعة، وا 
ومحاولة  كثرة الكبلـ،ألنو يتناسب مع طبيعة المرأة التي تميؿ إلى  ؛(2)"األساليب مف العنؼ

 .زميبلتياالبعض منيف الترويج لمشائعات بدافع الغيرة مف 

يكوف  أو ،تحتاج إلى قوة بدنيةال  ألنيا بيف التبلميذ ىذه المظاىرمثؿ  يرجع شيوع كما
وغيرىا مف  ا،سببيا الغيرة التي تنجـ عف تفوؽ الضحية دراسيا، أو تقدير اآلخريف لي

   األسباب.

                                                           
 .89صمرجع سابق،  :معاوية أبو غزال -1
 .213مرجع سابق، صي: خيرة خالد -2
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يستخدمو  فعاالً  أسموباً  يعتبر لعنؼ النفسييمكف القوؿ بأف امف خبلؿ ىذه النتائج و 
 قدمو الذي األثر والخطر مبدأ مع يتناسب ألنو" ىـ،ضحاياب ئليقاعل  بعض التبلميذ

 تستند إستراتيجية يختاروف العدوانييف فأ توصؿ إلى حيث ،(Boirkqvist,1994) بيوركفست

 عنؼال يجمعكما ، بيـ يحيط الذي الشخصي بالخطر يتعمؽ فيما عدوانيـ أثر تقييـ إلى

 األثر مع الجناة مف ناحية، عمى المنخفض عنصر الخطربيف  النفسي أو غير المباشر

ىذا النوع مف العنؼ ىو  يصبح وىكذا ،مف ناحية أخرى الضحايا عمى فيو المرغوب السمبي
 إدارة عمى يصعب ، كما أنو(1) "كشفو الممكف مف الذي المباشر العدواف عمى المفضؿ

وكشفو، وكثيرا ما يمجأ اإلناث إلى ىذا النوع مف العنؼ ألنو يتناسب  تحديدهالثانوية 
 السيكولوجية. فوطبيعتي

 الممتمكات:مظاىر العنف ضد  –4  

يمجأ تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي إلى ىذا النوع مف العنؼ الذي يعتبر أحد أشكاؿ العنؼ 
فيو مف  يدرسالذي  ()المدرسيالمادي، وذلؾ تعبيرا منو عف رفضو لموسط االجتماعي

يستخدـ تمميذ ناحية، ونتيجة الحتياجاتو ومتطمباتو المادية المتعددة مف ناحية ثانية، ليذا 
 .ه المرحمة أساليب متعددة تأخذ الطابع العنيؼىذ

سنتعرؼ عمى أىـ مظاىر العنؼ ضد الممتمكات التي  (39) ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ 
 يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ زمبلئو داخؿ الثانوية. 

 

 

                                                           
1
، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، المجمد االستقواء لدى نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل في األردنعبد الكريم جرادات:  - 

 . 251ص ،4112، العدد األول، يناير 41
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العنف مظاىر  عمى عباراتأفراد عينة الدراسة  استجاباتيبين توزيع  :(39)الجدول رقم 
 .الممتمكات ضد

 العبارة رقمال
 أبدا أحيانا دائما

x σ الترتيب 
Fi % Fi % Fi % 

22 

 استولى أحد التالميذ
 عمى بعض أغراضي

 بالقوة 
127 %42,3 84 %28,0 89 %29,7 2,13 0,840 01 

23 

 سرق أحد التالميذ 
 ممتمكات خاصة بي 

 …كتب )ىاتف، نقود،
 (الخ

75 %25,0 139 %46,3 86 %28,7 1,96 0,733 02 

24 
 مزق أحد التالميذ

 دفاتري 
75 %25,0 84 %28,0 141 %47,0 1,78 0,821 05 

25 

 رفض أحد التالميذ 
 إرجاع األشياء التي

 ستعارىا مني )كتابا
 أقالم، نقود....الخ(

65 %21,7 133 %44,3 102 %34,0 1,88 0,737 03 

26 

 إلىلجأ أحد التالميذ 
            التيديدالقوة و  

 شيء       أو أي نقودي ألخذ
 يخصني

85 %28,3 79 %26,3 136 %45,3 1,83 0,843 04 

27 

 كتب أحد زمالئي 
 عبارات غير الئقة

                    كتبيى عم
 كراريسي وأ

44 %14,7 63 %21,0 193 %64,3 1,50 0,738 07 

28 
 لطخ أو مزق أحد

 التالميذ مالبسي 
83 %27,7 55 %18,3 162 %54,0 1,74 0,866 06 

  0,735 1,90 المتوسط العام

 .: مف إعداد الباحثالمصدر
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       عمى عباراتيوضح استجابات أفراد عينة الدراسة  :(07)رقم  الشكل           
 .ضد الممتمكاتالعنف  مظاىر

 

 SPSS 20 برنامج مخرجات عمى باالعتماد : الباحثالمصدر 

 والموضحة في الشكؿ رقـ (39) في الجدوؿ رقـ البيانات اإلحصائية المبينةخبلؿ  مف
 :يتضح أف ،(07)

 ألساليببثانويات مدينة الشريعة والية تبسة يتعرضوف  تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
وىو  (01,90 )وذلؾ بتوسط حسابي ؛مف قبؿ زمبلئيـ ضد الممتمكاتمف العنؼ  متنوعة

        الفئة الثانية مف فئات المقياس الثبلثي الذي ينتمي إلى المجاؿمتوسط يقع في 
وىي الفئة التي تشير إلى المستوى المتوسط، مما يدؿ عمى أف العنؼ ضد  ]2,32 -1,66]

الممتمكات موجود بيف صفوؼ التبلميذ بدرجة متوسطة، كما تشير نتائج نفس الجدوؿ أف 
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عبارات، كانت ضمف  (07)جميع عبارات محور العنؼ ضد الممتمكات المتكوف مف سبع 
التي كانت ضمف المستوى المتدني، وتـ ترتيب  (27)المستوى المتوسط، باستثناء العبارة 

 العبارات تنازليا حسب المتوسط الحسابي لكؿ عبارة كما يمي:

المرتبة  عمى" بالقوة بعض أغراضي التبلميذ عمىاستولى أحد " (22)العبارة  تحصمت -
 .(0,840) وبانحراؼ معياري (02,13)األولى بمتوسط حسابي 

 "الخ(…كتب سرؽ أحد التبلميذ ممتمكات خاصة بي )ىاتؼ، نقود،" (23)جاءت العبارة -
 .(0,733) وبانحراؼ معياري (01,96)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

أقبلـ، ، ستعارىا مني )كتابا التبلميذ إرجاع األشياء التيرفض أحد " (25)جاءت العبارة  -
 .(0,737) وبانحراؼ معياري (01,88)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  "نقود....الخ(

 "يخصنيشيء  أو أي التيديد ألخذ نقوديالقوة و  إلىلجأ أحد التبلميذ "(26)جاءت العبارة  -
 .(0,843) وبانحراؼ معياري (01,83)في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  "مزؽ أحد التبلميذ دفاتري" (24)جاءت العبارة  -
 .(0,821) وبانحراؼ معياري (01,78)

في المرتبة السادسة بمتوسط  "مبلبسي أحد التبلميذلطخ أو مزؽ  " (28)جاءت العبارة  -
 .(0,866) وبانحراؼ معياري (01,74)حسابي 

في  "كراريسي أو كتبيمى ع كتب أحد زمبلئي عبارات غير الئقة " (27)جاءت العبارة  -
الذي ينتمي إلى  (01,50)بمتوسط حسابي  واألخيرة وبدرجة متدنية وذلؾ المرتبة السابعة

 .(0,796) وبانحراؼ معياري ]1,66 -1,00] المجاؿ
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المراتب  احتمت العبارات التيمف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة أعبله يتبيف أف 
األربع األولى كانت كميا تشير إلى االستيبلء عمى أغراض وممتمكات التمميذ بأشكاؿ وصور 

كما جاء ذلؾ في لضحية، اأو تيديد مختمفة، إما عف طريؽ استخداـ المعتدي لمقوة 
ما عف طريؽ المجوء إلى سرقة الضحية كما جاء ذلؾ في العبارة ،(26) ،(22) تيفالعبار   وا 

ومستمزمات استعارىا مف الضحية كما جاء  بعض أغراض إرجاعرفض المعتدي  أو، (23)
 .(25) ذلؾ في العبارة

البيئة المدرسية في  أف إف انتشار مثؿ ىذه السموكيات في الوسط المدرسي يشير إلى
المرحمة الثانوية أصبحت غير آمنة ما داـ التمميذ أصبح يخاؼ عمى نفسو وعمى ممتمكاتو 

 (22) ، وىذا ما أكدتو استجابات المبحوثيف مف خبلؿ العبارة مستمزماتو المدرسيةحتى عمى و 
حيث جاءت النسبة  ،د العينة لبلستيبلء عمى أغراضيـ بالقوةاالتي تعبر عف تعرض أفر 

االستيبلء عمى أغراض ، وتعني ىذه النسبة أف 42,3%األكبر في البديؿ دائما وذلؾ بنسبة 
تبلميذ مف بعض الوتفسير ذلؾ أف  ،التمميذ عف طريؽ استخداـ القوة ىو بشكؿ دائـ ومستمر

 ذلؾيتنافسوف في زمبلئيـ، بؿ قد إلثبات أنيـ األقوى خصوصًا أماـ  يمجأ إلى ىذا السموؾ
مكاناتيـ الجسدية والعقمية ظيار قدراتيـ وا  خاصة وأنيـ يجدوف  ؛محاولة منيـ إلثبات الذات وا 

يشعر  مف بعضيـكما أف  الوسط المدرسي كوسط مبلئـ ومناسب لمثؿ ىذه المواقؼ،
المراىقة أو ما يسمى بالمرحمة الحرجة مف  ويمكف عزو ذلؾ إلى فترة إزاء فعمو ىذا،متعة الب

 .وتصرفاتيـ سموكياتيـيذ التي تؤثر كثيرا في حياة التمم

ظيرت النسبة  التي تعبر عف تعرض المبحوثيف لمسرقة فقد (23)أما بالنسبة لمعبارة 
أي تعرض ىؤالء التبلميذ لمسرقة يكوف في  ؛46,3% وذلؾ بنسبة األكبر في البديؿ أحينا

حاالت معينة، ويرجع ذلؾ إلى طبيعة ىذا السموؾ في حد ذاتو، حيث أف السارؽ يتحيف 
نتيجة  ميذ إلى السرقة، وقد يمجأ بعض التبلالزماف والمكاف المناسبيف حتى ال يكتشؼ أمره
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 بالحرماف هقاسيةُ تشعر  قتصاديةا ظروؼ أسباب متعددة، فيناؾ مف التبلميذ مف يعيش في
شباع ،الضرورية حاجياتو تمبية مف  والحقد الغيرة نفسو في فتتولد طموحاتو، وتحقيؽ رغباتو وا 

 ،غيره حاجات ألخذ مي اال عدوانًيا، يصبح ذلؾفب ،النفسي االستقرار وعدـ والكراىية والحسد
وال يحبوف أف  ،أف األطفاؿ في مرحمة المراىقة يميموف إلى مقارنة أنفسيـ بأقرانيـ وال سيما

مف ميذ أشياء ثمينة مثؿ ىاتؼ نقاؿ التبلبعض فعندما يجمب  ،يروا اآلخريف أفضؿ منيـ
أماـ بذلؾ  وانقود كثيرة، ...الخ، لكي يتظاىر أو ، عالمية اعة ماركاأو س الجيؿ الجديد،

ىذا مشاعر الحسد والغيرة والكره لدى بعض التبلميذ اآلخريف مما  ـسموكييثير ف ،زمبلئيـ
 ـ.أو االبتزاز مف قبؿ أقراني ،عرضة لمسرقة ـيجعمي

التي يمر بيا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي تمعب دورا  المراىقة كما أف طبيعة مرحمة 
خاصة إذا  المتزايدة، مف أجؿ تمبية حاجياتوالسرقة  أسموبميما في اعتماد بعض التبلميذ 

شعر المراىؽ بأنو أصبح مستقبل وغير مراقب بشكؿ كاؼ مف قبؿ ولي أمره، ونتيجة 
عف طريؽ  حتى أو سرقتيـ،أو  مف زمبلئو ىذا ما يجعمو يمارس ابتزاز الماؿ ،لحاجتو لمماؿ

وىي حاجة نفسية تنمو  و،ذات تحقيؽخاصة أف التمميذ في ىذه المرحمة يبحث عف  ه،اإلكرا
في أجواء المنافسة  مراىؽ خاصة أثناء وجودهلدى ال زيد ىذه الحاجةوقد ت، مع نمو حاجاتو

مثؿ سرقة أشياء ثمينة )لسرقة ا إلى يمجأف ،عبلقاتو االجتماعية مع أقرانووكثرة  ،والتحدي
ثبات الذات (وغيرىا ، قطعة مف الذىب...نقاؿ ىاتؼنقود كثيرة،  وسط  كوسيمة لمتميز وا 

 .االجتماعية المكانة أو النفقات في مجاراتيـ عمى قادر بأنو إشعارىـ خبلؿ مف أقرانو

وميما تعددت األسباب والعوامؿ إال أف التنشئة االجتماعية تبقى العامؿ الحاسـ واألكثر 
تأثيرا في لجوء بعض التبلميذ إلى ىذا األسموب المشيف الذي ال يتماشى والقيـ والمبادئ 

 الطفؿ يتعممو حيث ؛التعمـ طريؽ عف اكتسابو يمكف اجتماعي سموؾ تبقى السرقةاإلنسانية، ف

 ممكيتو بيف يفرؽ أف عمى يتدرب لـ الذي الطفؿف معيـ، وتفاعمو لآلخريف معايشتو خبلؿ مف
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 مف تخميصو أو ،اآلخريف ممكية احتراـ عمى تعودي لـو ، أسرتو محيط في هغير  وممكية الخاصة

 كانت ولو حتى لنفسو األشياء كؿ عمى االستحواذ محاولة إلى تدفعو التي الزائدة األنانية

 .هغير  وحقوؽ حقوقو بيف يفرؽ أف ذلؾ بعد عميو يصعب ،لغيره ممموكة

 الخاطئ وتبريرىـ الشاذ السموؾ ىذا بوادر عف وسكوتيـ اآلباء بعض تقصيركما أف   

 ومعاقبتو زجره دوف يفعؿ ما يدرؾ ال أو ،صغيرا يزاؿ ال الطفؿ بأف قوليـ مثؿ السرقة لفعؿ

 .االتجاه ىذا في ستمراراال عمى يشجعو مما المناسب، باألسموب

أو  ،المدرسة بدوف أف يفيـ عاقبة ما يفعؿ فيوقد يسرؽ الطفؿ تقميدا لبعض الزمبلء 
 البطؿ بمظير المص تظير التي التمفزيونية والمسمسبلت السينمائية األفبلـ ببعض هتأثر يكوف 

 . والقوة والسمطة بالجاه يتمتع الذي

ال تختمؼ  اجتماعية تربويةمشكمة في المدارس السرقة ظاىرة  أفب وعميو يمكف القوؿ
ذلؾ المجتمع المدرسي بكؿ مكوناتو، عف المشكبلت االجتماعية األخرى التي يعاني منيا 

وخيمة وانعكاساتيا خطيرة، فيي ال تمس فردا واحدا أو جماعة واحدة، ستكوف أف تداعياتيا 
، فاألنماط السموكية التي المدرسي تنتمي إلى الوسطبؿ تمس جميع األفراد والجماعات التي 

اندفاعو نحو االستحواذ عمى أشياء مادية  في سرقة زمبلئو تتمثؿ في بعض التبلميذيعتمدىا 
ال تعود إليو بؿ تعود لآلخريف ىي أنماط سموكية منحرفة  ،رخيصة ثمينة أو سواء كانت

وشاذة ألنيا تخرج عف النمط السوي لمسموؾ االجتماعي المقبوؿ والمتعارؼ عميو والذي تقره 
  .االجتماعيةوالقيـ  المبادئ

ستعارىا ا التبلميذ إرجاع األشياء التي بعضرفض التي تمثمت  (25)العبارة بالنسبة  أما
البديؿ أحينا عمى  كذلؾ حيث حاز  ،(23)شأنيا شأف العبارة السابقة رقـ زميمو،  فكاف  مف

إرجاع أشياء عدـ ويعزو الباحث ذلؾ أف تعمد التمميذ  ؛44,3%أعمى نسبة والتي قدرت بػ 
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قوة بشكؿ غير مباشر، وىـ ما يبيف لم اواستخدام زميمو بشكؿ متكرر ىو نوع مف السرقة
القيـ األخبلقية أثناء عممية التنشئة االجتماعية وىي قيمة األمانة والمحافظة فقداف قيمة مف 

 ، ليذا تحصمت العبارتيف السابقتيف عمى نفس النتائج تقريبا.عمييا

 أفرادفقد عبرف عف سموكات اعتبرىا  (27) ،(28) ،(24)أما بالنسبة لمعبارات الثبلثة رقـ 
، ألنيا ال تشكؿ عمييـ خطورة مثؿ بسيطة ولـ يعيروا ليا اىتماـ كبير سموكاتعينة الدراسة 

 أفوالدليؿ عمى ذلؾ  السموكات التي عبرت عنيا العبارات التي جاءت في مقدمة الترتيب،
 ،47,0% البديؿ أبدا ىو الذي تحصؿ عمى اكبر نسبة في العبارات الثبلثة وىي عمى التوالي

، دفاترالؽ يمز ت) وا لمثؿ ىذه السموكيات مثؿلـ يتعرض يـمما يدؿ عمى أن، %64,3، %54,0
( ونجد تبرير كراريسوال كتبالعمى  بلئقةالعبارات غير ال بعض ةباكت ، أومبلبسالمطخ ت أو

يعتبر مثؿ ىذه األفعاؿ مف قبيؿ المزحة، أو  أنو تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لدىىذه النتائج 
ال يستخدموف أصبل مثؿ ىذه األساليب باعتبارىا ال تتماشى أف تبلميذ ىذه المرحمة الدراسية 

وا عنيا في المراحؿ الدراسية السابقة ومرحمتيـ العمرية، والتي حسب اعتقادىـ قد تخم  
 المرحمة المتوسطة(.  )المرحمة االبتدائية،

أكاديمية محافظة  مفتشية مع بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة وقد اتفقت ىذه النتائج
انتشار  تمثؿ في الجزائر الكبرى حيث توصمت أف أشكاؿ السموؾ العدواني في المدرسة

تبلؼ  سواء في منطقة بف عكنوف أو سيدي امحمد، ولكؿ مف الذكور  الغير أدواتالسرقة وا 
 واإلناث عمى حد سواء.

ىذه كشفت نتائج حيث  دراسة نورة بنت سعد بف سمطاف القحطانيكما اتفقت مع 
الدراسة عف اختبلؼ أنماط التنمر الجسدية الشائعة بيف الطبلب والطالبات، فيي بيف 

بأنيا تتمثؿ في الضرب والركؿ والدفع  -وكما رأت عينة الدراسة مف الذكور -الطبلب 
وبالنسبة لمطالبات ، والتجاذب والحبس في إحدى حجرات الدراسة باإلضافة إلى سرقة النقود
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في سرقة النقود أو بعض  -وكما رأت الطالبات أنفسيف-ت أشكاؿ التنمر الجسدي فتمثم
 الممتمكات أو إتبلفيا.

فصمت في أنواع السرقات التي تحدث  التي (BLATIER)دراسة ببلتييكما اتفقت مع 
أدوات  37%مف السرقات تستيدؼ األدوات المدرسية  40%في الثانوية، فقد بينت أف 
 .تستيدؼ النقود 23%ألبسة،  10%(، منيا الخخاصة )حقائب ، حمي ...

تعتبر ظاىرة التحرش الجنسي إحدى أشكاؿ العنؼ الجديدة  مظاىر التحرش الجنسي: –5
والتي بدأ ظيورىا خاصة مع انتشار وسائؿ االتصاؿ  ،العربية والدخيمة عمى مجتمعاتنا

تتطور مف حيث سرعة  الظاىرة وقد أخذت ىذه الحديثة مثؿ االنترنت واليواتؼ النقالة،
، فحتى المدرسة المؤسسات االجتماعية المختمفة منيا تسمـ فمـيا، أساليبانتشارىا، وتنوع 

سواء عمى شكؿ لفظي، أو في  أصبحت بيئة خصبة تنتشر فييا صور متنوعة مف التحرش
، فكثير ما يقع التبلميذ ضحايا لمثؿ ىذه السموكيات، ماديال ياصيغة تيديد، أو في شكم

 .خاصة اإلناث منيـ

أبرز مظاىر التحرش الجنسي الذي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميـ  يبيف (40) والجدوؿ رقـ 
 الثانوي.
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 الجنسي التحرش عبارات عمى العينةأفراد  استجاباتيبين توزيع  :(40) الجدول رقم

 العبارة رقمال
 أبدا أحيانا دائما

x σ الترتيب 
Fi % Fi % Fi % 

29 

 تعمد أحد التالميذ 
 مي االلتصاق بجس

 أثناء صعودي في
 الثانويةساللم  

87 %29,0 110 %36,7 103 %34,3 1,95 0,795 02 

30 

 عرض عمي أحد 
 التالميذ صور وأفالم
 جنسية من خالل 

 الياتف

85 %28,3 61 %20,3 154 %51,3 1,77 0,864 03 

31 

 حاول بعض التالميذ 
 مالمستي من المناطق

 الحساسة من جسمي 
78 %26,0 50 %16,7 172 %57,3 1,69 0,859 05 

32 

 ُينظر إليك بعض
 التالميذ بطريقة  

 تحرش جنسي
73 %24,3 79 %26,3 148 %49,3 1,75 0,822 04 

33 

 أثناء وجودي في
 الثانوية أتعرض  

 لممالحقة من بعض
 ومحاولة التالميذ 

 أحدىم مالمسة جسدي

123 %41,0 106 %35,3 71 %23,7 2,17 0,787 01 

34 
 حاول أحد التالميذ 

 إسماعك نكت جنسية
47 %15,7 41 %13,7 212 %70,7 1,45 0,750 06 

 
 
35 

 أثناء وجودي في 
 الثانوية أسمع من 
 التالميذ تعميقات

 جسميجنسية حول  

44 %14,7 41 %13,7 215 %71,7 1,43 0,735 07 

  0,700 01,78 المتوسط العام

 .: مف إعداد الباحثالمصدر
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                                  : يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة (08)الشكل رقم 
 .عمى عبارات التحرش الجنسي

 

  SPSS 20 برنامج مخرجات عمى باالعتماد الباحث: المصدر

 رقـ والموضحة في الشكؿ (40) في الجدوؿ رقـ البيانات اإلحصائية المبينةمف خبلؿ 

 أف:نجد  (08)

 "سبللـ الثانوية تعمد أحد التبلميذ االلتصاؽ بجسمي أثناء صعودي في" (29) العبارة -
ىذا المظير مف تؤكد حدوث  29,0%، حيث جاءت نسبة تمث ؿ تحرش جسدي عمدي

ألنو يتراء لمتبلميذ كإعجاب ومتنفس  بوجوده أحيانا، 36,7%ونسبة  ،التحرش بشكؿ دائـ
والزوايا الضي قة  ،مثؿ ىذه األماكففي فيجد كؿ منيما  لرغبة الطرفيف في التبلمس،
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الحساسة المثيرة  المناطؽليستحضر فييا الممس العمدي، التدافع والدفع، الحصر، وتحس س 
فيمجأ  ،في فترة تحوؿ وتغي ر دائـيعود ذلؾ إلى أف التمميذ في مرحمة المراىقة ىو و جنسيا، 

