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 العنف في الوسط المدرسي واقع وحلول 

  دراسة تحليلية ميدانية على عينة من تالميذ التعليم الثانوي بوالية قسنطينة
Violence in the school environment -reality and solutions 

 ،  ( الجزائر)  02جامعة بقسنطينة  سليماني صبرينة   الباحث

توجد العديد من النظرايت واالجتاهات املفسرة للعنف ومن أهم االجتاهات احلديثة تلك   ملخص :  
النماذج القائمة على نظرية االحتمالية اليت تنطوي حتت  ما يسمى مناذج السمات الكامنة ، ومن  

ة  للقياس املوضوعي للسلوك ، وعليه قمنا ابلتطرق إىل أهم النظرايت املفسر    )راش    (أمهها منوذج  
للعنف وقد تناولت دراستنا التحليلية للتعرف على واقع السلوك العدواين ابلوسط املدرسي للمرحلة  
الثانوية من التعليم التكنولوجي و وضعت خطت حبث تعتمد على املقاربة األرغونوميا  اليت رمست  

 منحى الدراسة امليدانية الشائعة يف حل مشاكل التصميم. 
 

 العنف ،  الوسط املدرسي ، تالميذ  .  املفتاحية:الكلمات 
Abstract : The most significant recent trends of these models based on 
probability theory that involve in the so-called own characteristic 
models, is the most important model (Rush) measurable goal behavior, 
addressed this analytical study to know the reality of behaviors 
aggressive to the rural school in the secondary cycle of technological 
education, and it has developed made Research based on an ergonomics 
approach the study of painted field oriented to solve common design 
problems. 
Mots clés :Violence, the school environment, students 
Jel Classification Codes : I18 

   JEL   :I18تصنيف 
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 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

          مقدمة:
  polysémiqueالعنف ظاهرة سلوكية مالحظة و معروفة يف سلوك اإلنسان، متعددة املعاين   

تستخدم لنعت مجلة معتربة من السلوكات و األفعال و الوضعيات و التفاعالت .و نستعمل كلمة  
ينتج عن حالة إحباط تكون مصحوبة  "  السلوك العدواين يف جزئه السليب الذي    عنف لإلشارة إىل 

الضرر  بعالمات   الغرض منها إحلاق األذى و  الغضب و يظهر على شكل سلوكات  التأثر و 
و تتفاوت حدته    (  "1ابآلخرين سواء من الناحية املادية أو املعنوية و هو ذو طبيعة غريزية و عاطفية

مع تنامي ظاهرة العنف بكل أشكاله  و صوره  يف  وتتداخل العوامل اليت متهد له و تغذيه .  
الباحثني ،حبيث   العلماء و  اقلق الكثري من  يعرف  الوسط املدرسي يف السنوات األخرية ، مما  

العنف املدرسي انه السلوك العدواين اللفظي و غري اللفظي حنو شخص    : "   Schidlerشيدلر  
على انه سلوك أو فعل يتسم    "   wekman  ويكمان يعرفه   ، و 2  "   أخر يقع داخل حدود املدرسة 

ابلعدوانية ، يصدر عن طرف قد يكون فردا أو مجاعة هبدف استغالل ، و إخضاع طرف يف  
يتناسب يف إحداث أضرار مادي و معنوي أو نفسية لفرد او   العالقة قوة غري متكافئة هو ما 

  1996و األربعون يف عام    تبنت مجعية الصحة العاملية التاسعةو بناء على ما سبق  .   3  "مجاعة 
الذي صرح ابن العنف مشكلة صحية عمومية يف العامل كله حبيث    49/25، القرار ج.ص.ع.

لفتت اجلمعية من خالل هذا القرار النظر إىل العواقب اخلطرية للعنف الواقعة على األفراد و األسر  
قت اجلمعية العامة لألمم  ، كما صاد  4و اجملتمعان و الدول سواء على املدى القصري أو البعيد  

رقم   الالئحة  على  سنة    20/11/1997بتاريخ    15-52املتحدة  إعالن  على  تنص  اليت   ،
. كما أعلنت    2000سنة عاملية لثقافة السلم و الال عنف .و مسيت هذه الالئحة ببيان    2000

فال  عشرية عاملية لرتقية ثقافة السلم و الال عنف جبال أط  2010-2001أيضا أن العشرية  
يوم    5العامل قد حددت  و  الديباجة    1999سبتمرب    14.  التظاهرات يف  انطالق هذه  اتريخ 

اليونسكو"   تشيد  دستور  أن  عقوهلم جيب  ففي   ، البشر  عقول  يف  تتولد  احلروب  ملا كانت 
.جتنيدا الراى العام الوطين و العاملي إلرساء ثقافة السلم و ترقيتها .سايرت    6" حصون السالم 