وتنشئة  ،رغـ المنع المستمر المستبطف مف الصغر مف تربية جنسيةإلى مثؿ ىذه األفعاؿ 
لشيوة في مؤسسة رسمية لتفريغ اباعتباره الرغبة الجنسية حتى الزواج  إشباع منعتاجتماعية 

 .شرعا وعرفابو  مسموحالحدود 

كالتفرقة بيف الجنسيف  تسنيا المدرسةالقوانيف التي  أف رغـيحدث ىذا السموؾ  وكذلؾ 
رفض مف التبلميذ ت 34,3%مقابؿ وردت نسبة الفي  .وقوعوتحوؿ دوف  في الفضاء التعميمي

التمميذات  ابتعاد إلىذلؾ يعود و  ،التبلصؽ والتبلمس غير موجود وتعتبر هجودبو االعتراؼ 
حتى في المؤسسات التعميمية  اآلخرالتدافع واالنزواء وعدـ التفاعؿ مع الجنس  أماكف عف

 العزؿ في التصورات منذ الصغر وربطو بالمحـر في المجتمع إلى ذلؾرجع وي ،الرسمية
نكراف االعتراؼ ورفض البوح بالتبلمس  إنما تدؿ عمى 34,3%، لذا فنسبة الرفض العربي

 .ذكرالمحتجب عف رؤية ال األنثوييدنس الجسد خاصة  ألنوالجسدي 

 " جنسية مف خبلؿ الياتؼ عرض عمي أحد التبلميذ صور وأفبلـ" (30)نجد العبارة  -
توضح ىذه العبارة العروض اإلباحية بصورة مباشرة وغير مباشرة، فالمناظر اإلباحية التي 
ر  تعرض مف خبلؿ بعض القنوات الفضائية واالنترنت التي غدت إعبلناتيا اإلباحية تمر 

مواقع التواصؿ االجتماعي  فيأو  ،بصورة تمقائية أثناء المشاىدة العادية سواء في التمفزيوف
يوىات، أفبلـ... الخ، وىذا سيجمب فضوؿ المراىقيف خاصة في مرحمة تغي رىـ في شكؿ فيد

 .الفيزيولوجي، مم ا يجعؿ ولوجيا سيبل لدى المراىقيف واستكشافيا ومف ثـ  اإلدماف عمييا

أكدوا بأنيـ تعرض التبلميذ  مف 28,3%نسبة  أف النسبة األولى إلىومف ىنا واستنادا 
 بلـفاأل، فعرض مؤكد إدماف نوأمما يدؿ عمى  دائما ؛الجنسيةوالصور  األفبلـعمييـ 
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الموانع فيي بعض ف وجدت وا   ،بة في ممارسة العبلقات الجنسيةاإلباحية يدؿ عمى الرغ
 .تمارس خفية، لتتراكـ وتغدو إدمانا جنسيا

وا مف  20,3% أما نسبة يعود  ،أحيانايكوف  عرض األفبلـ اإلباحيةبأف أفراد العي نة أقر 
متنفس إلى موافقة التبلميذ رؤيتيا نظرا لمكبت الجنسي والعاطفي الذي يعانيو المراىقوف دوف 

يا نحو  في، لذلؾ فالمتنفس الوحيد مقن ف ممارسة السموكيات الجنسية مجتمع محافظ موج 
 .معنوية رمزية، لتوائيةبصورة إ

عمى فضوؿ المراىقيف في خبايا حقؿ  فتدال افمتلالنسبتيف األولى والثانية ا إلىواستنادا 
ليكوف السموؾ الجنسي الممارس رمزي معنوي يتخذ أشكاال  ،الجنس وىو الممنوع المرغوب

لتفريغ حاجاتيـ  مصدراو  ،متعددة مف بينيا العروض الواضحة لرغبة التبلميذ الجنسية
 ة.البيولوجي

أقروا بعدـ وجود ىذا  حيث؛ مف مجموع أفراد العينة 51,3%أعمى نسبة فكانتأما 
رفض مثؿ ىذه يي ذال في مجتمعنا والقانوني المنع الديني والعرفي إلىويرجع ذلؾ  السموؾ

إلى لؾ ومف ناحية أخرى يعود السبب في ذ ،مف ناحيةويعاقب عمى فعميا ىذا السموكيات 
 .ة القوانيف المدرسية  التي تحوؿ دوف وقوعياصرام

 "الحساسة مف جسمي التبلميذ مبلمستي مف المناطؽحاوؿ بعض " (31) أما العبارة -
مف مجموع أفراد العينة أفادوا بأن يـ تعرضوا لمحاولة  26,0%مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف 

 الممس مف المناطؽ الحساسة مف الجسـ بصورة دائمة، تفيد ىذه النسبة عمى أف محاولة
بصورة متعمدة دوما؛ ما ىو إال تحر ش لمسي ظاىر ىدفو مبلحظة المناطؽ  الممس

الحساسة مف جسد الضحية بيدؼ اإلثارة، واستكشاؼ حجـ مناطؽ الجسد المتمثمة في ذىف 
استبطانا متوارثا لكؿ ما ىو مجيوؿ عف جسد الفتاة، ألف  والتي تحمؿ ،التبلميذ الذكور
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مجتمعنا في الجسد األنثوي المرغوب الذي يثير للثقافي اإلثارة تكمف في المخياؿ الشعبي وا
ؽ الجسد األنثوي بجميع أنواع الممنوعات التي تزيد  ،الفف الخصوبة، الجماؿ، المتعة، إذ يطو 

ف ىذا الجسد ال يكؼ  أخاصة و  ؛الذكر رغبة في الولوج إلى ذلؾ الجسد المقدس أو المحر ـ
 الخ....  ، اتساع الحوضالثانوية كبروز األثداءعمى التغير عبر مراحؿ البموغ ومظاىره 

تعرضيـ لمحاولة عدـ مف مجموع أفراد عينة الدراسة فعبروا عف  57,3%أما نسبة  
ا بألبسة غير مثيرة عف األماكف المكتظة أو حجب جسدى الضحية ممس عمدا إما البتعادال

ثيا النظاـ األبوي والتي ، ألبسة فضفاضة( )حجاب أو خمار أو تتمثؿ في فكرة المنع التي يور 
في المجتمع، والذي بدوره يستخدـ آليات لقبر الرغبة الجنسية لمنوعيف ويتخذ مف قوانيف 

لتدي ف... التي تحافظ عمى قدسية مشرعنة االلتزاـ بيا كالحجاب، األلبسة الفضفاضة، العفة، ا
 ـ.الجس

دؿ ىذه النسبة والتي تعتبر ضئيمة مقارنة عف أحيانا وت فعبرت 16,7%أما النسبة 
بالنسبتيف السابقتيف عف وقوع حاالت مف الممس التي قد تأخذ الطابع العفوي وغير المقصود 

 الثانوية. داخؿخاصة في أماكف التزاحـ 

مف خبلؿ الجدوؿ  "بطريقة تحرش جنسي بعض التبلميذُينظر إليؾ " (32)العبارة أما -
لتحرش جنسي عف طريؽ  يتعرضوف مف مجموع أفراد العينة أفادوا بأن يـ 24,3%نبلحظ أف 

عف التحرش المعنوي  وتعبر ىذه النتيجة ،نظرات تأخذ الطابع الجنسي وذلؾ بصفة دائمة
، إخراج المساف،  عف طريؽ النظرات الموحية التي تكوف عمى شاكمة غمز، عض المساف 

 الجاني أف الضحيةحتى تفيـ  ؛كف حساسةعض الش فاه، لمس الجسد باليد خاصة في أما
التي تعبر عف ايدلولوجية ذكورية مثمما  الجنسية، عمى استعداد لمتعبير عف أفكاره ورغبتو

 .قمع الرغبة األنثوية عمى فينعكس ذلؾ ؛بورديو إلى ذلؾيشير 



 الفصل السابع:                                             عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائج 
 

 290 

يكوف التعبير عف التحرش عف طريؽ الرموز لذلؾ  ،الحؽ في ممارستيا أما الذكر فمو 
، إشارات كممس الشفاهعمى شكؿ ، الضحيةإرساؿ قببلت، نظرات موحية إلى جسد  مثؿ

عمى أنيا حتى يفيـ منيا  الضحيةالسؤاؿ لماذا؟ ألنو ال يمكنو االقتراب مف  .الخ.. الغمز
يا إف فعمت ألنال يمكنيا أف تصرح برغبتيا الجنسية بصورة عمنية  ، فالضحيةاستعداد لذلؾ

وال  ،الديف أيضا نظر بؿ في ،ليس في نظر المجتمع فقط عيا؛اجتما مرفوضة تصبح ذلؾ
يمكف االعتراؼ بيا خارج نطاؽ تحقيؽ أىداؼ معينة تتمخص في الزواج واألمومة واإلنجاب 

 .ال كانت مف المنبوذيف عرفيا أي الميمشيفا  و 

التعرض أف فتعود إلى أحيانا،  التي أجاب فييا أفراد العينة بػ 26,3%أما النسبة الثانية 
 الضحية الذي تبديو اإليجابي التجاوب مف خبلؿ بالنظرات إذ يمكف أف يكوف أحيانا متحرشل

يدؿ  عمى تجاوب الفتيات في بعض األحياف إلرادتيف في  تجاه ىذا السموؾ، وىذا ما
 .العبلقات الممنوعةحقؿ استكشاؼ 

 يتعرضواأنيـ لـ  49,3%وىي األعمى، فقد أجاب المبحوثيف بنسبة  أما النسبة األخيرة
إلى انزواء وانسحاب الفتيات الممتزمات مف ىذه النتيجة ترجع و  ؛موكياتأبدا لمثؿ ىذه الس

جذابات البلئي ال يتواصمف مع الجنس اآلخر الخبلؿ لباسيف المحتشـ أو المتدينات أو غير 
و أ ،أو الزمالة ،أو االبتسامة ،أو الضحؾ ،بأي وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ كالدردشة

ترسميا  تيف اإلشارات الأل ؛لذكوراىذا االنسحاب ال يستقطب اىتماـ التبلميذ و  ؛الصداقة
أو يعبر عف  ،ىاتو الفئة مف الفتيات ىي الرفض المطمؽ ألي شكؿ مف أشكاؿ التبلطؼ

 .خوؼ الذكور مف ردة فعؿ الفتيات الرافضات قطعا ليذا السموؾ إما صراحة أو ضمنا

التبلميذ  أثناء وجودي في الثانوية أتعرض لممبلحقة مف بعض": (33)العبارة أما -
عمى أسموب المبلحقة في التحرش وىو  ىذه العبارة " تدؿومحاولة أحدىـ مبلمسة جسدي

يتضمف فكرة قو ة المتحرش سواء الجسدية  ؛والمتحرش اتجاه المتحرش ب اإلصرار مف طرؼ
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، وقد جاءت ىذه العبارة في المرتبة األولى بمتوسط أو الرمزية )الذكورة في مقابؿ األنوثة(
، وىو متوسط يقع في الفئة الثانية مف فئات (0,787) وبانحراؼ معياري (02,17)حسابي 

وىي الفئة التي تشير إلى المستوى  ]2,32 -1,66] المقياس الثبلثي الذي ينتمي إلى المجاؿ
بدرجة التحرش بأسموب المبلحقة منتشر بيف صفوؼ التبلميذ المتوسط، مما يدؿ عمى أف 

، ويعود ذلؾ إلى أف الجاني يمجأ إلى ىذا األسموب مف أجؿ ترويض الضحية متوسطة
ولة تأتي لو بالنتيجة التي اأف تكرار المح يعتقدألنو  ؛لو وجعميا تقبؿ باألمر الواقع وتستسمـ

وقد جاءت ىذه  متكررة مع ضحايا آخريف.يبحث عنيا، وربما أنو أخذ ذلؾ مف تجاربو ال
حيث وجدوا أف مف (، 2004) وفالنتيجة متفقة مع ما توصمت إليو سميحة نصر وآخر 
 .مظاىر التحرش ضد التبلميذ ىي المعاكسات والمضايقات

 والعبارة" حاوؿ أحد التبلميذ إسماعؾ نكت جنسية": (35)و (34) العبارتيف عف أما -
فإحداىما جاءت  "جنسية حوؿ جسمي التبلميذ تعميقات الثانوية أسمع مفأثناء وجودي في "

جاءت في المرتبة  ، أما العبارة الثانية فقد(01,45)بؿ األخيرة بمتوسط حسابيقفي المرتبة ما 
ف أأي  منخفضةوكبل مف المتوسطيف يعبر عف درجة  (01,43)األخيرة بمتوسط حسابي

تعبر  العبارتيف مفوكؿ ، بدرجة ضعيفة مف التحرش منتشراف بيف التبلميذ ريفيىذيف المظ
، وصؼ التعميقات الجنسية الحديث عف القصص الجنسية، أو)مثؿ  عمى التحرش المفظي

 األعضاء الجنسية...الخ(. 

وما يمكف أف يخمص إليو ىذا التحميؿ ىو تشابو العوامؿ التي تؤسس لمختمؼ مظاىر 
أو  أو ضد الممتمكاتنفسية  أوجسدية لفظية أو لمراىقة سواء كانت العنؼ في مرحمة ا

متعمقة باألسرة أو المدرسة أو العوامؿ الذاتية لكؿ مف  العوامؿ سواء كانت ىذه، جنسية
 الجاني والضحية.
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 :العنف المدرسيمظاىر  – 6

ومف الصعب التمييز بيف مظير وآخر؛ ألنو  تداخؿ فيما بينيا،ممظاىر العنؼ  تعتبر
بيف المظاىر المختمفة لمعنؼ، أما التصنيؼ الذي اعتمد في  وال فواصؿال توجد حدود 

أفراد عينة الدراسة، وذلؾ يؿ عمى كؿ مظير مف خبلؿ استجابات الدراسة الحالية فيو لمتدل
نؼ يعبر عف لكؿ مظير مف مظاىر العإلبراز غمبة مظير عمى مظير آخر، كوف أف 

 مف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة. شدتو أو ضعفو

توزيع استجابات أفراد عينة الدراسة حسب  يبيف الذي (41) رقـ الجدوؿمف خبلؿ و 
، المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ودرجة وترتيب أبعاد مظاىر العنؼ المدرسي

تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي مف قبؿ برز مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا أسنتعرؼ عمى 
 زمبلئو داخؿ الثانوية.

      ة الدراسة حسب المتوسط أفراد عين استجاباتيبين توزيع  :(41)الجدول رقم 
 المعياري ودرجة و ترتيب أبعاد مظاىر العنف المدرسي. الحسابي واالنحراف

 الترتيب الدرجة x Σ البعد رقـ البعد
 01 عالية 0,685 2,32 العنؼ المفظي 01

 04 متوسطة 0,706 1,86 العنؼ البدني 02

 02 متوسطة 0,718 2,11 العنؼ النفسي 03

الممتمكاتالعنؼ ضد  04  03 متوسطة 0,735 1,90 

 05 متوسطة 0,700 1,78 التحرش الجنسي 05

 // متوسطة 0,708 1,99 المتوسط العاـ

 مف إعداد الباحث. :المصدر
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 يوضح ترتيب أبعاد مظاىر العنف المدرسي.: (09)رقم  الشكل

 

 SPSS 20 برنامج مخرجات باالعتماد عمى : الباحثالمصدر

والموضحة في الشكؿ  (41) المبينة في الجدوؿ رقـ المعطيات اإلحصائية مف خبلؿ
 :أفيتضح  (09)رقـ

يتعرضوف لمظاىر  بثانويات مدينة الشريعة والية تبسة تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
وىو متوسط  (1,990) قدره حسابيوذلؾ بتوسط  ،وصور متعددة مف العنؼ مف قبؿ زمبلئيـ

وىي  ]2,32 -1,66] يقع في الفئة الثانية مف فئات المقياس الثبلثي الذي ينتمي إلى المجاؿ
الفئة التي تشير إلى المستوى المتوسط، مما يدؿ عمى أف العنؼ بمظاىره المختمفة منتشر 
بيف صفوؼ التبلميذ بدرجة متوسطة، كما تشير نتائج نفس الجدوؿ أف جميع مظاىر العنؼ 
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أبعاد، كانت كميا تنتمي المستوى المتوسط، باستثناء العنؼ المفظي  (05)المتكونة مف سبع 
الذي جاء ضمف المستوى المرتفع، وتـ ترتيب األبعاد الخمسة تنازليا حسب المتوسط 

 الحسابي لكؿ بعد كما يمي:

 وبانحراؼ معياري (02,32)جاء العنؼ المفظي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  -
(0,685). 

 وبانحراؼ معياري (02,11)جاء العنؼ النفسي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  -
(0,718). 

 وبانحراؼ معياري (1,90)جاء العنؼ ضد الممتمكات في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  -

(0,735). 

 وبانحراؼ معياري (01,86)جاء العنؼ البدني في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  -

(0,706). 

 وبانحراؼ معياري (01,78)جاء التحرش الجنسي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  -
(0,700). 

النوع  يذاف بعد عرض النتائج السابقة تبيف أف العنؼ السائد والغالب ىو العنؼ المفظي،
والمغة السائدة لمتخاطب بيف  ثانويات مدينة الشريعةاألكثر ترددا وحضورا في ىو  مف العنؼ

بشكؿ  مضبوطةيناؾ قواعد لغوي ة فمجازا حربا لغوية،  نعبر عنوالتبلميذ، أو ما يمكف أف 
يصعب عمى الفرد خارج العبلقات  تبلميذ ىذه المرحمة التعميمية فيما بينيـ ايستخدمي دقيؽ

 ،تخصيـ وحدىـ شفراتوكأنيا  ،مضموف تمؾ االستعماالت المغوي ة عف الرفاقي ة أف يكشؼ
 كثير مف في تحمؿ في ثناياىاالمغوي ة  الرموزىذه و  ،وال يريدوف اطبلع اآلخريف عمييا
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نيا تغذي اإلحساس الضمني بوجود حالة مف كما أ ،الحاالت نوع مف االعتداء عمى اآلخر
 العنؼ الكامف.

تزيد مف احتمالية حدوث ىذا  أفمف شأنيا  أسبابعدة  إلىويمكف عزو ىذه النتيجة 
 إطبلؽمف السيؿ أنو  إذ ؛األخرىمف غيره مف مظاىر العنؼ  أكثرلمظير مف العنؼ ا

يسمعو التمميذ يوميا، كما يسيؿ  أففيو كبلـ يمكف  وسبيـ وشتميـ، ،اآلخريفعمى  األلقاب
ما يزيد مف شيوع ولذلؾ يزيد مف انتشاره بيف التبلميذ، وكذلؾ  ؛ابتكاره أو ،تقميده أو ،تناقمو

ذىنية، لذا يسيؿ تداولو حتى مف قبؿ  أوىذا النوع مف العنؼ كونو ال يتطمب قوة جسدية 
، ومف ناحية أخرى فإف بعض ىذا مف ناحيةالتبلميذ الذيف يفتقدوف لمبنية الجسدية القوية، 

ه بمنزلة مناورة سريعة لمكشؼ عف يعد   ألنويمجأ إلى ىذا األسموب مف العنؼ مف التبلميذ 
 .الدفاع عف نفسيا أوقدرة الضحية عمى الرد 

عمى  كما أف العنؼ المفظي ذو طبيعة خفية يصعب الكشؼ عنو واثبات حدوثو، 
طبيعة العنؼ البدني التي يمكف مبلحظتو والكشؼ عنو، كما أف إدارة الثانوية عادة خبلؼ 

إما  ،لسببيف ذاوى حساب بقية األشكاؿ األخرى لمعنؼما تيتـ بمعالجة العنؼ البدني عمى 
حتى  أوأف ضحايا العنؼ المفظي ال يتقدموف بشكوى ضد مف يمارسوف عمييـ ىذا السموؾ 

تجيؿ الكثير  اإلدارة وبالتاليألنو أصبح بالنسبة إلييـ شيئا مألوفا  ؛يتحدثوف بيذا الموضوع
ماعف ىذه الممارسات أف اآلثار التي يتركيا العنؼ البدني المدرسية ب اد اإلدارةالعتق ، وا 

 .األخرىالعنؼ نماط أفيا غيره مف تكوف أكثر مف تمؾ التي يخم  

كما يمكف تفسير انتشار العنؼ المفظي بيف التبلميذ بدرجة مرتفعة وفؽ مبدأ األثر 
يفضموف استخداـ ىذا الشكؿ مف  لذيف يمارسوف العنؼ ضد ضحاياىـاوالخطر؛ فالتبلميذ 

بالغا عمى الضحية مقارنة  أثرايشكؿ خطرا أقؿ عمييـ، وفي نفس الوقت يترؾ  ألنو ؛العنؼ
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آثاره بسيولة، وتستطيع الضحية إثباتو سواء إلدارة بالعنؼ البدني الذي يمكف مبلحظة 
 الثانوية أو ألسرتيا.

بالنسبة لبقية المظاىر فقد جاءت كميا بدرجة متوسطة، مما يدؿ عمى أف تمميذ  أما
لكف  مرحمة التعميـ الثانوي يتعرض باإلضافة إلى العنؼ المفظي إلى بقية المظاىر األخرى

  ليس بنفس درجة تعرضو لمعنؼ المفظي.

زاب ناصر مي دراسةوقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج العديد مف الدراسات مثؿ 
يميؿ إلى  بيف التبلميذ ممارسة السموؾ العنيؼحيث توصمت إلى أف  (2014) وفوآخر 

وؾ العنيؼ نوع العنؼ المفظي أكثر، كما يستعمموف في السمالتبلميذ المستوى المتوسط، وأف 
ميؿ شديد مف قبؿ طبلب المرحمة بينت أف ىناؾ  (2004)وف دراسة سميحة نصر وآخر أف 

ف  الثانوية العامة ومرتفعي المستوى االقتصادي واالجتماعي إلى ممارسة السموؾ العنيؼ، وا 
 كاف ىذا العنؼ اقتصر بشكؿ أساسي عمى العنؼ المفظي.

النتػػػائج المتعمقػػػة  فوجػػػدت مػػػف خػػػبلؿ (2011) فو دراسػػػة عبػػػد الوىػػػاب محجػػػوب وآخػػر  أمػػا
نوعيتػػو حسػػب بدراسػػة ممفػػات التبلميػػذ المحػػاليف عمػػى مجػػالس التأديػػب أف العنػػؼ يختمػػؼ فػػي 

إذ أف العنؼ المفظي يسيطر عمى مظػاىر العنػؼ بالنسػبة لمتبلميػذ الػذيف تقػؿ أعمػارىـ  ؛السف
سػػنة، ويػػتقمص ىػػذا العنػػؼ مػػع تطػػور سػػف التبلميػػذ، أمػػا العنػػؼ المػػادي فيتطػػور مػػع  16عػػف 

 سنة. 18السف ويبمغ أقصاه مع التبلميذ الذيف تتجاوز أعمارىـ 

التػي توصػمت إلػى  ( ,1999BLATIER) دراسػة ببلتيػي مػعوقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة 
، الػػدفع، النزاعػػات اتد  ميػػذ عمػػى أنيػػا األكثػػر عنفػػا ىػػي المشػػاأف السػػموكيات التػػي يػػدركيا التبل

          أف نسػػػػػػػػػب مظػػػػػػػػػاىر العنػػػػػػػػػؼ كانػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػاآلتي: حسػػػػػػػػػب تصػػػػػػػػػريحات التبلميػػػػػػػػػذ و  ،المفظيػػػػػػػػػة
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اعتػػداءات لفظيػػة )سػػب، تيديػػد، نزاعػػات  44%(،  ات، دفػػعمشػػاد   اعتػػداءات جسػػدية ) ،48%
 سموكات أخرى مثؿ: السرقة واالبتزاز .... الخ 8%مع المدرسيف، اإلدارة والتبلميذ(، 

 :الثانيةعرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية  – ثالثا

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى :اآلتيك الثانيةجاء نص الفرضية 
تعزى إلى العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي  أشكاؿفي  (0,05) الداللة

 .(إناث ػ )ذكور متغير النوع االجتماعي

وفؽ  أفراد عينة الدراسة التي يتعرض لياالعنؼ  أشكاؿداللة الفروؽ في عمى لمتعرؼ 
النتائج وقد جاءت  ،لعينتيف مستقمتيفT- test) )استخداـ االختبار التائي تـ  ،الجنس متغير
 يمي: كما

    أفراد عينة الدراسة  درجة تعرض يكشف عن داللة الفروق في :(42) الجدول رقم
 (إناث ــوفق متغير الجنس )ذكور المفظي معنفل

 x σ العدد الجنس البعد
 -Tقيمة 

test 

الداللة 
 اإلحصائية

 العنؼ المفظي 
 0,694 2,30 168 ذكور

 دالة 0,47
 0,675 2,34 132 إناث

 .الباحث :المصدر

 1,96= (0,05) وعند مستوى الداللة 298 عند درجة الحريةالجدولية T- test) )قيمة 
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 نجد أف: (42) رقـ اإلحصائية المبينة في الجدوؿ المعطيات خبلؿ مف

تمميػػػذا عمػػػى اسػػػتبياف  (168)المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدرجات عينػػػة الػػػذكور البػػػالغ عػػػددىـ  -
، بينمػػػػػا كػػػػػاف ( 0,694)درجػػػػػة، وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره  ( 2,30)مظػػػػػاىر العنػػػػػؼ المدرسػػػػػي 

 تمميػػذة عمػػى االسػػتبياف نفسػػو  (132)  المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات عينػػة اإلنػػاث البػػالغ عػػددىا
أف القيمػة التائيػة المحسػوبة بمغػت وقد تبػيف  ،( 0,675)وبانحراؼ معياري قدره  درجة، ( 2,34)
 (0,05) عنػد مسػتوى الداللػة ( (1,96الجدوليػة البالغػة مف القيمة التائيػة  أصغروىي  ،( 0,47)

، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الػػػذكور (298)درجػػػة حريػػػة و 
 .معنؼ المفظيلالتعرض  درجة واإلناث في

يتبػػػيف أف أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة يعػػػانوف مػػػف  (42) مػػػف خػػػبلؿ القػػػراءة اإلحصػػػائية لمجػػػدوؿ
يػذا ف،  يـانتشار مظػاىر العنػؼ المفظػي داخػؿ محػيط الثانويػة بغػض النظػر عػف طبيعػة جنسػ

 ؛لـ يقتصر عمى جنس دوف آخر، فكمػا يعػاني منػو الػذكور، تعػاني منػو اإلنػاث أيضػاالسموؾ 
تعممػػو، كمػػا يسػػيؿ ىػػذا النػػوع مػػف العنػػؼ يسػػيؿ أف عديػػدة منيػػا  سػػبابألويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ 
لغػػة خاصػػة بيػػـ تحمػػؿ صػػبغة رمزيػػة ليػػؤالء المػػراىقيف  أصػػبح  حتػػى ،تداولػػو بػػيف المػػراىقيف

 تأخػذنيا فػي تفػاعبلتيـ اليوميػة و ف كثيػرا مػف المصػطمحات التػي يسػتخدموا   ،تعبر عف ثقػافتيـ
 يسػػمعونيا أو ألغػػاني التػػيحتػػى فػػي او الطػػابع العنيػػؼ، ويػػنعكس ذلػػؾ فػػي األقػػواؿ واألمثػػاؿ، 

 .يرددونيا

 األسػػرية تمعػػب دورا ميمػػا فػػي انتشػػار مثػػؿ ىػػذه السػػموكيات، التنشػػئة االجتماعيػػة أفكمػػا  
نتػػاج لعمميػػة الػػتعمـ االجتمػػاعي، فمػػع ىػػو أف العنػػؼ بػػ"مػػا يػػرى أصػػحاب النظريػػة التفاعميػػة مثم

التنشػئة االجتماعيػػة المبكػرة يػػتعمـ األطفػػاؿ العنػؼ سػػواء مػػف اآلبػاء أو األقػػارب أو األصػػدقاء، 
وبمبلحظتيـ لمعالـ ولمحياة االجتماعية مف حوليـ يبدو العنؼ ليػـ وكأنػو أداة ضػرورية لمبقػاء 

لتي يتعمموف بيا أي نوع آخر مف أنػواع والنجاح، فاألفراد إذف يتعمموف العنؼ بنفس الطريقة ا
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القسػػوة والشػػدة مثػػؿ توجيػػو  أسػػموبعمػػى  أبنائيػػافػػي تربيػػة  األسػػرةفعنػػدما تعتمػػد  ،(1)السػػموؾ."
غيػػر قصػػد، ىػػذا كمػػو سػػيؤثر عػػف  أوعػػف قصػػد  أبنائيػػا إلػػىوعبػػارات السػػب والشػػتـ  ىانػػاتاإل

ثػـ ينقمػو بػػدوره  أسػػرتومػػف المعاممػة داخػؿ  األسػموبىػذا  يجعمػو يػػتعمـعمػى نفسػية الطفػػؿ، ممػا 
مرحمػة التعمػيـ الثػانوي فػي وخاصػة  فمدارسػنا اليػـو، المدرسػة أومثؿ الشػارع  أخرى أماكف إلى

وفػػي مخاطبػػة  ،البذيئػػة التػػي يسػػتخدميا التبلميػػذ فيمػػا بيػػنيـ األلفػػاظتشػػتير بانتشػػار  أصػػبحت
ال يمكػػػػػف ألي تمميػػػػذ دخػػػػػؿ ىػػػػػذه المؤسسػػػػة، إال وقػػػػػد تعػػػػػرض لعشػػػػػرات  ؛ إذالػػػػػبعض بعضػػػػيـ

بل عػػف بعػػض اإلىانػػات التػػي تحمػػؿ ضػػاإلىانػػات التػػي تنػػاؿ مػػف شخصػػو وكرامتػػو وشػػرفو، ف
 .مدلوالت جنسية

 نػاواقع إلػىعنػد النػزوؿ ف ،كما أف ثقافة المجتمع تمعب دورا أساسيا فػي نشػر ىػذا السػموؾ 
الجزائػػػػرييف يسػػػػتعمموف الكثيػػػػر مػػػػف األلفػػػػاظ "غالبيػػػػة مػػػػف ال أفاالجتمػػػػاعي فػػػػي الجزائػػػػر، نجػػػػد 

غمػػػب األحيػػػاف إلػػػى درجػػػة السػػػوقية والفحػػػش، ومػػػف أوالمصػػػطمحات الغريبػػػة والتػػػي تصػػػؿ فػػػي 
حتػى التػي كانػت بػاألمس القريػب  ،الصعب عمػى المتجػوؿ فػي أزقػة وشػوارع أي منطقػة كانػت

 التػي أصػبح  التػي تحمػؿ مػدلوالت عنيفػة، توصؼ بالمحافظة أف يصد عف أذنيو تمؾ المواويؿ
 .(2)"يرددىا الشباب وغيرىـ في كؿ مكاف

مؤسسػة  أيفمػـ تسػمـ منيػا أي فئػة عمريػة وال الظاىرة انتشرت بشػكؿ سػريع  ىذه أفكما  
 ، فحتػى اإلنػاث المػواتي يوصػفف بػالجنس المطيػؼ انتشػر بيػنيف ىػذا النػوع مػفاجتماعية كانػت

السػب عبػارات شػتى مػف  اأكثر تسػمع أنواعػ أوفعندما تمر عمى شجار بيف تمميذتيف  ،السموؾ
، إذ كيػػػؼ لفتػػػاة أف يصػػػدر منيػػػا مثػػػؿ ىػػػذه يصػػػيبؾ الػػػذىوؿحتػػػى  ،والشػػػتـ والكممػػػات الفاحشػػػة

 العبارات المشينة؟
                                                           

 .68مرجع سابق، ص :رشاد عمي موسى وزينب بنت محمد زين العايش -1
2
، بتاريخ 11258، جريدة النيار الجديد، العددالقاموس المغوي الشعبي في الجزائر تحول إلى أسموب لمعنف المفظيفيصل سفجي:  _ 

45/11/4119 . 
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بػاؿ و  نتائج بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة ىذه النتيجة ما أوردتو ومما يؤكد كذلؾ 
أف اإلنػػاث والػػػذكور يسػػػتعمموف عمػػى حػػػد سػػواء تقريبػػػا العنػػػؼ  ( ,1999bal et al) آخػػروف 

 المفظي أكثر مف األنواع األخرى.

أظيػػػرت تشػػػابيا التػػي  (2008) نػػػورة بنػػت سػػػعد بػػػف سػػمطاف القحطػػػاني كمػػا بينػػػت دراسػػة 
نمػػػاط التنمػػػػر غيػػػػر فػػػػي أ كبيػػػرا بػػػػيف األسػػػاليب التػػػػي يسػػػتخدميا كػػػػؿ مػػػف الطػػػػبلب والطالبػػػات

والتػػػي تمثمػػػت عنػػػد كػػػبل الطػػػرفيف فػػػي السػػػب بألفػػػاظ جارحػػػة والسػػػخرية والمضػػػايقة   ،الجسػػػدي
والسػب والتعميػؽ بألفػاظ جارحػة  ،والعزؿ واإلبعاد عف المجموعة والتجاىؿ التػاـ ،بصورة مؤذية

 .بسبب الموف أو الجنسية أو العرؽ

ف العنػؼ المفظػي لػـ يقتصػر عمػى جػنس دوف آخػر وال فئػة أنستطيع القوؿ ب األخيروفي  
إلػى أف ينتيػي  ،بشػكؿ مسػتمرفيمػا بيػنيـ التبلميػذ  يتػداوليالغة عادية  أصبححتى أخرى دوف 

          .إطار ىذه المغةخارج بيـ األمر في النياية إلى العجز عف التواصؿ مع اآلخريف 

 معنفل أفراد عينة الدراسة تعرض يكشف عن داللة الفروق في درجة: (43) الجدول رقم
 (إناث ــروفق متغير الجنس )ذكو  البدني

 x σ العدد الجنس البعد
 -Tقيمة 

test 

الداللة 
 اإلحصائية

 العنؼ البدني 
 0,694 2,00 168 ذكور

 غير دالة 4,16
 0,679 1,67 132 إناث

 .: الباحثالمصدر

 1,96= (0,05) وعند مستوى الداللة 298 الجدولية عند درجة الحريةT- test) )قيمة 
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 نجد أف: (43) رقـ اإلحصائية المبينة في الجدوؿ المعطيات خبلؿ مف

تمميػػػذا عمػػػى اسػػػتبياف  (168)المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدرجات عينػػػة الػػػذكور البػػػالغ عػػػددىـ  -
، بينمػػػػػا كػػػػػاف ( 0,694)درجػػػػػة، وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره  ( 2,00)مظػػػػػاىر العنػػػػػؼ المدرسػػػػػي 

 تمميػػذة عمػػى االسػػتبياف نفسػػو  (132)  الحسػػابي لػػدرجات عينػػة اإلنػػاث البػػالغ عػػددىاالمتوسػػط 
وقد تبػيف أف القيمػة التائيػة المحسػوبة بمغػت  ،( 0,679)وبانحراؼ معياري قدره  درجة، ( 1,67)
  (0,05) عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( (1,96الجدوليػػة البالغػػة التائيػػة القيمػػة  أعمػػى مػػف وىػػي ،(4,16)
 درجػػة فػػي ذات داللػػة إحصػػائيةليسػػت  ،، ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػو توجػػد فػػروؽ(298)درجػػة حريػػة و 

 .لصالح الذكور البدنيمعنؼ لالتعرض 

فئة  جاء لصالحالعنؼ البدني يتبيف أف  :(43) مف خبلؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ
 والبيولوجيؾ إلى طبيعة التكويف العضمي ويعود ذل ،النتيجة تبدو جد منطقية فيذه ،الذكور

ظيار مياراتي ،لى جرأتيـ وقدرتيـ عمى االعتداء البدنيا  لمذكور، و   سواء، في استخداميا ـوا 
 .الدفاع عف أنفسيـحالة  في أو مف خبلؿ االعتداء عمى اآلخريف،

خاصة البدني منو،  التنشئة االجتماعية تشجع الذكور عمى العدواف الظاىري كما أف
يتـ إعدادىـ ألدوار اجتماعية تتطمب الذكور  أف، كما األنثىبينما يشجب ىذا السموؾ عند 

"يرى التفاعميوف أف  ، حيثمنيـ القوة العضمية والجرأة والمغامرة والسيطرة أكثر مف اإلناث
عممية تعمـ العنؼ ترتبط بشدة بمرحمة التنشئة االجتماعية لدور الرجؿ والذي يتضمف تعمـ 

وا عمى أنفسيـ، فبعض اآلباء يشجعوف أبناءىـ عمى الصبية الخشونة والصبلبة وأف يعتمد
التصرؼ بعنؼ مع اآلخريف في بعض المواقؼ، ويطالبونيـ بأال يكونوا ضحايا لمعنؼ في 
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عنؼ وكأنو الطريقة الوحيدة لمحصوؿ عمى ما إلى الينظر  مف اآلخروالبعض  ،مواقؼ أخرى
(1)"نؼ عند الضرورة.يـ عمى التصرؼ بعيريدوف، بؿ إف بعض اآلباء يطالبوف أبنائ

 

الذكور بدرجة أعمى منيا تمعب دورا حاسما في تشجيع العنؼ لدى  البيئة الثقافيةأف كما 
المجتمع يتوقع أف يظير األطفاؿ الذكور مزيدا مف العنؼ أكثر مما يتوقع مف ف لدى اإلناث،

 اآلباءف ،العنؼ لدى الذكور يتسامح إزاءه الكبار ويشجعونو ويعززونوأف اإلناث، حيث 
 ،عميو ونووأحيانًا يشجع و،مع وفسامحويتنوعًا مف الرجولة  الصبيعنؼ  يعتبروف واألميات

األميات أقؿ تسامحًا مع عدواف وفي الوقت نفسو تكوف  ،مما يدعـ العدواف عند الذكور
وفي ىذا  ،السائدة حسب الثقافة ألف العدواف ال يتفؽ مع النمط السموكي األنثوي ؛بناتيف

ناىا في مجتمعنا ظحىذه حقيقة فعبل البأف " قوؿال إلىجماؿ معتوؽ ذىب يالصدد 
 أحد الفعؿ العدواني والعنيؼ مف طرؼ ارتكابالجزائري، حيث كثير مف األولياء عند 

أف بؿ يروف  ،يفتخروف بفعمتويشكرونو و  ،أبنائيـ ضد اآلخريف نجدىـ بدال مف عقابو وتأنيبو
 (2)".الطريؽ الصحيح وىو عمىرجؿ  ابنيـ

في الغالب يكوف لفظيًا كبلميًا ويدور حوؿ نجده وعدوانيف  الفتياتأف شجار  كما
كما قد  ،(تعيير، سخرية...الخ، دعاء بالشرال، نشر اإلشاعات) مثؿ موضوعات محددة

كوف عدوانية تبينما  العنؼ نحو الذات،يتجو عدوانيف نحو أنفسيف وذلؾ مف خبلؿ ممارسة 
 .ىجـو جسدي نحو اآلخريف في شكؿالذكور 

عبد الرحماف  مثؿ دراسة ،وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات
حيث وجد في دراستو أف الذكور يتشاجروف أكثر مف اإلناث، وىـ أكثر  ؛(1984)العيسوي 

فتيات جرأة وجسارة، ومغرموف بالعنؼ المادي أكثر، وىـ أكثر غرورا وافتخارا بو، أما ال

                                                           
 .69مرجع سابق، ص :رشاد عمي موسى وزينب بنت محمد زين العايش -1
 . 237، ص: مرجع سابقجمال معتوق -2
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 (1992) كما توصمت دراسة محمد الشيب فيمجأف إلى السموكيات العنيفة غير المباشرة،
بالمغرب إلى أف جؿ التبلميذ القائميف بالعنؼ البدني ىـ مف فئة الذكور، في حيف اإلناث 

 يكتفيف بالتعبير عف غضبيف وعنفيف بالمفظ وليس باالعتداء المادي.

حيث توصمت  (OLWEUS, DAN,1995) ألويس داف دراسةكما اتفقت ىذه النتيجة مع 
سموؾ العنيؼ الجسدي سواء كانوا معتديف أو لم الذكور أكثر عرضة وممارسة إلى أف
عمى أنو توجد فروؽ بيف عينتي الذكور  (1997)كما كشفت نتائج دراسة قاسـ  .ضحايا

 واإلناث في عامؿ العدواف المادي لصالح الذكور.

في دراستو إلى أف شكؿ السموؾ العدواني يختمؼ بيف الجنسيف،  توصؿ ثالينديف كما
 اتفقت ىذه النتيجة مع ما كما .حيث أف الذكور يمارسوف العدواف الجسدي أثر مف اإلناث

إلى أف الذكور أكثر عنفا مف اإلناث،  بمصر (2001)أيضا دراسة عمر رفعت إليو توصمت 
  .العنؼ الجسديوأف التبلميذ الذكور يتفوقوف عف اإلناث في 

أفراد عينة الدراسة  يكشف عن داللة الفروق في درجة تعرض: (44) الجدول رقم
 (إناث ــوفق متغير الجنس )ذكور النفسي معنفل

 x σ العدد الجنس البعد
 -Tقيمة 

test 

الداللة 
 اإلحصائية

 العنؼ النفسي 
 0,672 1,98 168 ذكور

 غير دالة 3,59
 0,743 2,27 132 إناث

 : الباحث.المصدر

 1,96= (0,05)وعند مستوى الداللة  298الجدولية عند درجة الحرية T- test) )قيمة 
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 نجد أف: (44) رقـمف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ 

تمميػػػذا عمػػػى اسػػػتبياف  (168)المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدرجات عينػػػة الػػػذكور البػػػالغ عػػػددىـ  -
، بينمػػػػػا كػػػػػاف ( 0,672)درجػػػػػة، وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره  ( 1,98)مظػػػػػاىر العنػػػػػؼ المدرسػػػػػي 

 تمميػػذة عمػػى االسػػتبياف نفسػػو  (132)  المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات عينػػة اإلنػػاث البػػالغ عػػددىا
، وقد تبػيف أف القيمػة التائيػة المحسػوبة بمغػت ( 0,743)وبانحراؼ معياري قدره  درجة، ( 2,27)
  (0,05) عنػػد مسػػػتوى الداللػػػة ( (1,96الجدوليػػة البالغػػػة مػػف القيمػػػة التائيػػػة  كبػػػروىػػي أ ( 3,59)

درجػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي ليسػػت ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػو توجػػد فػػروؽ (298)ودرجػػة حريػػة 
 .لصالح اإلناث النفسيمعنؼ لالتعرض 

أعبله يتضػح أف تعػرض التبلميػذ لمعنػؼ النفسػي  ةخبلؿ المعطيات اإلحصائية المبين مف
 وأ ة، وىػػذه النتيجػػة تبػػدو منطقيػػة، حيػػث أف الفتػػاأكثػػر منػػو لػػدى الػػذكور كػػاف لصػػالح اإلنػػاث

عكػس الػذكر  فيي بذلؾ تكوف  شػديدة الحساسػية ؛مرىؼ المرأة عمى وجو العمـو تتميز بحس
العنػػؼ  أسػػاليب ألحػػد المػػرأة تعػػرضفبمجػػرد  والقػػدرة عمػػى تحمػػؿ الشػػدائد،الػػذي يتميػػز بالشػػدة 

غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف ىػػػذه  أوتخويفيػػػا  أو تيديديػػػوبطريقػػػة  إلييػػػاالنظػػػر  أو االسػػػتيزاءالنفسػػػي مثػػػؿ 
 ذلػػؾ، ليػػذاف تكوينيػػا النفسػػي واالنفعػػالي ال يتحمػػؿ أل ؛ف رد فعميػػا سػػيكوف شػػديداإفػػ األشػػكاؿ،

مػػػف  أكثػػػرعبػػػرف عػػػف تعرضػػػيف ليػػػذا النػػػوع مػػػف العنػػػؼ  عينػػػة الدراسػػػة مػػػف اإلنػػػاث أفنجػػػد 
 .الذكور

الػذكور نظػػرا  أكثػػر مػف مػف العنػؼ والنفسػػيةالمعنويػة  األشػكاؿ إلػػىف أيمجػ اإلنػاث أفكمػا 
إلػػػى البنػػػي الػػػذي يحتػػػاج  العنػػػؼعكػػػس كبيػػػرة قػػػدرة بدنيػػػة  إلػػػىلسػػػيولة ارتكابػػػو فيػػػو ال يحتػػػاج 

إلناث أقؿ ميبل الستخداـ الوسائؿ الجسدية في العنؼ، فبػدال فا وليذا، المزيد مف القوة والجرأة
أو طػػرؽ غيػػر مباشػػرة مثػػؿ التشػػيير أسػػاليب أكثػػر مكػػرا يمجػػأف إلػػى اسػػتخداـ  مػػف ذلػػؾ فػػإنيف

فسػػاد عبلقػػة صػػداقة بػػيف  وتشػػويو السػػمعة، نشػػر الشػػائعات، العػػزؿ المتعمػػد مػػف المجموعػػة، وا 
 ،... وغيرىا مف ىذه األساليب.كحرماف الفتاة مف أعز صديقاتيا ؛اثنيف
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وقد أظيرت بعض الدراسات أف اإلنػاث العػدوانيات يتصػرفف بطػرؽ مختمفػة عػف الػذكور، 
الػػػذكور  أففػػػي حػػػيف نجػػػد العػػػدواف غيػػػر المباشػػػر )الخفػػػي(  يسػػػتخدمفأف اإلنػػػاث  فقػػػد تبػػػيف

وفػػي ىػػذا الصػػدد يقػػوؿ محمػػد الشػػيب " ويعكػػس ىػػذا التمػػايز فػػي يسػتخدموف العنػػؼ المباشػػر، 
سموؾ العدواف بػيف الػذكور واإلنػاث إلػى اخػتبلؼ أسػاليب التنشػئة االجتماعيػة، ىػذه األسػاليب 

د األطفػػاؿ الػػذكور ولكنيػػا فػػي المقابػػؿ تحػػد منػػو عنػػد اإلنػػاث، التػػي تعػػزز السػػموؾ العػػدواني عنػػ
العدوانيػػػة عنػػػد الطفػػػؿ الػػػذكر، وبالتػػػالي تنشػػػط لػػػدييـ  السػػػموكياتفػػػالمجتمع أكثػػػر تسػػػامحا مػػػع 

أساليب التعبير الصريح والمباشر عف العػدواف، ومػع عػدـ تسػامحو مػع اإلنػاث فػي عػدوانيف، 
بيػػر عنػػو، وال يتعػػدى حػػدود ىػػذا التعبيػػر فػػي فتنمػػي اإلنػػاث صػػورا ضػػمنية وغيػػر مباشػػرة لمتع

   (1)معظـ األحواؿ الصور المفظية، عمى عكس ما يفعؿ الذكور."

            وفػػػػػػػػارينجتوف بالػػػػػػػػدري االتجػػػػػػػػاه العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف البػػػػػػػػاحثيف مثػػػػػػػػؿ ذىػػػػػػػػب فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذاوقػػػػػػػػد 

(Baldry & Farrington) األوالد غالبػا مػا يقومػوف بتنمػر أف  الذي توصؿ مػف خػبلؿ دراسػتو
بينمػػا البنػػات يمارسػػف التنمػػر غيػػر المباشػػر بقصػػد إلحػػاؽ  ،بغػػرض الضػػرر الجسػػديجسػػدي 

 فمجػػأي الفتيػػاتأف  (OLWEUS, DAN,1995) داف دراسػػة ألػػويس. كمػػا بينػػت الضػػرر النفسػػي
وكػذلؾ وجػد ، إلى السموؾ االستفزازي والنميمة ونشر اإلشاعات والتبلعب بالعبلقات العاطفيػة

في دراستيما أف اإلناث تفػوؽ الػذكور فػي العدوانيػة غيػر المباشػرة  كؿ مف ساميفاؿ وكوكيانيف
)العدواف العبلئقي(، كما أظيرت دراسة لكرسبيتز وبجور كيوفسػت وبيمتونػوف أف اإلنػاث أكثػر 

الػػذكور أكثػػر اسػػتخداما ألسػػاليب  أفظيػػر لعدوانيػػة غيػػر المباشػػرة، بينمػػا ااسػػتخداما لؤلسػػاليب 
 عدوانية مباشرة.

 

                                                           
، 2000الدار البيضاء، المغرب،  ، مطبعة النجاح الجديدة،1، طتربوية اجتماعيةالمدرسة والسموك اإلنحرافي دراسة  :محمد الشيب -1

 .124ص
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أفراد عينة الدراسة  يكشف عن داللة الفروق في درجة تعرض: (45) الجدول رقم
 (ـ إناثــوفق متغير الجنس )ذكور ضد الممتمكات معنفل

 x σ العدد الجنس البعد
 -Tقيمة 

test 

الداللة 
 اإلحصائية

العنؼ ضد 
 الممتمكات

 0,764 1,88 168 ذكور
 دالة 0,48

 0,699 1,92 132 إناث

 : الباحث.المصدر

 1,96= (0,05)وعند مستوى الداللة  298الجدولية عند درجة الحرية T- test) )قيمة 

 نجد أف: (45) رقـمف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ 

تمميػػػذا عمػػػى اسػػػتبياف  (168)المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدرجات عينػػػة الػػػذكور البػػػالغ عػػػددىـ  -
، بينمػػػػػا كػػػػػاف ( 0,764)درجػػػػػة، وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره  ( 1,88)مظػػػػػاىر العنػػػػػؼ المدرسػػػػػي 

 تمميػػذة عمػػى االسػػتبياف نفسػػو  (132)  المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات عينػػة اإلنػػاث البػػالغ عػػددىا
وقد تبػيف أف القيمػة التائيػة المحسػوبة بمغػت  ،( 0,699)وبانحراؼ معياري قدره  درجة، ( 1,92)
 (0,05) عنػد مسػتوى الداللػػة ( (1,96الجدوليػة البالغػة وىػي أصػغر مػف القيمػة التائيػػة  ،(0,48)

، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الػػػذكور (298)ودرجػػػة حريػػػة 
 .ضد الممتمكاتمعنؼ لالتعرض  درجة واإلناث في

نجد أنو ال يوجد اختبلؼ بيف الذكور  ،أعبله مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة
 استجابات أفراد عينة الدراسةواإلناث في درجة التعرض لمعنؼ ضد الممتمكات، فمف خبلؿ 

تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي يعاني مف  أف تبيف عنؼ ضد الممتمكاتال بعدعبارات عمى 
 العينةأفراد  ذلؾ عبر عف وقد ،مف العنؼ بصور ومظاىر متعددة األسموبليذا  تعرضال
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استولى  :وىيبعد ال في ىذا لكبل الجنسيف األولىمف خبلؿ العبارات التي احتمت المراتب 
سرؽ أحد التبلميذ ممتمكات خاصة بي )ىاتؼ،  ،بالقوة عمى بعض أغراضي أحد التبلميذ

رفض أحد التبلميذ إرجاع األشياء  ،التبلميذ مبلبسي لطخ أو مزؽ أحد ،الخ(…كتب نقود،
 .، نقود....الخ(أقبلـ ،كتابمني ) التي استعارىا

بعض ومف خبلؿ ىذه العبارات يتبيف أف تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي تنتشر بينيـ  
أثناء المقابمة التي أجراىا حيث أنو السموكيات التي تتميز بنوع مف االنحراؼ مثؿ السرقة، 

صرحوا بأنيـ يتمقوف العديد مف  ،ومستشاري التربية، ومستشاري التوجيكؿ مف ع مالباحث 
بعض  ، وذلؾ مف خبلؿ سرقةمسرقةتعرضيـ لالشكاوى مف بعض التبلميذ تتضمف 

مف  مثؿ اليواتؼ النقالة في بعض األحياف ثمينة نوعا ماالتي قد تكوف  الشخصية أغراضيـ
بسيطة مثؿ وقد تكوف السرقة ألشياء الخ،  قطعة ذىب،... ، أو نقود،نوع الماركات العالمية

 .كتاب، كراس، قمـ ...الخ

وتعد السرقة مف بيف السموكيات غير السوية المنتشرة بيف صفوؼ التبلميذ، ويرجع ذلؾ 
إلى الرغبة في توكيد الذات فالتمميذ الذي يمارس ىذا السموؾ يعتقد في ذلؾ أف الكسب أو 

إذا كاف ىذا التمميذ الحصوؿ عمى الماؿ أو األشياء المادية تمكنو مف تحقيؽ ذاتو خاصة 
 .ينحدر مف أسرة فقيرة التي قد تحرمو مف مصروفو اليومي وسد حاجياتو الخاصة

يعود إقداـ بعض التبلميذ عمى ىذا السموؾ المنحرؼ ربما إلى الغيرة التي تنتاب كما 
أحضر معو إلى الثانوية بعض األشياء  قد بعض التبلميذ، فعندما يشاىد التمميذ زميبل لو

ومف ثـ يقدـ عمى سرقتيا أو أخذىا  الثمينة ػ كالياتؼ المحموؿ مثبل ػ تحدثو نفسو بسرقتيا
، كما أف ىناؾ مف التبلميذ مف يسرؽ نقودا مف زميمو ألنو في حاجة إلييا، أو لكي بالقوة

ميذ الذي يقدـ عمى ىذا النوع مف يتفاخر بيا أماـ زمبلئو، أو بدافع االنتقاـ، وعموما فالتم
 السموؾ فيو يعبر عف عدوانيتو ضد زمبلئو أوال ثـ ضد المجتمع بشكؿ عاـ.
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مف كبل الجنسيف  الدراسة مف صور العنؼ ضد الممتمكات التي بيف أفراد عينة كما أف
ىذا  إلىعمد بعض التبلميذ تالوقوع ضحية ليا ىي تمطيخ أو تمزيؽ مبلبس الضحية، فقد ي

، أو قد يمجأ بعض التبلميذ إلى ىذا السموؾ تعبيرا المزاح وأموؾ عادة مف أجؿ المرح الس
 منيـ عمى االنتقاـ مف الضحية.

فصمت كذلؾ  التي ( ,1999BLATIER) ببلتييدراسة  وقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع
مف السرقات تستيدؼ  40%في أنواع السرقات التي تحدث في الثانوية، فقد بينت أف 

 23%ألبسة،  10%(، منيا الخأدوات خاصة )حقائب ، حمي ... 37%األدوات المدرسية 
 تستيدؼ النقود.

التي  (2008) نورة بنت سعد بف سمطاف القحطاني دراسة كما اتفقت ىذه النتيجة مع
ػ أنماط التنمر الجسدية الشائعة بيف الطبلب والطالبات، فيي بيف الطبلب  أف ياكشفت نتائج

بأنيا تتمثؿ في الضرب والركؿ والدفع والتجاذب والحبس  ػوكما رأت عينة الدراسة مف الذكور
وبالنسبة لمطالبات فتمثمت أشكاؿ ، في إحدى حجرات الدراسة باإلضافة إلى سرقة النقود

في سرقة النقود أو بعض الممتمكات أو  الطالبات أنفسيف وكما رأتػ التنمر الجسدي 
 إتبلفيا.

أفراد عينة الدراسة  يكشف عن داللة الفروق في درجة تعرض: (46) الجدول رقم
 (ـ إناثــوفق متغير الجنس )ذكور لمتحرش الجنسي

 x σ العدد الجنس البعد
 -Tقيمة 

test 

الداللة 
 اإلحصائية

 التحرش الجنسي
 0,582 1,58 168 ذكور

 دالة 5,99
 0,752 2,04 132 إناث

 : الباحث.المصدر

 1,96= (0,05)وعند مستوى الداللة  298الجدولية عند درجة الحرية T- test) )قيمة 
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 نجد أف: (46) رقـمف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ 

تمميػػػذا عمػػػى اسػػػتبياف  (168)المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدرجات عينػػػة الػػػذكور البػػػالغ عػػػددىـ  -
، بينمػػػػػا كػػػػػاف ( 0,582)درجػػػػػة، وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره  ( 1,58)مظػػػػػاىر العنػػػػػؼ المدرسػػػػػي 

 تمميػػذة عمػػى االسػػتبياف نفسػػو  (132)  المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات عينػػة اإلنػػاث البػػالغ عػػددىا
، وقد تبػيف أف القيمػة التائيػة المحسػوبة بمغػت ( 0,752)وبانحراؼ معياري قدره  درجة، ( 2,04)
  (0,05) عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( (1,96وىػػي أعمػػى مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة  ،( 5,99)

التعػرض درجػة مما يػدؿ عمػى أنػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي ، (298)ودرجة حرية 
  .لصالح اإلناث متحرش الجنسيل

اتضح أف درجة تعرض أفراد عينة  اإلحصائية المبينة أعبلهمف خبلؿ المعطيات  
وىذه النتيجة تبدو  الدراسة لمتحرش الجنسي يختمؼ باختبلؼ الجنس، وذلؾ لصالح اإلناث،

اإلناث أكثر مف  اتتعرض لي تيال حد أشكاؿ العنؼأطبيعية، حيث أف التحرش الجنسي ىو 
ففي خاصة إذا تكممنا عمى مجتمعاتنا العربية  ،الذكور لدى معظـ المجتمعات اإلنسانية

 أصبح التحرش بالمرأة مف أىـ المواضيع المتداولة عمى الساحة اإلعبلمية مثبل مصر
 .واألكاديمية والسياسية

 بصورةفيذه الظاىرة أصبحت في اآلونة األخيرة منتشرة  الجزائري نامجتمعأما بالنسبة ل 
ممفتة لبلنتباه سواء في الشارع أو في المؤسسات وعمى وجو الخصوص الجامعات والمدارس 

ىذا النوع مف المؤسسات، ففي مرحمة التعميـ الثانوي يكثر ىذا النوع في نتيجة كثرة االختبلط 
 دوق ،بأساليب متنوعة كالمعاكسة أو التوددمف السموؾ بيف تبلميذ ىذه المرحمة التعميمية 

أو حتى إلى  إلى االحتكاؾ الجسدي أو التبلمس، في بعض األحياف األساليب تصؿ ىذه
ويعود ذلؾ إلى أف التمميذ في مرحمة المراىقة ىو في فترة تحوؿ وتغي ر دائـ،  االغتصاب،

فيمجأ إلى مثؿ ىذا السموؾ، رغـ المنع المستمر المستبطف مف الصغر مف تربية جنسية 
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الزواج كفضاء  مؤسسة باعتبار رغبة الجنسية حتى الزواج،وتنشئة اجتماعية تمنع إشباع ال
 .شيوة في حدود المسموح بو شرعا وعرفالمتفريغ و  لئلشباع الجنسي والعاطفي

وكذلؾ يحدث ىذا السموؾ رغـ أف القوانيف التي تسنيا المدرسة كالتفرقة بيف الجنسيف  
المراىقيف في خبايا حقؿ الجنس فضوؿ  تحوؿ دوف وقوعو، إال أف في الفضاء التعميمي التي

وىو الممنوع المرغوب، ليكوف السموؾ الجنسي الممارس رمزي معنوي يتخذ أشكاال متعددة 
وقد  مف بينيا العروض الواضحة لرغبة التبلميذ الجنسية ومصدرا لتفريغ حاجاتيـ البيولوجية،

ضحية بيدؼ يكوف تحر ش الذكور باإلناث ىدفو مبلحظة المناطؽ الحساسة مف جسد ال
، والتي تحمؿ استبطانا متوارثا لكؿ ما ىو األنثوي واستكشاؼ حجـ مناطؽ الجسد اإلثارة

الشعبي والثقافي لمجتمعنا في الجسد  ألف اإلثارة تكمف في المخياؿ ؛مجيوؿ عف جسد الفتاة
ؽ الجسد األنثوي بجميع أنواع الممنوعات التي  األنثوي المرغوب الذي يثير المتعة، إذ يطو 

خاصة وأف ىذا الجسد ال  ؛تزيد الذكر رغبة في الولوج إلى ذلؾ الجسد المقدس أو المحر ـ
 الخ.اتساع الحوض...  التغير عبر مراحؿ البموغ ومظاىره ؛ كبروز األثداء، عفيكؼ  

كما أف بعض التبلميذ الذكور مف يعتقد بأف ممارسة التحرش الجنسي ال تشكؿ مصدر 
عنؼ عمى اإلناث، وأف الفتيات يحبذف ىذا السموؾ الذي حسب رأييـ يعزز مف أنوثتيف، 
ويجعميف مصدر إعجاب واىتماـ؛ كما ترى ذلؾ نظرية ثقافة العنؼ بأف ممارسي العنؼ 

ف ما يقوموف بو ال يمثؿ عنفا واعتداءا عمى ألمختمفة ال يعتقدوف أنيـ عمى خطأ، و بأشكالو ا
 اآلخريف؛ ألف ثقافتيـ تسوغ ليـ ىذه السموكيات، ألنيا جزء مف ثقافتيـ العامة.

كما يعود السبب في انتشار ظاىرة التحرش باإلناث أكثر مف الذكور ىو خصوصية 
باعتباره مف  و في مجتمعنا العربي المحافظموضوع التحرش الذي ال يمكف التحدث عن

، فالتمميذة التي تتعرض لمثؿ ىذا السموؾ تخشى عمى سمعتيا فبل تصرح بما الطابوىات
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تتعرض لو مف أشكاؿ التحرش؛ ال سيما وأف المجتمع يمقي المـو دائما عمى المرأة فيما 
  يحدث ليا مف تحرش أو غيره.

 بيا قامتالتي دراسة ال مثؿعديد مف الدراسات، وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع ال
 تجربة الدراسة ىذه تصؼ ، حيثالعمؿ أثناء المراىقوف بعنوافFineran,2002) )  فينرف

 عينةعمى  طبقت ىذه الدراسةو ، الجزئي العمؿ أثناء الجنسي التحرش عممية مع المراىقيف
 الطمبة أولئؾ، وقد كشفت ىذه الدراسة أف جزئي دواـ في يعمموف وطالبة طالب 332 بمغت
 نتائج وأوضحت ،المدرسة في تواجدىـ أثناء الجنسي التحرش مف مختمفة أنواع مفوا عان

 ،العمؿ أثناء والعبلقات االجتماعي، لمنوع تبعا الجنسي التحرش في اختبلؼ وجود الدراسة
 االعتداء أو ،لمتيديد تعرضف وأنيف استيائيف أبديف الفتيات فأب الدراسة كما توصمت

 .الذكور مف أكثر الجنسي

 وآخروف مينارد دراسة ما توصمت إليو مع متفقة ىذه الدراسة نتيجةكما جاءت 
(Menard, et. al, 2003)  لدى الجنسي واالعتداء التحرشحوؿ  الجنسية االختبلفات بعنواف 

 مف واإلناث الذكور بيف  الفروقات دراسة تـ حيث ، بنسمفانيا جامعةب الكميات إحدى طمبة
 الجنسي التحرش مف لمرتيف يتعرضوف الذكور أف جدتفو  ،الجنسي واالعتداء التحرش حيث
 .تمرا ثبلث لمتحرش فيتعرضف اإلناث أما

 التحرشحول   (Desouza & Ribeiro, 2005)وربيرو ديسوزا دراسةكما اتفقت مع  
 طالب 400 حيث أجريت الدراسة عمى ،البرازيمية الثانوية المدارس في الجنسي واإليذاء
 البيانات تحميؿ تـ وقد ،خاصة إحداىما عامة واألخرى ثانويتيف مدرستيف إلى وفينتم وطالبة

 اإلناث مف بأقرانيـ جنسيا وتحرشوا ضايقوا الذكور بأف النتائج ظيرتفأ ،(T- test) باستخداـ
 .اإلناث فعمت مما أكثر
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      التي  المدرسي العنف أشكال الفروق فييكشف عن داللة : (47) الجدول رقم
 (إناث ــ)ذكوريتعرض ليا أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس 

 x σ العدد الجنس البعد
 -Tقيمة 

test 

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية 
 ألشكاؿ العنؼ 

 0,681 1,98 168 ذكور
 دالة 1,28

 0,709 2,04 132 إناث

 : الباحث.المصدر

 1,96= (0,05)وعند مستوى الداللة  298الجدولية عند درجة الحرية T- test) )قيمة 

 نجد أف: (47) رقـمف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ 

تمميػػػػذا عمػػػػى اسػػػػتبياف  (168)المتوسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػدرجات عينػػػػة الػػػػذكور البػػػػالغ عػػػػددىـ 
، بينمػػػػػا كػػػػػاف ( 0,681)درجػػػػػة، وبػػػػػانحراؼ معيػػػػػاري قػػػػػدره  ( 1,98)مظػػػػػاىر العنػػػػػؼ المدرسػػػػػي 

 تمميػػذة عمػػى االسػػتبياف نفسػػو  (132)  المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات عينػػة اإلنػػاث البػػالغ عػػددىا
وقد تبػيف أف القيمػة التائيػة المحسػوبة بمغػت  ،( 0,709)وبانحراؼ معياري قدره  درجة، ( 2,04)
 (0,05) عنػد مسػتوى الداللػة ( (1,96الجدوليػة البالغػة وىي أصغر مف القيمة التائيػة  ،( 1,28)

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الػػػذكور ، (298)ودرجػػػة حريػػػة 
 العنؼ المدرسي ألشاؿ لمدرجة الكميةواإلناث في التعرض 

جوىرية ذات  أنو ال توجد فروؽتبيف مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة أعبله 
مما يدؿ أف  ،المدرسي في الدرجة الكمية ألشكاؿ العنؼالجنسيف  إحصائية بيفداللة 

 .بشكؿ متساوي لمعنؼ يتعرضوففإنيـ  أو اإلناثالذكور سواء كانوا مف التبلميذ 



 الفصل السابع:                                             عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائج 
 

 313 

المرحمة التعميمية  نفس وكذا، الدراسة عينة مفردات تجانس الباحث ذلؾ إلى ويرجع 
 نسبة بيف فروؽ بسيطة وجودإلى  باإلضافة الثانوي، التعميـ مرحمة وىي إليياف ينتمون التي

  .الجنسيف مابيف التي كانت متقاربةو  اإلناث ونسبة الذكور

 ألفراد العينة؛الخمفية الثقافية وحدة الجنسيف يعود إلى  مابيف االتفاؽ أف الباحث كما يري
فإنيـ ينحدروف أف التبلميذ في مرحمة التعميـ الثانوي سواء كانوا مف الذكور أو اإلناث أي 

 .نحو العنؼ متقاربة تجاىاتايـ ديتكوف لت مف بيئة اجتماعية وثقافية واحدة، وبالتالي

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو شيفر وممماف أف السموؾ العدواني متساوي 
دراسة سميحة نصر أنيا اختمفت مع  ا. إال، إال أف أشكالو مختمفة بينيمبيف الذكور واإلناث

بمعنى أف  ،ثمة عنفا ذكوريا وآخر أنثويا حيث توصمت ىذه الدراسة إلى أف (2004) فوآخرو 
الذكور يتعرضوف ألنماط مف العنؼ تختمؼ عف تمؾ التي تتعرض ليا اإلناث سواء عمى 

 مستوى المشاىدة أو الوقوع كضحايا لمعنؼ أو ممارسة لمعنؼ.

حيث أكدت نتائج ىذه  (2010) دراسة صالح مصمح أحمدكما اختمفت أيضا مع  
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في االتجاه نحو العنؼ الدراسة عمى 

حسب متغير النوع في  (0001)بالنسبة لممقياس الكمي أو المقاييس الفرعية عند مستوى داللة 
 اتجاه عينة اإلناث.

 عرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية الثالثة: – رابعا

توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ  :اآلتيك الثالثةنص الفرضية جاء 
 مظير مف مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي وتدني تقدير الذات.

بيف مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة  القائمة العبلقة طبيعة لمتعرؼ عمى
لدى أفرد عينة  ي تقدير الذاتالتعميـ الثانوي مف قبؿ زمبلئو داخؿ محيط الثانوية وتدن

معامؿ االرتباط بيرسوف باستخداـ  تحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيابقاـ الباحث ، الدراسة
عمى استبياف مظاىر العنؼ المدرسي،  الدرجات التي تحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة بيف
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ي مف خبلؿ بعد وبيف الدرجات التي تحصموا عمييا عمى استبياف تداعيات العنؼ المدرس
 :(48) رقـ وقد جاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ، تدني تقدير الذات

                                         بيرسون  االرتباطيبين معامالت  :(48) الجدول رقم
 .المدرسي وتدني تقدير الذات مظاىر العنف بين

معامؿ االرتباط  العنؼ المدرسي مظاىر
 بيرسوف

الداللة 
 تدني تقدير الذات اإلحصائية

 العنؼ المفظي
+

**
0,946

 داؿ 
 تدني تقدير الذات

 العنؼ البدني
+

**
 داؿ 0,935

 تدني تقدير الذات
 العنؼ النفسي

+
**

 داؿ 0,906
 تدني تقدير الذات

 العنؼ ضد الممتمكات
+

**
 داؿ 0,926

 تدني تقدير الذات
 التحرش الجنسي

+
**

 داؿ 0,805
 تدني تقدير الذات

الدرجة الكمية لمظاىر 
+ العنؼ المدرسي

**
 داؿ 0,955

 تدني تقدير الذات
 0,01مستوى الداللة عند** :      الباحث. : المصدر
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 يتبيف أنو :  (48) الجدوؿ رقـخبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في  مف

موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ المفظي والشعور بتدني  عبلقة ارتباطية توجد -
 وىي قيمة (0,946+) تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط

مما  ، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛( 0,01)دالة إحصائيا عند مستوىو  مرتفعة
عني أنو ىذا يو  يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ المفظي وتدني تقدير الذات؛

كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ المفظي زاد شعوره بتدني تقدير الذات، 
 .بتدني تقدير الذات هلمعنؼ المفظي قؿ شعور  ووكمما قؿ تعرض

داللة إحصائية بيف العنؼ البدني والشعور بتدني توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات  -
وىي قيمة  (0,935+)تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

ىي عبلقة موجبة؛ مما  ، وىذه العبلقة االرتباطية( 0,01)مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
، وتعني أنو كمما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ البدني وتدني تقدير الذات

زاد شعوره بتدني تقدير الذات، وكمما  البدنيزاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ 
 .بتدني تقدير الذات الشعورقؿ  البدنيلمعنؼ  تعرضوقؿ 

والشعور بتدني  النفسيية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ توجد عبلقة ارتباط -
وىي قيمة  (0,906+)تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

ىي عبلقة موجبة؛ مما  ، وىذه العبلقة االرتباطية( 0,01)مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
، وتعني أنو كمما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ النفسي وتدني تقدير الذات

زاد شعوره بتدني تقدير الذات، وكمما  النفسيزاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ 
 .بتدني تقدير الذات هقؿ شعور  النفسيلمعنؼ  تعرضوقؿ 
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والشعور  ضد الممتمكاتة موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ توجد عبلقة ارتباطي -
 (0,926+)بتدني تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

ىي عبلقة  ، وىذه العبلقة االرتباطية( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ ضد الممتمكات وتدني تقدير 

زاد  ضد الممتمكات، وتعني أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ الذات
بتدني تقدير  هقؿ شعور  ضد الممتمكاتلمعنؼ  تعرضوشعوره بتدني تقدير الذات، وكمما قؿ 

 .الذات

والشعور  التحرش الجنسيتوجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف  -
 (0,805+)بتدني تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

ىي عبلقة  ، وىذه العبلقة االرتباطية( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
، موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف التحرش الجنسي وتدني تقدير الذات

زاد شعوره بتدني  الجنسي لمتحرشوتعني أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
 .بتدني تقدير الذات هقؿ شعور  لمتحرش الجنسي وتقدير الذات، وكمما قؿ تعرض

لمظاىر  لمتعرض الدرجة الكميةارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف توجد عبلقة  -
والشعور بتدني تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة  العنؼ المدرسي
، وىذه العبلقة ( 0,01)وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0,955+)معامؿ االرتباط 

 كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ وتعني أنو
 معيا قؿ مظاىرليذه ال تعرضوزاد شعوره بتدني تقدير الذات، وكمما قؿ  بمظاىره المختمفة

 .الشعور بتدني تقدير الذات

أشارت النتائج السابقة أف قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ 
شعور بتدني تقدير الذات قد كانت كميا مرتفعة، وتظير العبلقة المدرسي والدرجة الكمية وال

حيث أف  ومظاىر العنؼ المدرسي؛ االرتباطية الطردية بيف الشعور بتدني تقدير الذات
الشعور بتدني تقدير الذات يزيد لدى أفراد عينة الدراسة بازدياد درجة تعرضيـ ألشكاؿ 
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حيث أف تعرض أفراد العينة إلى العنؼ العنؼ المدرسي، وىذه النتيجة تبدو منطقية؛ 
 .بمظاىره المختمفة يؤدي إلى حدوث درجة عالية مف الشعور بتدني تقدير الذات

وقد عب ر عنيا أفراد العينة مف خبلؿ  ،تدؿ عمى ذالؾ التيعراض العديد مف األ وىناؾ 
التي احتمت تداعيات العنؼ المدرسي )بعد تدني تقدير الذات( بالعبارات األربع  استمارة 

ألـو نفسي عمى ما أقـو بو  ،أشعر بأف مظيري غير الئؽ مقارنة بزمبلئيالمراتب األولى )
 .(أشعر بأني غير ميـ ،أشعر بأف حياتي ببل معنى ،مف أفعاؿ

في العديد مف الدراسات النفسية والتربوية  تدني تقدير الذات مفيـو ارتبط قدو  
وجود عبلقة قوية بيف العنؼ وتقدير الذات  التي دلت عمىو واالجتماعية بالعنؼ، 

وجود الفرد في بيئة غير آمنة يسودىا العنؼ سواء كاف ىذا العنؼ ماديا أو ، ألف المنخفض
معنويا فإف ذلؾ سينعكس عمى الصحة النفسية لمفرد، وييدد احتراـ الذات لمضحية مما 

 .تشعر بالعجز والخوؼ والقمؽ يجعميا

مف خبلؿ تعرضو ألي شكؿ مف أشكاؿ التمميذ مف قبؿ أقرانو،  معاممة إساءة فعندما تتـ 
، وتجاىمو معو الكبلـ تجنب وأ ،منو السخرية وأ بعيوبو معايرتو وكضربو أو شتمو أ العنؼ
 مف العديد لديو وأف ،واألىمية القيمة عديـ وأنو نفسو حتقاروا والنقص بالدونية يشعرهمما 

 واإلحباط اليأس فيؤدي بو ىذا الشعور إلى ،اإلساءة رارلتك ةعرض تجعمو ما والعيوب الصفات

 تظؿ سيئة خبرات لو ىذا الشعور ترؾفي النفسي واالجتماعي، التوافؽ وسوء ذاتو احتراـ وعدـ
 تقدير ويؤدي منخفض، ذات تقدير لديو يتكوفف ،عمره مف التالية المراحؿ فيحتى  معو مستمرة

 الضغوط مواجية ىعم القدرة وعدـ ،والتوتر والقمؽ العزلةو  االكتئاب لىإ المنخفض الذات

 .فردلم بالنسبة كبيرة أىمية الذات فمتقدير االنفعالي، االتزاف نقص إلي باإلضافة

 بالدريدراسة  نجدالتي جاءت نتائجيا متفقة مع ىذه الدراسة،  الدراسات ومف
أف ممارسة التنمر ذات تأثير بكشفت التي  ،(,Baldry & Farrington 1999) وفارينجتوف

سمبي عمى المتورطيف في موقؼ التنمر، حيث يكتسب المتنمر مكانة اجتماعية بيف أقرانو 
في المدرسة عمى عكس الضحية الذي يكوف لديو احتراـ ذاتي متدني وميؿ كبير لمعزلة عف 
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أف  التي بينت (,1999Solomon & Serrz)دراسة سولوموف وسيرز ، واتفقت كذلؾ مع رفاقو
نجازاتيـ العممية والمدرسية  ،عدواف اآلباء المفظي لو تأثيره السمبي عمى تقدير ذات األطفاؿ وا 

جود عبلقة بيف تقدير الذات المنخفض الذي يرتبط بالقبوؿ االجتماعي الضعيؼ، والكفاءة و و 
 .الدراسية والسموؾ العدواني لآلباء

أف  مف خبلؿ ىذه الدراسة الباحث فيرى (2001)دراسة محمد مصطفى أبو عميا أما  
العنؼ المدرسي ىو استمرار لمعنؼ األسري والمجتمعي، وتعد المرافقات النفسية لمعنؼ 

لمعنؼ  التبلميذ تعرض وأف ،مدمرة أكثر مف العنؼ نفسو ألنو اعتداء عمى أحاسيس األطفاؿ
النفسية المتمثمة بالقمؽ  المدرسي بأشكالو المختمفة يؤثر في شخصياتيـ وال سيما في الجوانب

 .وسوء التوافؽ المدرسي وتدني مفيوـ الذات

؛ حيث (2012) بف مجاىد فاطمة الزىراء دراسةكما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع  
عميو جسديا مف طرؼ أقرانو  ىحاالت البحث أف شخصية الطفؿ المعتد مف خبلؿاكتشفت 

بالتكرار تتميز بسمات مميزة تـ التحقؽ منيا عف طريؽ اختباريف إسقاطيف وىما اختبار 
السمات التي تمت دراستيا، تقدير  ىذهومف بيف  ،واختبار خروؼ القدـ السوداء ،الرورشاخ

شايع عبد  دراسةكما اتفقت مع ، الذات المنخفض الذي لو عبلقة وطيدة وانعداـ الثقة بالذات
 (0,01) د عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى داللةو وجالتي بينت  ،(2013) اهلل مجمي

 .بيف مستويات تقدير الذات والسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية

 عرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية الرابعة: – خامسا

مظير تباطية ذات داللة إحصائية بيف كؿ ار  توجد عبلقة :اآلتيك الرابعةالفرضية نص 
 .مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي والعزلة االجتماعية مف

لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة القائمة بيف مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة 
اعية لدى أفرد عينة التعميـ الثانوي مف قبؿ زمبلئو داخؿ محيط الثانوية والعزلة االجتم

ومعالجتيا إحصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف  الدراسة، قاـ الباحث بتحميؿ البيانات
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بيف الدرجات التي تحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى استبياف مظاىر العنؼ المدرسي، 
وبيف الدرجات التي تحصموا عمييا عمى استبياف تداعيات العنؼ المدرسي مف خبلؿ بعد 

 :(49) رقـ وقد جاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿالعزلة االجتماعية، 

                                          يرسون ب االرتباطيبين معامالت  :(49) الجدول رقم
 .االجتماعيةالعزلة المدرسي و  مظاىر العنف بين

معامؿ االرتباط  مظاىر العنؼ المدرسي
 بيرسوف

الداللة 
 العزلة االجتماعية اإلحصائية

 العنؼ المفظي
**

0,949
 داؿ 

 العزلة االجتماعية
 العنؼ البدني

**
 داؿ 0,924

 العزلة االجتماعية
 العنؼ النفسي

**
 داؿ 0,962

 العزلة االجتماعية
 العنؼ ضد الممتمكات

**
 داؿ 0,979

 العزلة االجتماعية
 التحرش الجنسي

**
 داؿ 0,871

 العزلة االجتماعية
الدرجة الكمية لمظاىر 

** العنؼ المدرسي
 داؿ 0,990

 العزلة االجتماعية
 0,01مستوى الداللة عند**            الباحث. :المصدر
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 يتبيف أنو :  (49) مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ رقـ

في  الرغبةتوجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ المفظي و  -
وىي  (0,949+)لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  العزلة االجتماعية

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ ( 0,01)قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
، وتعني أنو والعزلة االجتماعيةمما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ المفظي 

العزلة  رغبتو في  تكمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ المفظي زاد
 .العزلة عف اآلخريف ت رغبتو فيلمعنؼ المفظي قم و، وكمما قؿ تعرضاالجتماعية

توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ البدني والرغبة في  -
وىي  (0,924+)العزلة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ ( 0,01)عند مستوىقيمة مرتفعة ودالة إحصائيا 
؛ وتعني أنو والعزلة االجتماعية البدنيمما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ 

كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ البدني زادت رغبتو في العزلة 
 .قمت رغبتو في العزلة عف اآلخريفلمعنؼ البدني  واالجتماعية، وكمما قؿ تعرض

والرغبة في توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ النفسي  -
وىي  (0,962+)لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  العزلة االجتماعية

ىي عبلقة موجبة؛  ، وىذه العبلقة االرتباطية( 0,01)قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
؛ وتعني أنو والعزلة االجتماعية النفسيمما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ 

زادت رغبتو في العزلة كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ النفسي 
  .قمت رغبتو في العزلة عف اآلخريفلمعنؼ النفسي  و، وكمما قؿ تعرضاالجتماعية
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والرغبة توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ ضد الممتمكات  -
 (0,979+)لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  في العزلة االجتماعية

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
والعزلة  ضد الممتمكاتلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ موجبة؛ مما يشير إ

؛ وتعني أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ ضد الممتمكات االجتماعية
قمت رغبتو في لمعنؼ ضد الممتمكات  و، وكمما قؿ تعرضزادت رغبتو في العزلة االجتماعية

 .العزلة عف اآلخريف

والرغبة في ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف التحرش الجنسي توجد عبلقة  -
وىي  (0,871+)لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  العزلة االجتماعية

عبلقة موجبة؛ ، وىذه العبلقة االرتباطية ىي ( 0,01)قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
؛ وتعني أنو والعزلة االجتماعية التحرش الجنسيمما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف 

زادت رغبتو في العزلة الجنسي  لمتحرشكمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي 
 .قمت رغبتو في العزلة عف اآلخريف، وكمما قؿ تعرضو لمتحرش الجنسي االجتماعية

لمظاىر لمتعرض ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية  توجد عبلقة -
لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة  في العزلة االجتماعية الرغبةالعنؼ المدرسي و 
، وىذه العبلقة ( 0,01)وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0,990+)معامؿ االرتباط 

ىي عبلقة موجبة؛ وتعني أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ  االرتباطية
قمت مظاىر ليذه ال، وكمما قؿ التعرض زادت رغبتو في العزلة االجتماعيةبمظاىره المختمفة 

 .رغبتو في العزلة عف اآلخريف

جتماعية لدى أشارت النتائج السابقة أف قيـ معامبلت االرتباط بيف الرغبة في العزلة اال
أفراد عينة الدراسة، وبيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي والدرجة الكمية قد كانت 
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كميا مرتفعة، وتظير العبلقة الطردية بيف الرغبة في العزلة االجتماعية ومظاىر العنؼ 
المدرسي؛ حيث أف الرغبة في العزلة تزيد لدى أفراد العينة بازدياد درجة تعرضيـ لمظاىر 

إذ أف التعرض لمعنؼ بأشكالو المختمفة يؤدي إلى نؼ المدرسي، وىذه النتيجة منطقية، الع
، فنجد التمميذ الذي يتعرض لمتيديد أو دوث درجة عالية مف الرغبة في العزلة عف اآلخريفح

 ،السخرية مف قبؿ أحد زمبلئو خاصة أماـ الغير يثير فيو ذلؾ مشاعر الخوؼ مف اآلخريف
وعدـ الثقة بالنفس، فيؤدي ذلؾ إلى رغبتو في اليروب مف المشاعر السمبية عف طريؽ 
تجنب اآلخريف، خوفا مف احتماؿ تنفيذ تمؾ التيديدات، وحينيا يصبح التفاعؿ بالنسبة إليو 

 .مساويا لؤللـ، والعزلة مقترنة باألمف والمتعة

ف والطمأنينة، ال يميؿ أف الطفؿ الذي ال يشعر باألم (2001) ويشير مصطفى حسف 
إلى االختبلط بغيره لفقداف الثقة فييـ، وخوفو منيـ، فيـ ميددوف لو، ويشعرونو بأنو شيء 
تافو، أو عديـ األىمية، ومف ثـ يعتبر أف دخولو في تفاعبلت معيـ، تجعمو مصدرا جديدا 

  .لمنقد نتيجة لمواقفو السمبية

وقد عب ر عنيا أفراد العينة مف خبلؿ  ،تدؿ عمى ذلؾ التيعراض العديد مف األ وىناؾ
( بالعبارات األربع التي احتمت العزلة االجتماعيةاستمارة تداعيات العنؼ المدرسي )بعد 

أشعر أني ، ةأشعر أف العالـ الذي نعيش فيو ال مكاف فيو لصداقة حقيقيالمراتب األولى )
أعتقد أف  ،ت الجماعيةال أفضؿ الصداقا ،ربط عبلقات مع زمبلئي في الثانوية عاجز عف

 .(أفكاري واىتماماتي نيو يشاركزمبلئي في الثانوية ال 

وجود  التي دلت عمىالدراسات  وقد جاءت نتائج ىذه الدراسة متفقة مع العديد مف 
وجود الفرد في بيئة غير آمنة يسودىا والعزلة االجتماعية، ألف عبلقة قوية بيف العنؼ 

 أو معنويا فإف ذلؾ سينعكس عمى الصحة النفسية العنؼ سواء كاف ىذا العنؼ ماديا
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، والعجز عف بناء عبلقات اجتماعية والقمؽ ،الخوؼبشعر ي لمفرد، مما يجعمو واالجتماعية
 .مع غيره

 (Baldry &Farrington ,1999) وفارينجتوف بالدري دراسة ومف ىذه الدراسات نجد 

المتورطيف في موقؼ التنمر، حيث أف ممارسة التنمر ذات تأثير سمبي عمى التي بينت 
يكتسب المتنمر مكانة اجتماعية بيف أقرانو في المدرسة عمى عكس الضحية الذي يكوف لديو 

 (2003) أبو نواس،دراسة  كشفت نتائجكما  ،احتراـ ذاتي متدني وميؿ كبير لمعزلة عف رفاقو
ىي  ضوا لئلساءةأف أكثر أربع خصائص نفسية واجتماعية شائعة لدى األطفاؿ الذيف تعر 

، وليـ صورة سيئة عف ذواتيـ  ارات االجتماعية، واالعتمادية، والعزلةيالعدوانية، ونقص الم
 فقد (2009) ،معاوية أبو غزاؿدراسة  ، أماأكثر مف األطفاؿ الذيف لـ يتعرضوا لئلساءة

كاف أعمى منو  االستقواء ضحاياالطمبة  مستوى الشعور بالوحدة لدى مجموعة  أف أظيرت
 .والمستقويف الضحايا ،لدى مجموعات غير المشاركيف، والمستقويف

شخصية الطفؿ إلى أف  (2012) ،فاطمة الزىراء بف مجاىد توصمت كذلؾ دراسة كما 
ماـ انعداـ الثقة أف ،طرؼ أقرانو تتميز بالميؿ إلى االنعزاؿ مف بالتكرار المعتدي عميو جسديا

، الضحية إلى االنعزاؿ تجنبا لمشاعر الحاجة لؤلمف وعدـ االعتذاربالذات واالحتقار يمجأ 
أف سوء المعاممة األسرية تؤدي إلى ظيور  (2014) ،غمري عمجيةدراسة دلت نتائج  كما

 .بعض االضطرابات السموكية )العدواف، االنعزاؿ االجتماعي( لدى الطفؿ المتمدرس

لمعنؼ  التمميذيتعرض والدراسات السابقة يتبيف أنو حينما ىذه الدراسة  خبلؿ نتائجومف 
فإنو يصبح ال يثؽ ضمنيا بمشاعر ونوايا اآلخريف تجاىو، خاصة مف قبؿ أولئؾ الذيف نبذوه 

مف بنفسو  فينفردمما يدفعو إلى عدـ الرغبة في التواصؿ مع زمبلئو، أو أساءوا معاممتو، 
يو يشعر بأنو ال ف، لمجتمع الذي يحيط بوايبقى بمعزؿ عف ل ،خبلؿ أية فرصة تصادفو

يمتمؾ الكثير ليشاركيـ بو، فيشيد عالما خاصا بذاتو، ويصبح االختبلط بالنسبة إليو عبئا ال 
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في أف يكوف  تويطاؽ، وتصبح العزلة وسيمة لتجنب االختبلط أساسا، وحينئذ تصبح رغب
 ،(1)وحيدا مؤشرا عمى عزلتو، فتتكوف لديو حاجة داخمية إلقامة حاجز بينو وبيف اآلخريف

بأساليب مختمفة مثؿ االنسحاب، والخوؼ، والقمؽ، واالكتئاب، والخجؿ،  عف ذلؾيعبر فتجده 
وحينيا سيفشؿ في لفت انتباه اآلخريف بأي صورة كانت نظرا  ،والحزف، والغضب، وغيرىا

ود ضعؼ في ميارة االتصاؿ بيـ، وعجزه عف إقامة عبلقات اجتماعية معيـ، فتنحصر لوج
  تضعؼ.حجـ شبكة العبلقات االجتماعية لديو و 

 عرض وتحميل ومناقشة بيانات الفرضية الخامسة: – سادسا   

ذات داللة إحصائية بيف كؿ  توجد عبلقة ارتباطية :اآلتيك الخامسةجاء نص الفرضية 
 .مظير مف مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي والتغيب المدرسي

لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة القائمة بيف مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة 
لدى أفرد عينة  والتغيب المدرسيالتعميـ الثانوي مف قبؿ زمبلئو داخؿ محيط الثانوية 

الدراسة، قاـ الباحث بتحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف 
بيف الدرجات التي تحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى استبياف مظاىر العنؼ المدرسي، 
 وبيف الدرجات التي تحصموا عمييا عمى استبياف تداعيات العنؼ المدرسي مف خبلؿ بعد

 :(50) رقـ وقد جاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ، التغيب المدرسي

 

 

                                                           
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، انتياك حرمة الطفل وعالقتو بظيور بعض االضطرابات السموكيةمي يوسف الجبوري:  -1

 11، ص1881الجامعة المستنصرية، العراق، 
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                                    بيرسون االرتباطيبين معامالت : (50)  الجدول رقم
 .التغيب المدرسيو  مظاىر العنف المدرسي بين

معامؿ االرتباط  العنؼ المدرسي مظاىر
 بيرسوف

الداللة 
 التغيب المدرسي اإلحصائية

 العنؼ المفظي
**

0,888
 داؿ 

 التغيب المدرسي
 العنؼ البدني

**
 داؿ 0,979

 التغيب المدرسي
 العنؼ النفسي

**
 داؿ 0,868

 التغيب المدرسي
 العنؼ ضد الممتمكات

**
 داؿ 0,958

 التغيب المدرسي
 التحرش الجنسي

**
 داؿ 0,765

 التغيب المدرسي
الكمية لمظاىر الدرجة 

** العنؼ المدرسي
 داؿ 0,943

 التغيب المدرسي
 0,01مستوى الداللة عند**            الباحث. :المصدر

 يتبيف أنو :  (50) مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ رقـ

والميؿ إلى توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ المفظي  -
 (0,888+)لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  عف الثانويةالتغيب 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
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؛ التغيب المدرسيو موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ المفظي 
ميولو إلى التغيب وتعني أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ المفظي زاد 

 .ميولو إلى التغيب عف الثانويةلمعنؼ المفظي قؿ  و، وكمما قؿ تعرضعف الثانوية

والميؿ إلى توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ البدني  -
 (0,979+)أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  لدىالتغيب عف الثانوية 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
؛ وتعني والتغيب المدرسيموجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ البدني 
اد ميولو إلى التغيب عف ز أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ البدني 

 .ميولو إلى التغيب عف الثانويةلمعنؼ البدني قؿ  و، وكمما قؿ تعرضالثانوية

والميؿ إلى توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ النفسي  -
 (0,868+)لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  التغيب عف الثانوية

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
؛ وتعني موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ النفسي والتغيب المدرسي

زاد ميولو إلى التغيب عف أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ النفسي 
 .ميولو إلى التغيب عف الثانويةلمعنؼ النفسي قؿ  تعرضو، وكمما قؿ الثانوية

والميؿ توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ ضد الممتمكات  -
لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  يةإلى التغيب عف الثانو 

، وىذه العبلقة االرتباطية ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى (0,958+)
ىي عبلقة موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ ضد الممتمكات 

؛ وتعني أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ ضد والتغيب المدرسي 
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لمعنؼ ضد الممتمكات قؿ  تعرضو، وكمما قؿ زاد ميولو إلى التغيب عف الثانوية الممتمكات 
 .ميولو إلى التغيب عف الثانوية

والميؿ إلى توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف التحرش الجنسي  -
 (0,765+)لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط  ف الثانويةالتغيب ع

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
؛ موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف التحرش الجنسي والتغيب المدرسي

زاد ميولو إلى الجنسي  لمتحرشمميذ مرحمة التعميـ الثانوي وتعني أنو كمما زاد تعرض ت
 .ميولو إلى التغيب عف الثانوية ، وكمما قؿ تعرضو لمتحرش الجنسي قؿالتغيب عف الثانوية

توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية الدرجة الكمية  -
لدى أفراد عينة الدراسة؛ والميؿ إلى التغيب عف الثانوية لمظاىر العنؼ المدرسي لمتعرض 

، ( 0,01)وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ،(0,943+)حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 
وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ وتعني أنو كمما زاد تعرض تمميذ مرحمة التعميـ 

لمعنؼ  تعرضو، وكمما قؿ و إلى التغيب عف الثانويةزاد ميولالثانوي لمعنؼ بمظاىره المختمفة 
 .الثانويةميولو إلى التغيب عف بمظاىره المختمفة قؿ 

التغيب  الميؿ إلىأف قيـ معامبلت االرتباط بيف  نبلحظ مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي
لدى أفراد عينة الدراسة، وبيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي والدرجة  عف الثانوية

ومظاىر العنؼ  التغيب المدرسيالكمية قد كانت كميا مرتفعة، وتظير العبلقة الطردية بيف 
تزيد لدى أفراد العينة بازدياد درجة تعرضيـ  ظاىرة التغيب عف الثانويةالمدرسي؛ حيث أف 

أف التعرض لمعنؼ بأشكالو  حيث، النتيجة تبدو مقبولةوىذه لمظاىر العنؼ المدرسي، 
عندما ف ؛إلى عدـ الذىاب إلى الثانوية الميؿالمختمفة يؤدي إلى حدوث درجة عالية مف 

االجتماعية األجواء االنفعالية االيجابية والعبلقات  وخالية مف بيئة غير آمنة صبح المدرسةت
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العنؼ مف سب وشتـ  إلى شتى أساليبييا التبلميذ ويتعرض ف ،الطيبة والحسنة بيف أفرادىا
 .التحقيرو  وضرب وركؿ وكؿ أنواع اإلىانات

ال يشعروف باألماف ألنيـ أصبحوا  ،منيا وييربوف صبح ىؤالء التبلميذ ينفروفحينيا ي 
 ،غير محفز وال مشوؽ في التعميـومكاف  ونفور، فييا، فتبدو ليـ المدرسة مصدر إزعاج

المدرسة واالنقطاع عنيا الوسيمة الوحيدة لخفض التوتر  الغياب عففي  التمميذ ويجد 
الحرية و  السكينة والطمأنينة وبالتالي التمرد عمى النظاـ والقيود المدرسية سعيا إلى ؛والقمؽ

 .خارج أسوار المدرسة

 سمبية عمى نفسية ىؤالء التبلميذال ىاليا آثار  في المدرسة،والقسوة فوجود مظاىر العنؼ 
في نقص دافعتييـ نحو التعمـ وشعورىـ باالغتراب عف  تمؾ اآلثار وتتمثؿ لضحايا،ا

لمغياب عمى استعداد وحينيا يكونوف  .المدرسة، وينخفض لدييـ مستوى الرضا عف المدرسة
أفراد عينة الدراسة مف خبلؿ استمارة استجابات  ما جاء في، ونستدؿ عمى ذلؾ عف المدرسة

بالعبارات األربع  ذلؾ عف واعب ر  حيث ؛(التغيب المدرسيتداعيات العنؼ المدرسي )بعد 
قبؿ أف  أغادر الثانوية ،أشعر بالممؿ خبلؿ الحصص الدراسيةالتي احتمت المراتب األولى )

أحاوؿ التغيب عف الثانوية  ،بانتظاـال أقوـ بالواجبات المدرسية  ،ـ بقية الحصص الدراسيةمُأت
 .(كمما أتيحت لي الفرصة لذلؾ

"كما أكدت العديد مف الدراسات أف معظـ التبلميذ يرفضوف الذىاب إلى المدرسة بسبب  
مف التبلميذ عف مدارسيـ شيريا خوفا  %08معذبييـ، ففي الواليات المتحدة األمريكية يتغيب 

 (1) ".ي المدارسمف التعرض لمعنؼ مف قبؿ أترابيـ ف

                                                           
، رسالة ماجستير غير مظاىر العنف لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في مدينة عمان :مجدي محمد توفيق حمدان -1

 .34، ص2007منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، عمان، األردن، 
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وجود عبلقة  التي دلت عمىالدراسات  وقد جاءت نتائج ىذه الدراسة متفقة مع العديد مف
في بيئة  التمميذوجود وتغيبو عف المدرسة، ألف  المدرسي تعرض التمميذ لمعنؼ قوية بيف
غير آمنة يسودىا العنؼ سواء كاف ىذا العنؼ ماديا أو معنويا فإف ذلؾ سينعكس مدرسية 
، وعدـ والقمؽ ،الخوؼبشعر ي ، مما يجعموواالجتماعية والتربوية النفسية صحتوعمى 

 .أو البقاء فييا، استعداده لمذىاب إلى الثانوية

 الجمعية إلحصاءات وفقاً  (Bosworth et al 1999)وآخروف  بوسورث أشارحيث 

 يذىبوف ال المدارس طمبة مف (160.000) أف إلى أمريكا في المدرسي النفس لعمماء الوطنية

 أجريت دراسة أوضحت كما االستقوائي، السموؾ عمييـ يمارس أف مف خوفا مدارسيـ إلى

 أف المتحدة الواليات في ميرالند والية في الثانوية والمرحمة العميا األساسية المرحمة طمبة عمى

 قد %33 وأف األمف، حاجة ليـ توفر ال التعميمية البيئة بأف يشعروف الطمبة مف  %50

 تعرضيـ بسب المدارس مف تسربوا قد 7.6% أف كما االستقواء، مف مختمفة ألشكاؿ تعرضوا
  (1)أقرانيـ. مف عدوانية لسموكات

حيث بيف أف   (2007)، مجدي محمد توفيؽ حمداف دراسة كما اتفقت ىذه الدراسة مع
إلى   %3مف المعمميف ومف  %7إلى  %1أف مف بينت ،2002الدراسػػات في البرازيػؿ عػاـ "
 (2) ".يعتبروف أف التغيب عف المدرسة سببو العنؼ ذمف التبلمي 9%

أف طمبة الجامعة قد تعرضوا  (2008) ،توصمت دراسة تياني طالب عبد الحسيفكما 
 )االنفجارات....الخ القتؿ، التيجير، الخطؼ، التيديد،(إلى الكثير مف األحداث العنيفة مثؿ 

األمر الذي أدى إلى نمو حاالت مف اليأس واإلحباط، التي أدت إلى ممؿ الطمبة وعدـ 

                                                           

 المدارس  في العميا األساسية المرحمة طمبة لدى ظيوراالستقواء في التعّممية لمبيئة التنبؤية القدرة: عربيات وبشير القداح إبراىيم محمد -1
 .48ص، 2013 عمان، األردن، ،األردنية الجامعة، 1 العدد ، 40 المجّمد التربوية، العموم دراساتمجمة  ،عّمان الخاصة

 .111، ص1882، منشورات جامعة دمشق، اإلرشاد المدرسي :عبد الحميد الشيخ محمود -4
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وقمة الدافعية  ،وتشتت انتباىيـ أثناء المحاضرات ،والتخطيط لممستقبؿ ،اىتماميـ بالدراسة
 لمعمؿ وغيرىا. 

التي حاولت الكشؼ عف اآلثار  (2010) ،دراسة فاطمة الزىراء اليازيديفي كما نجد 
النفسية والسموكية الناجمة عف تعرض التبلميذ لمعنؼ اإلرىابي مف خبلؿ معايشتيـ لمعنؼ 

أف ىناؾ مشكبلت ظيرت إلى د كامؿ، فتوصمت اإلرىابي الذي ميز المجتمع الجزائري لعق
بصورة واضحة عمى المستوى التعميمي ليؤالء التبلميذ مثؿ انخفاض مستوى الدافعية 
لئلنجاز، كثرة الغيابات، اليروب مف المدرسة، التراجع والتدني في مستوى التحصيؿ 

  الدراسي.

، بف سعيد بف عمي العوادكما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو  دراسة عمى 
تحديد اآلثار الناتجة عف العنؼ المدرسي لدى حيث توصمت ىذه الدراسة مف خبلؿ  (2011)

والعنؼ الزائد مف قبؿ  ،عدـ إشباع المناىج لحاجات الطبلبإلى  طبلب المدارس الثانوية
الحيؿ  إلىالتبلميذ لجوء  وكذلؾ ،المدرسيف واليروب مف المدرسة وتدني التحصيؿ الدراسي

وكراىية  ،الدفاعية مثؿ التمارض والصداع والمغص لرغبتو في عدـ الذىاب إلى المدرسة
 .وكؿ ما لو عبلقة بالعممية التعميمية ،المدرسة والمعمميف

إال أف  ،عمى الرغـ مف كؿ األدوار التي تقـو بيا المدرسةبأنو  وفي األخير يمكف القوؿ
المبلحظ أف المدرسة الجزائرية كباقي المؤسسات االجتماعية األخرى لـ تسمـ مف بعض 
المشكبلت السموكية، ومنيا ظاىرة تغيب التبلميذ عف المدرسة بصورة ممفتة لبلنتباه وذلؾ 
عمى الرغـ مف وجود مجموعة مف القرارات والقوانيف والنصوص التشريعية لمحد مف ىده 

الذي  1991نوفمبر 13 المؤرخ في 833نذكر منيا القرار رقـ  ،لوسط المدرسيالظاىرة في ا
مادة، وتعميمة وزير التربية  23يتعمؽ بمواظبة التبلميذ في المؤسسات التعميمية والمتكونة مف 

تحث عمى ضرورة  بخصوص ظاىرة الغيابات التي 670تحت رقـ  15/09/2010المؤرخة 
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وىذا  ،منتشرة بصورة ممفتة لبلنتباه في وسط التبلميذ محاربة ىذه الظاىرة التي أصبحت
عف المدرسة إلى حرمانو مف فرص  وحيث يؤدي تغيبالمتغيب،  سينعكس سمبا عمى التمميذ

 .وىذا يؤثر بشكؿ مباشر فيما بعد عمى تشكيؿ شخصيتو ،النمو المختمفة

 ،تغيب عنياوقد يؤدي تكرار الغياب إلى انخفاض تحصيمو الدراسي في المواد التي  
أو ما يعرؼ  في الغالب تفكير التمميذ باالنقطاع التاـ عف المدرسة، ذا السموؾى عف تجوين

ولمقضاء عمى ىذه الظاىرة التربوية الخطيرة البد مف توفر بيئة مدرسية  ،بالتسرب المدرسي
ىذه  ثارآألف  ،منتظـتمدرس  نضمف لتبلميذناآمنة خالية مف مظاىر العنؼ المختمفة، حتى 

 تمتد لتمثؿ فاقدا لممجتمع ككؿظاىرة ال

 :لمدراسة النتائج العامة – سابعا

 التي توصؿ إلييا البحث الحالي يمكف استنتاج ما يأتي: النتائج استنادا إلى

تعرض التبلميذ لمعنؼ المدرسي ال  أفبالنسبة لمتغير الجنس بينت نتائج الدراسة  -1    
يقتصر عمى فئة الذكور فقط، بؿ يشمؿ أيضا فئة اإلناث، إال أف النسبة األعمى كانت عند 
الذكور، حيث بمغ عدد التبلميذ الذكور الذيف تعرضوا لمعنؼ مف قبؿ زمبلئيـ داخؿ الثانوية 

لمعنؼ داخؿ الثانوية  ، في حيف بمغ عدد اإلناث المواتي تعرضف%56تمميذا أي بنسبة  168
 .مف مجموع أفراد عينة البحث %44تمميذة أي بنسبة  132مف قبؿ التبلميذ 

أف نسبة التبلميذ األقؿ سنا الذيف  نتائج الدراسة بالنسبة لمتغير العمر أظيرت 2-
ويعود  ا،التبلميذ األكبر سن مرات مف 4تعرضوا لحاالت عنؼ داخؿ الثانوية أكبر بحوالي 

السبب في ذلؾ أف التبلميذ صغار السف لدييـ بنية جسمية أضعؼ مف التبلميذ كبار السف 
ىذا ما يجعميـ عرضة لحاالت عنؼ أكثر مف التبلميذ كبار السف الذيف مف المفترض أف و 
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تحدث مف  داخؿ الثانوية نسبة كبيرة مف أحداث العنؼ، كما أف تكوف بنيتيـ الجسمية أقوى
 تجاه التبلميذ األصغر سنا. اسناألكبر  يذجانب التبلم

التعرض لمعنؼ داخؿ  أف نتائج الدراسة بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي أوضحت -3
إال أف أعمى نسبة قد سجمت لدى  ؛الثانوية يشترؾ فيو تبلميذ المستويات الدراسية الثبلثة

والتي تمثؿ تبلميذ  67, 32%ثـ تمييا نسبة  46,33%تبلميذ السنة األولى ثانوي وذلؾ بنسبة 
السنة الثانية ثانوي، أما أدنى نسبة فقد سجمت لدى تبلميذ السنة الثالثة ثانوي وذلؾ بنسبة 

%21. 

"يتعرض تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي لمظاىر  :الفرضية األولىلنتائج بالنسبة  -4
  وصور متعددة مف العنؼ أبرزىا العنؼ المفظي."

أف العنؼ بمظاىره المختمفة منتشر بيف صفوؼ تبلميذ مرحمة  يةىذه الفرض دلت نتائج
نتائج أف أشارت البدرجة متوسطة، كما بثانويات مدينة الشريعة والية تبسة  التعميـ الثانوي

) لفظي، بدني، نفسي، ضد الممتمكات،  أبعاد (05)جميع مظاىر العنؼ المتكونة مف سبع 
كميا تنتمي المستوى المتوسط، باستثناء العنؼ المفظي  ىذه المظاىر ، كانتتحرش جنسي(

أف العنؼ السائد والغالب ىو العنؼ  ، مما يدؿ عمىالذي جاء ضمف المستوى المرتفع
أي أف تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي يتعرض باإلضافة إلى العنؼ المفظي إلى بقية  المفظي،

وىذا يعني أف الفرضية لمفظي. لكف ليس بنفس درجة تعرضو لمعنؼ ا ،المظاىر األخرى
 األولى قد تحققت.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ": الفرضية الثانيةلنتائج  بالنسبة  أما -5
تعزى العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي  في أشكاؿ (0,05)مستوى الداللة 

 ".(إناثـــ )ذكورإلى متغير النوع االجتماعي 
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ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظيرت نتائج ىذه الفرضية عدـ وجود فروؽ    
بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث في كؿ مف العنؼ المفظي والعنؼ ضد  (0,05)

 كذلؾ النتائج وجود والدرجة الكمية الستبياف مظاىر العنؼ المدرسي، كما بينت الممتمكات
بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث  (0,05)توى الداللة فروؽ ذات داللة إحصائية عند مس

العنؼ النفسي أما بالنسبة لكؿ مف في كؿ مف العنؼ البدني الذي كاف لصالح الذكور، 
 لصالح اإلناث. فكاف والتحرش الجنسي

 .ولو بشكؿ جزئيف الفرضية الثانية قد تحققت أوعميو يمكف القوؿ ب   

توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  ": لثةالثا أما بالنسبة  لنتائج الفرضية -6
وتدني تقدير ي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي ذبيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ ال

 ".الذات

 أظيرت نتائج ىذه الفرضية

موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ المفظي والشعور بتدني  وجود عبلقة ارتباطية -
وىي قيمة  (0,946+)تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

ىي عبلقة موجبة؛ مما  ، وىذه العبلقة االرتباطية( 0,01)مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 .يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ المفظي وتدني تقدير الذات

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ البدني والشعور بتدني  وجود -
وىي قيمة  (0,935+)تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ مما ( 0,01)لة إحصائيا عند مستوىمرتفعة ودا
  .يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ البدني وتدني تقدير الذات
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عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ النفسي والشعور بتدني  وجود -
وىي قيمة  (0,906+)بمغت قيمة معامؿ االرتباط تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ مما ( 0,01)مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
  .يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ النفسي وتدني تقدير الذات

مكات عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ ضد الممت وجود -
والشعور بتدني تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى (0,926+)
ىي عبلقة موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ ضد الممتمكات 

  .وتدني تقدير الذات

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف التحرش الجنسي والشعور  وجود -
 (0,805+)بتدني تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
  .ود عبلقة طردية قوية بيف التحرش الجنسي وتدني تقدير الذاتموجبة؛ مما يشير إلى وج

مظاىر  الستبيافعبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية  وجود -
العنؼ المدرسي والشعور بتدني تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة 

، وىذه العبلقة ( 0,01)وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0,955+)معامؿ االرتباط 
تعرض تمميذ  مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف ؛االرتباطية ىي عبلقة موجبة

 .مرحمة التعميـ الثانوي لمعنؼ بمظاىره المختمفة وتدني تقدير الذات

مف مظاىر العنؼ أف قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ مظير  تبيف نتائجالىذه  مف خبلؿ
المدرسي والشعور بتدني تقدير الذات قد كانت كميا مرتفعة، وتظير العبلقة االرتباطية 
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. مما يدؿ عمى تحقؽ الطردية بيف الشعور بتدني تقدير الذات ومظاىر العنؼ المدرسي
 الفرضية الثالثة.

ذات داللة إحصائية بيف  : "توجد عبلقة ارتباطيةلرابعةاالفرضية  لنتائج أما بالنسبة -7
والعزلة ي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي ذكؿ مظير مف مظاىر العنؼ ال

 ."االجتماعية

 أشارت نتائج ىذه الفرضية إلى:

وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ المفظي والرغبة في  -
وىي  (0,949+)بمغت قيمة معامؿ االرتباط العزلة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ ( 0,01)قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ المفظي والعزلة االجتماعية.

والرغبة في  عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ البدني وجود -
وىي  (0,924+)العزلة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ ( 0,01)قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ البدني والعزلة االجتماعية.

د عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ النفسي والرغبة في و وج -
وىي  (0,962+)العزلة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ ( 0,01)قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 عبلقة طردية قوية بيف العنؼ النفسي والعزلة االجتماعية. مما يشير إلى وجود 

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ ضد الممتمكات والرغبة  وجود -
 (0,979+)في العزلة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 
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، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ ضد الممتمكات والعزلة 

 االجتماعية.

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف التحرش الجنسي والرغبة في  وجود -
وىي  (0,871+)معامؿ االرتباط العزلة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة موجبة؛ ( 0,01)قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف التحرش الجنسي والعزلة االجتماعية.

مظاىر  فالستبيا عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية وجود -
العنؼ المدرسي والرغبة في العزلة االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة 

، وىذه العبلقة ( 0,01)وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0,990+)معامؿ االرتباط 
 االرتباطية ىي عبلقة موجبة.

العزلة االجتماعية لدى أشارت النتائج السابقة أف قيـ معامبلت االرتباط بيف الرغبة في 
أفراد عينة الدراسة، وبيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي والدرجة الكمية قد كانت 
كميا مرتفعة، وتظير العبلقة الطردية بيف الرغبة في العزلة االجتماعية ومظاىر العنؼ 

لمظاىر المدرسي؛ حيث أف الرغبة في العزلة تزيد لدى أفراد العينة بازدياد درجة تعرضيـ 
 .رابعةالعنؼ المدرسي. مما يدؿ عمى تحقؽ الفرضية ال

: "توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية لخامسةالفرضية النتائج أما بالنسبة  -8
والتغيب ي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميـ الثانوي ذبيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ ال

 ."المدرسي
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 أشارت نتائج ىذه الفرضية إلى:

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ المفظي والميؿ إلى  وجود -
 (0,888+)التغيب عف الثانوية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 بلقة طردية قوية بيف العنؼ المفظي والتغيب المدرسي.موجبة؛ مما يشير إلى وجود ع

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ البدني والميؿ إلى  وجود -
 (0,979+)التغيب عف الثانوية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

ه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ، وىذ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ البدني والتغيب المدرسي.

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ النفسي والميؿ إلى  وجود -
 (0,868+)التغيب عف الثانوية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ النفسي والتغيب المدرسي.

عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العنؼ ضد الممتمكات والميؿ  وجود -
نوية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط إلى التغيب عف الثا

، وىذه العبلقة االرتباطية ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى (0,958+)
ىي عبلقة موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف العنؼ ضد الممتمكات 

 والتغيب المدرسي.

ة ذات داللة إحصائية بيف التحرش الجنسي والميؿ إلى عبلقة ارتباطية موجب وجود -
 (0,765+)التغيب عف الثانوية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 
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، وىذه العبلقة االرتباطية ىي عبلقة ( 0,01)وىي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى
 التحرش الجنسي والتغيب المدرسي. موجبة؛ مما يشير إلى وجود عبلقة طردية قوية بيف

مظاىر الستبياف عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية  وجود -
العنؼ المدرسي والميؿ إلى التغيب عف الثانوية لدى أفراد عينة الدراسة؛ حيث بمغت قيمة 

، وىذه العبلقة ( 0,01)وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0,943+)معامؿ االرتباط 
 االرتباطية ىي عبلقة موجبة.

مف خبلؿ ىذه النتائج تبيف أف قيـ معامبلت االرتباط بيف الميؿ إلى التغيب عف الثانوية 
لدى أفراد عينة الدراسة، وبيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي والدرجة الكمية قد 

درسي ومظاىر العنؼ المدرسي؛ كانت كميا مرتفعة، وتظير العبلقة الطردية بيف التغيب الم
حيث أف ظاىرة التغيب عف الثانوية تزيد لدى أفراد العينة بازدياد درجة تعرضيـ لمظاىر 

 الخامسة.تحقؽ الفرضية  يؤكد العنؼ المدرسي. مما
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 :مةـخات

لقد تم التطرق من خالل ىذه الدراسة إلحدى المشكالت اليامة التي باتت تعاني منيا 
وقد حاول الباحث من  ،معظم المدارس عمى اختالف أطوارىا، وىي ظاىرة العنف المدرسي

أبرز مظاىر العنف التي  عنخالل الفصول النظرية والميدانية لهذه الدراسة الكشف 
يتعرض ليا التمميذ داخل أسوار الثانوية، باإلضافة إلى رصد أىم التداعيات واآلثار التي 

حايا ىذا يتركيا ىذا السموك العدواني عمى الجوانب النفسية واالجتماعية والتربوية لمتالميذ ض
 فيما يمي: تالعنف، وقد أفرزت ىذه الدراسة مجموعة من النتائج تمثم من النوع

فمن خالل نتائج الفرضية األولى تبين أن تالميذ المرحمة الثانوية يتعرضون لجميع 
مظاىر العنف سواء كانت مادية أو معنوية، إال أن العنف المفظي كان األكثر ممارسة بين 

والذي كان في شكل تنابز باأللقاب، وعبارات التيديد، والصراخ عمى ىؤالء التالميذ؛ 
 .الضحية بصوت عال، وسب الضحية وشتميا

بين الذكور واإلناث في درجة  يوجد اختالفكما تبين من خالل الفرضية الثانية أنو ال  
التعرض لمعنف المدرسي؛ فكال الجنسين يتعرضون لمعنف المدرسي بنفس الدرجة باستثناء 
بعض المظاىر التي كانت فييا فروق نسبية مثل التحرش الجنسي والعنف النفسي المذان 

 .كانا لصالح اإلناث، والعنف البدني الذي كان لصالح الذكور

أما الفرضية الثالثة فقد بينت أن ىناك عالقة طردية قوية بين العنف وتدني تقدير 
ردية قوية بين العنف والعزلة الذات، أما الفرضية الرابعةفبينت أن ىناك عالقة ط

ني من العزلة ويحس بنبذ زمالئو وال اأي أن التمميذ الذي يتعرض لمعنف يع ؛االجتماعية
يرغب في تكوين صداقات مع غيره، أما الفرضية الخامسة فقد بينت أن ىناك عالقة طردية 
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باستمرار عن أي أن التمميذ الذي يتعرض لمعنف يتغيب  ؛قوية بين العنف والتغيب المدرسي
 الثانوية وال يحب البقاء فييا.

وباإلضافة إلى ىذه النتائج فقد توصل الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى أنالعنف 
إلى الصور األشد قسوة بعد المدرسي منتشر بدرجة متوسطة، وأن كل صور العنف لم تصل 

ي وصل فييا العنف الت في بعض دول العالم مثل الواليات المتحدة األمريكية وجدتكالتي 
 صل في بعض الحاالت إلى درجة القتليإلى حد إدخال ألسمحة النارية إلى المدارس، بل 

 .)كما جاء ذلك في الفصول النظرية(

 زعاجمرتبطة بالمزاح أو إكانت  العنف التي توصمت إلييا الدراسة مظاىر أغمبف
أو  ،أو الركل ،الضرب ىاصور  تتعدى لمو الزميل أكثر من ارتباطيا بمحاوالت االنتقام، 

       األدوات المدرسيةالتالميذ ك أغراض سرقة بعض أو ،أو التحرش بالزميمة ،الدفع
التي كانت منتشرة بدرجة  ، باإلضافة إلى صور العنف المفظي)كتب، كراريس، أقالم،...الخ(

إلى درجة  بعد لم تصلالعنف المدرسي في الجزائر  مظاىر وعميو يمكن القول بأن، عالية
أو تنظيم عصابات  ،أو استخداميا في المشاجرات ،إلى المدارس النارية إدخال األسمحة

 منحرفة.

إال أن ىذا ال يعني أن نقف موقف المتفرج حيال ىذه الظاىرة الخطيرة، بل البد من 
تكاثف الجيود حتى ال نصل ما وصمت إليو بعض الدول من انتشار لؤلسمحة في الوسط 

لتي تصل أحيانا إلى حد القتل، وعمينا أن نعمل جاىدين لكي تبقى مدارسنا آمنة المدرسي وا
 وخالية من كل مظاىر العنف.

ومن خالل ما سبق ذكره، نستطيع القول بأن العممية التربوية والتعميميةبطبيعتيا عممية 
تعاونية تتطمب مشاركة كل األطراف الفاعمة كل حسب مركزه وموقعو من أجل النيوض 
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وىذه المحاولة طمعات شبابنا وغايات مجتمعنا، بمنظومتنا التربوية حتى تواكب مستوى ت
ن اشتممت عمى نقائص فإنيا الدراسة عمى عممت عمى األقل في الثانويات محل  البحثية وا 
، كما المظاىر والتداعياتالمدرسي من ناحية  لعنفإظيار الجوانب األكثر أىمية لمشكمة ا

وىي بذلك  ؛عن زاوية لتحميل وتفسير حركية ىذه الظاىرة وتعدد أشكالياأنيا حاولت الكشف 
 تفتح بابا لالجتياد والتمحيص أكثر.

 :االقتراحات

االقتراحات  ببعض ، يمكن الخروجالدراسة الحالية إلييا تتوصم التي في ضوء النتائج
مرحمة التعميم  العنف بين التالميذ فيالتي من شأنيا أن تساىم في الحد من انتشار ظاىرة 

 وذلك عمى النحو التالي: أو عمى األقل التخفيف من حدتيا الثانوي،

من االجتماعية لؤلبناء،  التنشئة في ومسؤوليتيا التربوي دورىا بأىمية األسرة توعية -
استخدام األساليب التربوية السميمة، والعمل عمى ترسيخ قيم الحوار ومبدأ  خالل حثيا عمى

أو  الجارحة الكممات أبنائيا، بعيدا عن أساليب التسمط والقير واستخداماحترام األخر لدى 
 .لدى األبناء السوية، التي تغذي النزعة نحو العنف غير المعامالت من ذلك غير أو الشتائم

عطاء غير تأديب ميارات تطوير في اآلباء دعم ينبغي كما -  في القدوة عنيفة، وا 

 واإلساءة، والتخويف العدوان عمى القائم السموك وتفادي، االحترام الحبعمى  المبني التواصل
باحتمال  تنذر التي العالمات عمى التعرف كيفية بشأن واإلرشادات النصائح بعضليم وتقديم 

وذلك  ليذه الظاىرة الخطيرة، التصدي من يتمكنوا حتى، مدرسيفي العنف ال انخراط أبنائيم
 يرأسيا األولياء مع تتم وندوات عقد لقاءاتعن طريق  أو ،األولياء إلى مطويات بإرسال

  في مكافحة العنف. ميدانية خبرة ليم وأساتذة مختصون
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رساء قيم تنمية في المدرسة دور تفعيل -     الخالفات ونبذ عنف،ثقافة الالا  التسامح وا 
 بين التفاعل عالقات في عمييا والتأكيد الدراسية البرامج في بتضمينيا اآلخر، وذلك وتقبل

 .األولى التعميمية احل المر مع بداية وىذا المدرسي أفراد المجتمع

 متابعة التالميذ في متابعة كل من مستشار التربية ومستشار التوجيو دور تفعيل -

 سعي وكذا التالميذ،بيا  يقوم التي العنف ومظاىر جميع أشكال رصد من خالل ؛دورية

 عمى تركيزه خالل من التالميذ لدى العنيفة السموكيات من التخفيف إلى التوجيو مستشار

 واإلرشاد. النصح عمميتي

 وتعزيز المعمومات بين األسرة والثانوية، تبادل جمعيات أولياء التالميذ في دور تفعيل  -

 التي االنضباطيةو  السموكية المشكالت من كثيرالحل  في يساعد مما الجانبين، بين الثقة

 .التربوية العممية سير تعيق

 خالل عقد من والتربوية، والنفسية وآثاره االجتماعية العنف بأخطار التالميذ توعية -

عمم االجتماع وعمم  مختصون في فييا يشارك، الثانويةالتوعوية داخل  والحمالت الندوات
 .التربيةعموم النفس و 

 وأسباب العنف مشكالت لمناقشة األساتذةمع  الثانوية إلدارة دورية اجتماعات عقد -

 اإلجراءات واتخاذ، خارجيا وأ الثانوية داخل ا من آثار، سواءعميي يترتب قد وما، حدوثيا

 .مستقبال مماثمة حاالت حدوث لمنع المناسبة

 والسموكيات المظاىر كل لرصد ثانوية كل مستوى عمى ومتابعة إصغاء خمية إنشاء -

 .ليا المناسبة الحمول تقديم عمى والعمل داخميا، تحدث التيالسوية  غير

كل من المعتدي  عمىالعنف المدرسي  ظاىرة تخمفيا التيالسمبية  لآلثار نظًرا -
 في التحكم عمى التالميذ العنيفين تدريب بضرورة توصي فالدراسة، سواء عمى حد الضحيةو 
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 عمى تيمميارا وتنمية اليادئ، والنقاش الحوار أسموب اعتماد خالل من تيموانفعاال مشاعرىم

يذاء االنفعال عن ابعيد سممية بطرق النزاع وحل وتسوية ،الصراع إدارة ىذا من . لغيرا وا 
كيفية عمى تنمية ميارات االتصال و  التالميذ الضحايا تدريبمن ناحية أخرى و  ناحية،
 وعدم االستسالم لمجاني، الثقة بالنفس عمى يمتدريبباإلضافة إلى الصعبة،  المواقف مواجية

  .اآلخرين حقوق عمى التعدي دون بحقوقيم والتمسك

عمى تخصيص حصص وبرامج ونصوص  المكتوبو  والمسموع المرئي اإلعالم حث -
 المدارس في العنف إعالمية تعرض فييا برامج تحسيسية توضح مدى انتشار ىذه ظاىرة

 وتداعياتيا الخطيرة عمى مستوى الفرد والمجتمع.

 التي التمفزيونية أو اإلذاعية البرامج إنتاج في والمعايير اإلسالمية القيم عمى التركيز -

 .أنواعو بشتى العنف من لمراىقا تحصين شأنيا من

 العنف المدرسي، مجال في والدراسات البحوث من مزيدلا إجراءب الباحث كما يوصي -
 :التالية والدراسات باألبحاث القيام الباحث قترحيو 

 لدى العنف المدرسيوتداعيات  مظاىر تستقصي مستقبمية ودراسات بحوث إجراء -

 .الدراسة ىذه استيدفتيا التي غير وفي مستويات تعميميةأخرى،  عمرية فئات

 نظر وجيات من وتداعيات العنف المدرسي بمظاىر تتعمق مستقبمية دراسات إجراء -

 .األساتذة والمعممين

في  )العنيفين( والتالميذ الضحاياالممارسين لمعنف التالميذ بين مقارنة جراء دراساتإ -
   .مع اعتماد العينة العشوائية من أجل تعميم نتائجيامرحمة التعميم الثانوي 

 القيام بدراسات مماثمة لمدراسة الحالية في المرحمة الجامعية. -
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دراسة تقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحمة  نبيل محمد الفحل: -99
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 .2007 األردن،

 ثالثا: المجالت والدوريات
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 .1995، جامعة اإلسكندرية، سبتمبر06والقياس النفسي التربوي، عدد
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دراسة لبعض الخصائص  :أمينة محمد مختار ومحمود عوض اهلل سالم -114
، مجمة المدرسة لدى أطفال المرحمة االبتدائيةالشخصية المرتبطة بسموك تجنب 

 .1992عدد يناير بنيا، مصر، كمية التربية،
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مساىمة في دراسة بعض السمات شخصية الطفل  :ءامة الزىربن مجاىد فاط -116
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لدى تالميذ  االجتماعيةالتنمر المدرسي وعالقتو بالميارات  :حنان أسعد خوج -118

، مجمة العموم التربوية بمدينة جدة بالمممكة العربية السعودية االبتدائيةالمرحمة 
 .2012، ديسمبر4، العدد13والنفسية، المجمد 

في النسق التعميمي لدى الشباب الجامعي في  االغتراب :خالد محمد أبو شعيرة -119
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، 29، مجمة جامعة دمشق، المجمدصعدهالثامن من مرحمة التعميم األساسي بمدينة 
 .2013العدد األول، 
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لدى  االجتماعيةأثر برنامج إرشادي لتخفيف العزلة  :اف عدنان مصطفىفض -112
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، 2، العدد2، مجمة العموم التربوية والنفسية، المجمدالعامالت والعاطالت عن العمل
 .2010جامعة أم القرى، مكة  المكرمة، 

، ترجمة عبد اليادي عبد المجتمعات الحديثة والعنف الفطري :كاوشي فينانت -119
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 .1791 ،1العدد ،والجنائية، جامعة بغدادة االجتماعي
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2013  
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، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد االبتدائيةالفوبيا المدرسية في المرحمة 
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أثر أسموب العالج الواقعي في خفض الشعور بالخجل لدى  سعيد ناسو صالح: -151
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة طالب المرحمة المتوسطة

 .2001 المستنصرية، بغداد،
في  االجتماعيةفعالية التدريب عمى الميارات  :سموى السيد سميمان حجازي -151

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، مصر، خفض فوبيا المدرسة
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 واالجتماعيةعالقة بعض المتغيرات النفسية  :سيمون عبد الحميد متولي -152
 .1995، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، مصر، بالشعور بالوحدة

الدوجماتية وتقدير الذات واتجاىات الشباب نحو حجم  شوقي سامي الجميل: -513
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة الزقازيق، مصر، األسرة
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دراسة مقارنة في االتجاه نحو العنف لدى طالب وطالبات  :مصمح أحمدصالح  -154
،في ضوء بعض المتغيرات في المجتمع اليمني، أطروحة دكتوراه، الثانوية العامة

 .2010جامعة أسيوط، جميورية مصر العربية، 
الخجل وعالقتو بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى  :عبد ربو عمي شعبان -155

الة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، ، رسالمعاقين بصريا
 .2010غزة، فمسطين، 

أشكال سموك العنف الجامعي المسجل لدى طمبة جامعة  :عال عمي الختاتنة -156
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، مؤتة وأسبابو من وجية نظرىم

 .2007األردن، 
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، رسالة رالطالبي في التخفيف من حدتو وذلك لطالب المرحمة الثانوية بمدينة الخب
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، جامعة اإلمام محمد بن واالجتماعيةماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية 
 .2010/2011سعود، المممكة العربية السعودية، 

أطروحة  ،األسري من المنظور السوسيولوجي العنف المفظي :عيساوي نسيمة -158
 .2011 ،02، جامعة الجزائرواالجتماعيةدكتوراه غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية 

 االضطراباتدور سوء المعاممة األسرية في ظيور بعض  :غمري عمجية -159
، رسالة ماجستير ( لدى الطفل المتمدرساالنعزال االجتماعيالسموكية )العدوان، 

 .2013/2014شورة، جامعة بسكرة، غير من
اآلثار النفسية والسموكات الناجمة عن التعرض لمعنف  :فاطمة الزىراء اليازيدي -161

، أطروحة دراسة ميدانية في محافظة الجزائر الكبرى عمى طمبة الثانويات –اإلرىابي
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 االجتماعية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم تمميذ الطور الثالث
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 يـالعمم ثـالي والبحــم العــوزارة التعمي                   االستبيان :(10)الممحق 
 –بسكـرة –محمـد خيضـر ة ـجامع                    

 االجتماعيةكمية العموم اإلنسانية و                       
 االجتماعيةقسم العموم                      

 
 

 تحية طيبة وبعد: أخي التمميذ/أختي التمميذة

مظاهر العنف المدرسي وتداعياته في المدارس " بدراسة حول يقوم الباحث
، وذلك "–دراسة ميدانية بثانويات مدينة الشريعة والية تبسة –الثانوية الجزائرية

 لمتطمبات الحصول عمى درجة الدكتوراه. استكماال
لذا ُيرجى تكّرمك باإلجابة عمى العبارات الواردة ممتنا تعاونك معنا، عمما أن البيانات 

 الواردة سوف تُعامل بكل سرية ولن ُتستخدم إال لغرض البحث العممي.
 :وضيحت
 .الرجاء اإلجابة عمى كل األسئمة و عدم ترك أي عبارة دون إجابة 

  بيانات عامة )شخصية( أرجو منك ممئيا.توجد 

  أحدىما حول مظاىر العنف المدرسي واآلخر حول تداعيات العنف  استبيانينيوجد
 المدرسي.

 

 

 

                  والتقدير. االحتراموفي األخير لك مني فائق عبارات الشكر و                     

 



 مظاهر العنف المدرسي ستبيانا أوال:

  :الشخصيةالبيانات 

 العمر: ......... سنة.       -1

 ذكر                   أنثى الجنس:  -2

  ثانويانوي             ثالثة ثالمستوى التعميمي: أولى ثانوي            ثانية  -3

 

بين يديك مجموعة من العبارات تصف سموكا  عزيزي التمميذ/عزيزتي التمميذة:
داخل الثانوية خالل ىذه السنة الدراسية  التالميذحدث معك عمدًا من ِقبل أحد 

(5102/5102.) 

أمام الفقرة في  (√)لذا ُيرجى قراءة ىذه العبارات بدقة وحرص، ثم ضع إشارة 
الخانة التي تعبر عن مدى تعرضك ليذا العنف وفق ما ينطبق عمى وضعك، فإذا 

والشتم من قبل أحد التالميذ مثال بشكل دائم، ضع إشارة  كنت تتعرض )ين( لمسب
ذا كنت تتعرض )ين( لذلك بدرجة متوسطة ضع إشارة (√) تحت  (√) تحت دائما، وا 

ذا لم تتعرض )ين( لذ  تحت أبدا. (√)لك ضع إشارة أحيانا، وا 

ال توجد عبارة صحيحة وأخرى خاطئة، لذا أرجو اإلجابة وفق ما ينطبق : مالحظة
 عمى حالك.

 

 

 



ــارة الرقم ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أبدا نااأحي دائما العبـ

    أتعرض لمسب والشتم من قبل أحد التالميذ.  1

    أكرىيا                                                                     ألقابينادونني زمالئي في الثانوية  بأسماء و   2

    تحدث معي أحد التالميذ بطريقة تيديدية.  3

    .روعنيصرخ عمي أحد زمالئي بصوت عال حتى   4

    من قبل بعض التالميذ. الستيزاءلأتعرض   5

    أسمع من زمالئي كالما بذيئا عن عائمتي.  6

    عندما أتكمم. زمالئييسخر مني   7

    تعمد أحد التالميذ الشجار معي ثم لكمني .  8

    أتعرض لشد الشعر من قبل بعض زمالئي.  9

    عرقمني أحد التالميذ عندما مررت أمامو.  11

    أتعرض لمدفع المتعمد من بعض التالميذ أثناء التزاحم.  11

    ألتفو األسباب.يتشاجر معي زمالئي   12

    اعتدى عمي أحد التالميذ وأسقطني عمى األرض.  13

    صفعني أحد التالميذ أمام زمالئي.  14

    يتجنبني زمالئي في الثانوية وال يحبون التحدث معي.  15

    عندما أتكمم ال ُيصغ إلّي أحد من زمالئي.  16



ــارة الرقم ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أبدا نااأحي دائما العبـ

    يحرمني زمالئي من المعب معيم.  17

    تعمد أحد التالميذ كشف أسراري الشخصية.  18

        نظر إلّي أحد التالميذ نظرات غاضبة لتخويفي   19
 وتيديدي.

   

    قطع أحد أصدقائي عالقتي بو دون مبرر.  21

    اتيمني أحد التالميذ بأفعال لم أرتكبيا.  21

    استولى أحد التالميذ عمى بعض أغراضي بالقوة.  22

 سرق أحد التالميذ ممتمكات خاصة بي )ىاتف، نقود،  23
 كتب،....الخ(.

   

    مزق أحد التالميذ دفاتري.  24

مني رفض أحد التالميذ إرجاع األشياء التي استعارىا   25
 أقالم، نقود....الخ(. ،)كتاب

   

إلى القوة والتيديد ألخذ نقودي أو أي لجأ أحد التالميذ   26
 يخصني.  يءش

   

كتب أحد زمالئي عبارات غير الئقة عمى كتبي أو   27
 كراريسي

   

    لطخ أو مزق أحد التالميذ مالبسي.  28

تعمد أحد التالميذ االلتصاق بجسمي أثناء صعودي في   29
 ساللم الثانوية.

   



ــارة الرقم ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أبدا نااأحي دائما العبـ

 عرض عمي أحد التالميذ صور وأفالم جنسية من خالل  31
  الياتف.

   

حاول بعض التالميذ مالمستي من المناطق الحساسة   31
 من جسمي.

   

    ُينظر إليك بعض التالميذ بطريقة تحرش جنسي.  32

أثناء وجودي في الثانوية أتعرض لممالحقة من بعض   33
 ومحاولة أحدىم مالمسة جسدي. التالميذ

   

    إسماعك نكت جنسية. التالميذ أحدحاول   34

أثناء وجودي في الثانوية أسمع من التالميذ تعميقات   35
 .جنسية حول جسمي

   

 

 أشكركم عمى حسن تعاونكم معنا           
 

                                                                                                    
  الباحث

 

 

 

 

 



 تداعيات  العنف المدرسي استبيان ثانيا: 

بين يديك مجموعة من العبارات التي تعبر عما  :عزيزي التمميذ/عزيزتي التمميذة
نتيجة تعرضك لمعنف داخل الثانوية، لذا ُيرجى قراءة  تشعر )ين( بو وتحس )ين( بو،

واإلجابة عنيا بكل صدق وعدم ترك أي عبارة دون  ،ىذه العبارات بدقة وتمّعن
 أمام البديل الذي تراه مناسبا لحالتك.( √)إجابة، وتكون اإلجابة بوضع إشارة

ينطبق ال توجد عبارة صحيحة وأخرى خاطئة، لذا أرجو اإلجابة وفق ما : مالحظة
 عمى حالك.

 

 الرقم
ــارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ :                                                        العبـ

 ال  أحيانا نعم     بعد تعرضي لمعنف داخل الثانوية بدأت

    أشعر بأني ضعيف )ة( وعاجز )ة(. 1

    أشعر بأني غير ميم )ة(. 2

    أشعر بأن حياتي بال معنى. 3

    أشعر بأني عديم )ة( القيمة مقارنة بزمالئي. 4

    أشعر بأن مظيري غير الئق مقارنة بزمالئي. 5

    عن نتائجي الدراسية في المرحمة الثانوية. غير راض 6

    أشعر بالخجل من نفسي. 7



 الرقم
ــارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ :                                                        العبـ

 ال  أحيانا نعم     بعد تعرضي لمعنف داخل الثانوية بدأت

    انجازاتي ال قيمة ليا أنأشعر  8

    ألوم نفسي عمى ما أقوم بو من أفعال. 9

    أشعر بأن ال أمل لي في المستقبل.  11

    الثانوية وحيدا )ة(.أقضي معظم وقتي في  11

    أتعمد االبتعاد عن زمالئي في الثانوية بسبب استيزائيم بي. 12

    أرى أنو من الصعب أن أجد أشخاصا يحبونني في الثانوية. 13

    صداقات في الثانوية. كوينيصعب عمّي ت 14

    ال يوجد أحد في المدرسة أستطيع أن ألعب معو. 15

    واىتماماتي.أفكاري  زمالئي في الثانوية ال يشاركونيأعتقد أن  16

 أشعر أني عاجز)ة( عن ربط عالقات مع زمالئي في 17
 الثانوية.

   

    ال أفضل الصداقات الجماعية. 18

    أشعر أن العالم الذي نعيش فيو ال مكان فيو لصداقة حقيقية. 19

    االقتراب مني.أعتقد أن زمالئي في الثانوية يتجنبون  21



 الرقم
ــارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ :                                                        العبـ

 ال  أحيانا نعم     بعد تعرضي لمعنف داخل الثانوية بدأت

    ب عمى حضور الدروس باستمرار.ظال أحب أن أوا 21

    الدراسية. خالل الحصصأشعر بالممل  22

         كمما أتيحت ليأفضل الخروج من الحصص الدراسية  23
 .الفرصة لذلك

   

    ال أحب أن أذىب إلى الثانوية مبكرا. 24

    أحاول التغيب عن الثانوية كمما أتيحت لي الفرصة لذلك. 25

    أتأخر عن مواعيد الدراسة. 26

    الثانوية قبل أن أُتم بقية الحصص الدراسية. أغادر 27

    أتغيب عن الثانوية دون عمم أسرتي. 28

    أشعر بالممل خالل الحصص الدراسية. 29

    ال أقوم بالواجبات المدرسية بانتظام. 31

                     
 
 أشكركم عمى حسن تعاونكم معنا            
 

                                                                                                      
  الباحث



ــل  :(20) الممحق ــ                                                  مقابمة موجهةدلي

 التوجيه يومستشار  لمستشاري التربية،

 
 :سيدي الكريم/ سيدتي الكريمة

الدكتوراه، يقوم الباحث بدراسة ظاىرة العنف المدرسي في  ألطروحةالتحضير  إطارفي 
   وىي محاولة عممية لدراسة ىذا الموضوع من حيث مظاىره  مرحمة التعميم الثانوي،

 وتداعياتو.

وذلك من خالل اإلجابة عن بعض  وتقديم يد المساعدة، ،وعميو نرجو من سيادتكم التكرم
 إضافة ما ترونو مالئما عند المزوم، ولكم جزيل الشكر.التساؤالت أو 

 

 

ىذه الظاىرة بين  انتشارىو تقييمكم لدرجة  / من خالل تعاممكم اليومي مع فئة التالميذ، ما1
 ؟الثانويةصفوف التالميذ داخل 

 بدرجة مرتفعة                 بدرجة متوسطة                    بدرجة قميمة

 الثانوية؟ التالميذ داخلبين  انتشارا/ ما مظاىر العنف األكثر 2

 العنف المفظي               العنف الجسدي                العنف النفسي                     

 العنف ضد الممتمكات             العنف الجنسي

 ........................أذكرىا............................................ أخرى

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



 ؟انتشارىاحسب درجة  السابقة / كيف ترتبون المظاىر3

 ..................................:المرتبة األولى 

  .................................المرتبة الثانية : 

  .................................المرتبة الثالثة : 

  ...............................المرتبة الرابعة : 

  ..............................المرتبة الخامسة : 

 العنف التي يتعرض ليا التالميذ الذكور؟ أىم مظاىر / ما4
.................................................................................
................................................................................. 

 / ما أىم مظاىر العنف التي يتعرض ليا التالميذ اإلناث؟5
.................................................................................

................................................................................. 
/ لمعنف المدرسي تداعيات تظير في تمك اآلثار التي يتركيا عمى الجوانب النفسية 6

أىم تمك اآلثار حسب  احسب رأيكم مف ،والتربوية لمتالميذ ضحايا العنف االجتماعيةو 

 ؟درجة بروزىا

الجوانب النفسية تتمثل في   

...............................................................................:

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

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



تتمثل في :  االجتماعيةالجوانب  

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

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

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

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

الجوانب التربوية تتمثل في :  

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

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

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

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

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

................................................................................. 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 681, 2,20 3 1 300 الذات تقدٌر تدنً
 729, 2,06 3 1 300 االجتماعٌة العزلة

 750, 1,95 3 1 300 المدرسً التغٌب

Valid N (listwise) 300     
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation الطالب جنس

 ذكر

 694, 2,30 3 1 168 اللفظً العنف مظاهر

 694, 2,00 3 1 168 البدنً العنف مظاهر

 672, 1,98 3 1 168 النفسً العنف مظاهر

 764, 1,88 3 1 168 الممتلكات ضد العنف مظاهر

 582, 1,58 3 1 168 الجنسً التحرش مظاهر

Valid N (listwise) 168     

 أنثى

 675, 2,34 3 1 132 اللفظً العنف مظاهر

 679, 1,67 3 1 132 البدنً العنف مظاهر

 743, 2,27 3 1 132 النفسً العنف مظاهر

 699, 1,92 3 1 132 الممتلكات ضد العنف مظاهر

 752, 2,04 3 1 132 الجنسً التحرش مظاهر

Valid N (listwise) 132     

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,988 35 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,992 30 

Reliability Statistics 
 الطالب جنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 44,0 44,0 44,0 132 أنثى

 100,0 56,0 56,0 168 ذكر

Total 300 100,0 100,0  
 للطالب التعليمي المستوى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 21,0 21,0 21,0 63 ثانوي ثالثة

 53,7 32,7 32,7 98 ثانوي ثانٌة

 100,0 46,3 46,3 139 ثانوي اولى

Total 300 100,0 100,0  
Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation  

  685, 2,32 300 اللفظً العنف مظاهر
  706, 1,86 300 البدنً العنف مظاهر
  718, 2,11 300 النفسً العنف مظاهر

  735, 1,90 300 الممتلكات ضد العنف مظاهر
  700, 1,78 300 الجنسً التحرش مظاهر

  681, 2,20 300 الذات تقدٌر تدنً
  729, 2,06 300 االجتماعٌة العزلة

  750, 1,95 300 المدرسً التغٌب

Valid N (listwise) 300    



 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,946
a

 ,896 ,895 ,221 

a. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 125,580 1 125,580 2562,149 ,000
b

 

Residual 14,606 298 ,049   

Total 140,186 299    
a. Dependent Variable: اللفظً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,949
a

 ,900 ,899 ,217 

a. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 126,140 1 126,140 2676,198 ,000
b

 

Residual 14,046 298 ,047   

Total 140,186 299    
a. Dependent Variable: اللفظً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,888
a

 ,789 ,788 ,315 

a. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 110,629 1 110,629 1115,370 ,000
b

 

Residual 29,557 298 ,099   

Total 140,186 299    
a. Dependent Variable: اللفظً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,935
a

 ,874 ,873 ,251 

a. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 130,235 1 130,235 2059,238 ,000
b

 

Residual 18,847 298 ,063   

Total 149,082 299    
a. Dependent Variable: البدنً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,924
a

 ,853 ,853 ,271 

a. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 



 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 127,208 1 127,208 1733,009 ,000
b

 

Residual 21,874 298 ,073   

Total 149,082 299    
a. Dependent Variable: البدنً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,979
a

 ,959 ,959 ,144 

a. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 142,943 1 142,943 6938,844 ,000
b

 

Residual 6,139 298 ,021   

Total 149,082 299    
a. Dependent Variable: البدنً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,906
a

 ,820 ,820 ,305 

a. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 126,331 1 126,331 1360,435 ,000
b

 

Residual 27,673 298 ,093   

Total 154,004 299    
a. Dependent Variable: النفسً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,962
a

 ,926 ,926 ,195 

a. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 142,637 1 142,637 3739,331 ,000
b

 

Residual 11,367 298 ,038   

Total 154,004 299    
a. Dependent Variable: النفسً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,868
a

 ,754 ,753 ,357 

a. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 116,066 1 116,066 911,692 ,000
b

 

Residual 37,938 298 ,127   

Total 154,004 299    



a. Dependent Variable: النفسً العنف مظاهر 
b. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,926
a

 ,857 ,857 ,279 

a. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 138,519 1 138,519 1785,812 ,000
b

 

Residual 23,115 298 ,078   

Total 161,633 299    
a. Dependent Variable: الممتلكات ضد العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,979
a

 ,959 ,958 ,150 

a. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
 
 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 154,935 1 154,935 6892,890 ,000
b

 

Residual 6,698 298 ,022   

Total 161,633 299    
a. Dependent Variable: الممتلكات ضد العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,958
a

 ,917 ,917 ,212 

a. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 148,232 1 148,232 3296,058 ,000
b

 

Residual 13,402 298 ,045   

Total 161,633 299    
a. Dependent Variable: الممتلكات ضد العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,805
a

 ,648 ,647 ,416 

a. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 94,941 1 94,941 548,639 ,000
b

 

Residual 51,569 298 ,173   

Total 146,510 299    
a. Dependent Variable: الجنسً التحرش مظاهر 

b. Predictors: (Constant), ًالذات تقدٌر تدن 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,871
a

 ,758 ,757 ,345 

a. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 



 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 111,073 1 111,073 934,056 ,000
b

 

Residual 35,437 298 ,119   

Total 146,510 299    
a. Dependent Variable: الجنسً التحرش مظاهر 

b. Predictors: (Constant), االجتماعٌة العزلة 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,765
a

 ,585 ,584 ,452 

a. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 85,720 1 85,720 420,210 ,000
b

 

Residual 60,790 298 ,204   

Total 146,510 299    
a. Dependent Variable: الجنسً التحرش مظاهر 

b. Predictors: (Constant), المدرسً التغٌب 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,978
a

 ,956 ,956 ,14054 

a. Predictors: (Constant), المدرسً العنف تداعٌات 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 128,645 1 128,645 6513,295 ,000
b

 

Residual 5,886 298 ,020   

Total 134,530 299    
a. Dependent Variable: الدرسً العنف مظاهر 

b. Predictors: (Constant), المدرسً العنف تداعٌات 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

 مظاهر العنف اللفظً

Equal variances assumed 1.029 .311 -.476- 298 

Equal variances not 

assumed 
  -.478- 284.798 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

 مظاهر العنف البدنً

Equal variances assumed .873 .351 4.167 298 

Equal variances not 

assumed 
  4.179 284.299 



 
 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

 مظاهر العنف النفسً

Equal variances assumed 1.987 .160 -3.594- 298 

Equal variances not 

assumed 
  -3.551- 266.925 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality 

of Means 

F Sig. t 

 مظاهر العنف ضد الممتلكات

Equal variances assumed 3.073 .081 -.485- 

Equal variances not 
assumed 

  -.490- 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

 مظاهر التحرش الجنسً

Equal variances assumed 35.114 .000 -5.992- 298 

Equal variances not 

assumed 
  -5.814- 241.332 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخصات

 

  ملخص الدراسة باللغة العربية :أوال

  ملخص الدراسة باللغة الفرنسية :ثانيا

 

 

 

 

 

 

 
 



  ة العربيةملخص الدراسة باللغ

 

 :ملخص الدراسة

ما أىم مظاىر وتداعيات العنف "البحث الحالي من تساؤل مركزي مفاده  انطمق
 "؟) ضحايا العنف المدرسي(المدرسي حسب وجية نظر التالميذ المعنفين

فرضيات تم بناءىا من خالل  (05)عن ىذا التساؤل، وضع الباحث خمس  ولإلجابة
نتائج الدراسة االستطالعية من جية، واستنادا إلى التراث النظري والعممي من خالل 

 الدراسات المشابية لموضوع الدراسة من جية ثانية، وقد جاءت ىذه الفرضيات كالتالي:

 التعميم الثانوي لمظاىر وصور متعددة من العنف: يتعرض تمميذ مرحمة الفرضية األولى
 أبرزىا العنف المفظي.

في  (0,05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية
تعزى إلى متغير النوع العنف التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميم الثانوي  أشكال

 .(إناثــــ )ذكوراالجتماعي 

: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كل مظير من مظاىر الثالثةالفرضية 
 ي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميم الثانوي وتدني تقدير الذات.ذالعنف ال

: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كل مظير من مظاىر الفرضية الرابعة
 وي والعزلة االجتماعية.ي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميم الثانذالعنف ال

: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كل مظير من الفرضية الخامسة
 ي يتعرض لو تمميذ مرحمة التعميم الثانوي والتغيب المدرسي.ذمظاىر العنف ال

 

 



  ة العربيةملخص الدراسة باللغ

 

 أما أىداف الدراسة فتمثمت فيما يمي:

عمى أبرز مظاىر العنف التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميم الثانوي من  التعرف -
 قبل زمالئو داخل محيط الثانوية.

الكشف عن الفروق في درجة مظاىر العنف المدرسي التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة  -
 التعميم الثانوي حسب الجنس.

يتعرض لو  يلذالبحث في إمكانية وجود عالقة بين كل مظير من مظاىر العنف ا -
 تمميذ مرحمة التعميم الثانوي وتدني تقدير الذات.  

ي يتعرض لو ذالبحث في إمكانية وجود عالقة بين كل مظير من مظاىر العنف ال -
 تمميذ مرحمة التعميم الثانوي والعزلة االجتماعية.  

ي يتعرض لو ذالبحث في إمكانية وجود عالقة بين كل مظير من مظاىر العنف ال -
 مة التعميم الثانوي والتغيب المدرسي.تمميذ مرح

ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبيانين أحدىما لقياس مظاىر العنف 
أبعاد، أما االستبيان الثاني لقياس  (05)عبارة موزعة عمى  (55)المدرسي متكون من 

أبعاد، وقد تم استخراج  (05)عبارة موزعة عمى  (50)متكون من  تداعيات العنف المدرسي
 مترية ليما المتمثمة في الصدق والثبات. الخصائص السيكو

تمميذ وتمميذة اختيروا  (500)ثم قام الباحث بتوزيع االستبيانين عمى عينة متكونة من 
بطريقة قصدية )التالميذ الذين تعرضوا لحاالت عنف من قبل زمالئيم داخل الثانوية( 

ثانويات؛ وىو العدد الكمي لثانويات مدينة الشريعة والية تبسة، ثم  (00)موزعين عمى ستة 



  ة العربيةملخص الدراسة باللغ

 

قام الباحث بتفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائيا باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي لمعموم 
 .00النسخة  spssاالجتماعية 

كما تم االعتماد في الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي مما سمح لنا برسم خطوات 
سة الميدانية وربطيا بالجانب النظري لموصول في األخير إلى تحقيق أىداف البحث، الدرا

تكون بمثابة  وذلك من خالل مناقشة وتحميل نتائج الدراسة الميدانية لموصول إلى استنتاجات
 وقد جاءت نتائج ىذه الدراسة كما يمي:إثباتات لفرضيات الدراسة.

تعرض التالميذ لمعنف المدرسي ال يقتصر نتائج أن البالنسبة لمتغير الجنس بينت  -1    
 .عمى فئة الذكور فقط، بل يشمل أيضا فئة اإلناث، إال أن النسبة األعمى كانت عند الذكور

أن نسبة التالميذ األقل سنا الذين  نتائج الدراسة بالنسبة لمتغير العمر أظيرت 2-
 .االتالميذ األكبر سن مرات من 4تعرضوا لحاالت عنف داخل الثانوية أكبر بحوالي 

التعرض لمعنف داخل الثانوية  أننتائج ال بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي أوضحت -3
إال أن أعمى نسبة قد سجمت لدى تالميذ  ،يشترك فيو تالميذ المستويات الدراسية الثالثة

والتي تمثل تالميذ السنة  32,67%ثم تمييا نسبة  46,33%السنة األولى ثانوي وذلك بنسبة 
 .21% بـالثانية ثانوي، أما أدنى نسبة فقد سجمت لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي 

أظيرت نتائج ىذه الفرضية األولى أن العنف بمظاىره المختمفة منتشر بين صفوف  -4
بدرجة متوسطة، كما أشارت بثانويات مدينة الشريعة والية تبسة  تالميذ مرحمة التعميم الثانوي

أبعاد ) لفظي، بدني، نفسي، ضد  (05)النتائج أن جميع مظاىر العنف المتكونة من سبع 
الممتمكات، تحرش جنسي(، كانت ىذه المظاىر كميا تنتمي المستوى المتوسط، باستثناء 

ب العنف المفظي الذي جاء ضمن المستوى المرتفع، مما يدل عمى أن العنف السائد والغال
 ىو العنف المفظي.



  ة العربيةملخص الدراسة باللغ

 

ذات داللة إحصائية عند  أظيرت نتائج ىذه الفرضية الثانية عدم وجود فروق -5
بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في كل من العنف المفظي  (0,05)مستوى الداللة 

كذلك  والعنف ضد الممتمكات والدرجة الكمية الستبيان مظاىر العنف المدرسي، كما بينت
بين متوسطي درجات  (0,05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  النتائج وجود

الذكور واإلناث في كل من العنف البدني الذي كان لصالح الذكور، أما بالنسبة لكل من 
 العنف النفسي والتحرش الجنسي فكان لصالح اإلناث.

أن قيم معامالت االرتباط بين كل مظير من  الثالثة أشارت نتائج ىذه الفرضية -6
مظاىر العنف المدرسي والدرجة الكمية والشعور بتدني تقدير الذات قد كانت كميا مرتفعة، 
وتظير العالقة االرتباطية الطردية بين الشعور بتدني تقدير الذات ومظاىر العنف 

ة الدراسة بازدياد درجة المدرسي؛ حيث أن الشعور بتدني تقدير الذات يزيد لدى أفراد عين
 تعرضيم ألشكال العنف المدرسي. 

بينت نتائج ىذه الفرضية الرابعة أن قيم معامالت االرتباط بين الرغبة في العزلة  -7
االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة، وبين كل مظير من مظاىر العنف المدرسي والدرجة 

ردية بين الرغبة في العزلة االجتماعية الكمية قد كانت كميا مرتفعة، وتظير العالقة الط
ومظاىر العنف المدرسي؛ حيث أن الرغبة في العزلة تزيد لدى أفراد العينة بازدياد درجة 

 تعرضيم لمظاىر العنف المدرسي.

قيم معامالت االرتباط بين الميل إلى  لخامسة أنا نتائج ىذه الفرضية أوضحت -8
دراسة، وبين كل مظير من مظاىر العنف المدرسي التغيب عن الثانوية لدى أفراد عينة ال

والدرجة الكمية قد كانت كميا مرتفعة، وتظير العالقة الطردية بين التغيب المدرسي ومظاىر 
العنف المدرسي؛ حيث أن ظاىرة التغيب عن الثانوية تزيد لدى أفراد العينة بازدياد درجة 

 تعرضيم لمظاىر العنف المدرسي.
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Résumé: 

La recherche actuelle a été lancée à partir d'une question principale qu'est 

"quels sont les aspects les plus importants et les implications de la violence 

scolaire selon les élèves victimes de la violence scolaire?" 

Pour répondre à cette question, le chercheur a utilisé (05)hypothèses  

construites par les résultats de l'étude exploratoire d'une part, et sur la base du 

patrimoine théorique et scientifique à travers les études similaires  à l'objet de la 

présente étude d'une autre part, ces hypothèses sont les suivantes: 

Première hypothèse: un élève de l'enseignement secondaire subit plusieurs 

formes et aspects de la violence scolaire pour la manifestation de plusieurs 

images de violence mis en évidence par l'étape dont la plus apparente est la 

violence verbale. 

La seconde hypothèse: Il n'y a pas de différences statistiquement 

significatives au niveau de la signification (0,05) dans les formes de violence 

subie par un élève de l'enseignement secondaire  en raison de variable sexe 

(mâle ــ femelle). 

La troisième hypothèse: il existe une corrélation statistiquement 

significative entre toutes les manifestations de la violence subie par un élève de 

l'enseignement secondaire et une faible estime de soi. 

Quatrième hypothèse: il existe une corrélation statistiquement significative 

entre toutes les manifestations de la violence subie par un élève de 

l'enseignement secondaire et l'isolement social. 

Cinquième hypothèse: il existe une corrélation statistiquement 

significative entre toutes les manifestations de la violence subie par un élève de 

l'enseignement secondaire et l'absentéisme scolaire 

quant aux objectifs de l'étude, ils sont les suivants: 

-Identifier les manifestations les plus importantes de la violence subie par 

un élève de l'enseignement secondaire par ses collègues au sein du périmètre du 

lycée. 

- Détecter les différences dans le degré de manifestation de la violence 

scolaire subie par l'élève de l'enseignement secondaire selon le sexe. 
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- Rechercher la possibilité d'une corrélation entre toutes les manifestations 

de la violence subie par un élève de l'enseignement secondaire et une faible 

estime de soi. 

- Rechercher la possibilité d'une corrélation entre toutes les manifestations 

de la violence subie par un élève de l'enseignement secondaire et l'isolement 

social. 

- Rechercher la possibilité d'une corrélation entre toutes les manifestations 

de la violence subie par un élève de l'enseignement secondaire et l'absentéisme 

scolaire. 

 

Pour atteindre les objectifs de l'étude, le chercheur a préparé  deux 

questionnaires; le premier  destiné a  mesurer les aspects de la violence scolaire 

et composé de (35) phrases réparties  sur (05)  dimensions, tandis que le second 

questionnaire qui mesure les répercussions de la violence scolaire et composé 

de (30) phrases réparties en (03) dimensions, aussi il a été procédé à l'extraction 

de leurs spécificités psychométriques qui sont la  validité et de fiabilité. 

Ensuite, le chercheur a distribué ces questionnaires à un échantillon 

composé de (300) élèves des deux sexe, choisis de manière délibérée (élèves qui 

ont été exposés à des cas de violence par leurs pairs dans le secondaire), 

réparties sur six (06) lycées; qui  est le nombre total des établissements 

d'enseignement secondaire dans la commune de CHERIA, dépendant 

administrativement de la wilaya de TEBESSA; le chercheur a déchargé ensuite 

les  données et les a traité statistiquement en utilisant le programme de l'analyse 

statistique des sciences sociales SPSS version20. 

Aussi,  l'approche descriptive a été utilisée  dans cette étude, ce qui nous a 

permis de tracer les étapes de cette étude sur le terrain et la lié avec l'aspect 

théorique pour atteindre en  dernier lieu les objectifs de la recherche, et ce a 

travers par la discussion et l'analyse des résultats de l'étude sur le terrain pour 

parvenir à des conclusions faisant foi de preuve des hypothèses de l'étude. 

Les résultats de cette étude étaient les suivants: 

1- Pour le variable de sexe, les résultats de l'étude ont montré que 

l'exposition à la violence scolaire ne se limite pas à la catégorie masculine, mais 
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comprend également la catégorie féminine, mais le pourcentage le plus élevé 

était chez les élèves de sexe masculin. 

2- Pour le variable de l'âge, les résultats  de l'étude ont montré que la 

proportion des élèves plus jeunes qui ont été exposés à des cas de violence à 

l'intérieur du lycée est  environ quatre fois supérieure à celle des élèves plus 

âgés. 

3- Pour le variable du niveau de l'enseignement, l'étude a montré que 

l'exposition à la violence dans le secondaire est partagé par les élèves des trois 

niveaux scolaires, mais le pourcentage le plus élevé est enregistré parmi les 

élèves de la première année secondaire avec un taux de 46.33%  suivi par les 

élèves de la deuxième année secondaire avec un pourcentage de 32.67%, et la 

plus faible proportion a été enregistrée chez les élèves  de troisième année de 

lycée avec un taux de 21%. 

4- Les résultats de cette première hypothèse a montré que la violence dans 

ses diverses manifestations est répandue modérément parmi les élèves de 

l'enseignement secondaire aux lycées de la commune de CHERIA, wilaya de 

TEBESSA, les résultats ont montré que toutes les manifestations de violence 

composées de sept (07) Dimensions (verbales, physiques, psychologiques, 

contre les biens, le harcèlement sexuel), appartiennent toutes au niveau 

intermédiaire, à l'exception de la violence verbale, qui est dans un niveau élevé, 

ce qui indique que la violence qui prévaut  est souvent la violence verbale. 

5- Les résultats de cette seconde hypothèse ont montré qu'il n'y a pas de 

différence statistiquement significative au niveau de signification (0,05) entre 

les degrés moyens des femelles et des mâles  dans chacune des violences 

verbales et de la violence contre la propriété et le score total du questionnaire 

des manifestations de la violence scolaire, comme le montre ainsi que les 

résultats et aucune différence statistiquement significative au niveau de 

signification (0,05) entre les scores moyens des hommes et des femmes dans 

chacune des violences physiques, ce qui était en faveur des hommes, mais pour 

chacune de la violence psychologique et le harcèlement sexuel celles-ci étaient 

en faveur des femelles. 

6- Les résultats de cette troisième hypothèse ont indiqué que les coefficients 

de corrélation entre chaque aspect de la violence scolaire et le score total et un 
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sens de faibles valeurs d'auto-estimation étaient tous été élevés, montrant la 

relation de corrélation directe entre un sentiment de faible estime de soi et les 

manifestations de violence à l'école, où ce sentiment par une faible estime de soi 

chez les participants à l'étude augmente en fonction de leurs vulnérabilités à des 

formes de violence à l'école. 

7- Les résultats de cette quatrième hypothèse ont montré que les coefficients 

de corrélation entre le désir d'isolement social dans l'échantillon de l'étude, et 

entre tous les aspects de la violence scolaire et les valeurs de score total étaient 

tous élevés, et montrent la relation de corrélation directe entre le désir 

d'isolement social et les manifestations de la violence à l'école, le désir dans 

l'isolement chez les participants à l'étude augmente en fonction de leurs 

vulnérabilités à des formes de violence à l'école. 

8- Les résultats de cette cinquième hypothèse a indiqué que les valeurs des 

coefficients de corrélation entre la tendance à être absent du secondaire au 

niveau de l'échantillon de l'étude, et  tous les aspects de la violence scolaire et le 

score total étaient toutes élevées , et  montrent la relation de corrélation directe 

entre l'absentéisme et les manifestations de la violence à l'école, le phénomène 

de l'absentéisme aux lycées chez les participants à l'étude augmente en fonction 

de leurs vulnérabilités à des formes de violence à l'école. 

 

 

 

 