ائر البلدان العربية و الغربية هذه التظاهرات بتسطري برانمج نشاطات هبذه املناسبة ،  اجلزائر كس
على تالميذ    2000منها  إلقاء درس منوذجي يف املوضوع يف كل املؤسسات الرتبوية و توزيع بيان  

إال أن هذه اجلهود أبقت الفكرة داخل نطاق ضيق من  .    7و أوليائهم و التوقيع على االستمارة 
، و من جهة أخرى، غري مفهومه من حيث لغة التخاطب  ملتقيات و دراسات نظرية    حيث
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 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

األخرية املمكنة مع الواقع و مع اآلخرين حيث حيس املرء ابلعجز عن إيصال صوته بوسائل احلوار  
.و بذلك    8العادية ، و حني ترتسخ القناعة لديه ابلفشل يف إقناعهم ابالعرتاف بكيانه و قيمته  

 لعنف يف اشكال متعددة منها :  يظهر ا
العنف املادي : يستعني التلميذ العنيف ببعض األدوات من اجل إحلاق ضرر جسمي على غريه  

 كأسلوب التهديد و التعذيب و إجباره على اخلضوع . 
العنف املعنوي:  و هو إحلاق أضرار معنوية عن طريق السب و الشتم و االهانة لفرد أخر او  

التلميذ يف إرادته ، تفكريه ووعيه مما يشعرهم ابإلحباط و الدونية و الرغبة    مجاعة ،حبيث يصاب
يف الربط بعنف مضاد، و قد يؤدي إىل االغرتاب و كبت احلرايت و جند فيه أنواع خمتلفة منها  

 . 9العنف اللفظي ، العنف الرمزي ، العنف الباطين و العنف اخلارجي 
و للتعرف على واقع  السلوك العدواين ابلوسط املدرسي للمرحلة الثانوية من التعليم التكنولوجي   

القياس   اليت هتدف إىل حتقيق املوضوعية يف  السلوكي  القياس  التحليلية يف علم  جاءت دراستنا 
  بصورة ختتلف عما كان مألوف و تقليداي يف السابق و من أهم هذه االجتاهات احلديثة تلك  
النماذج القائمة على نظرية االحتمالية اليت تنطوي حتت  ما يسمى مناذج السمات الكامنة ، ومن  

، واملأمول من نتائج هذه الدراسة حتديد حجم  10للقياس املوضوعي للسلوك    )  راش   (أمهها منوذج  
من ظاهرة    الظاهرة وأمناط السلوك العدواين ، حماولة التوصل إىل تدابري وقائية من شاهنا أن حتد

العامة و اخلاصة   العنف املدرسي بتشخيص املبكر للظاهرة و تصنيفها و منه حتقيق األهداف 
بتفعيل الفرد داخل النسق الرتبوي بشكل خيدم مصلحة التلميذ و مصلحة اجملتمع،  وعليه وضعت  

 حل مشاكل  خطة حبث تعتمد على املقاربة ارغونوميا اليت رمست منحى الدراسة امليدانية الشائعة يف 
 التصميم على ستة مراحل أساسية هي :  

 مرحلة التعرف على املشكلة .  -1
 مرحلة حتديد املشكلة.  -2
 مرحلة البحث عن حلول املمكنة   -3
 مرحلة تقومي البدائل.  -4
 مرحلة اقرتاح احلل لإلدارة .  -5
 .    11مرحلة تنفيذ احلل و القيام ابملتابعة   -6

من التساؤالت عما حيدث يف املتاقن ؟ وما  و لتحقيق هذا اهلدف حاولنا اإلجابة على بعض  
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 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

السلوكات العدوانية اليت يقوم هبا التالميذ السنة الثانية اثنوي؟ ما هي أنواع السلوكات العدوانية  
وماهي ظروف التمدرس داخل الورشة و املخرب و احلجرة ؟ كيف هي   املمارسة داخل الورشة ؟ 

 البيئة التعليمية لتالميذ اثنوية بوصوف ؟ 
 : املنهج املستخدم1

ختتلف املناهج ابختالف و تنوع املواضيع اليت يدرسها الباحث، و يف البحث التايل يتعلق األمر  
بوصف و حتديد البيئة التعليمية لشعبة اهلندسة املدنية ، و ذلك بتحليل السلوكات العدوانية خالل  

إ للتوصل  و  الثانوي  التعليم  مبؤسسات  للورشة  التطبيقية  املنهج  األعمال  استخدام  مت  ذلك  ىل 
الوصفي التحليلي " طريقة لوصف الظواهر املدروسة و تصويرها كميا عن طريق مجع معلومات  

 و هو على مرحلتني:   (35" )مقننة  عن املشكلة و تصنيفها، و حتليلها و إخضاعها" لدراسة دقيقة  
 .مرحلة البحث التحليلي  -1
 .مرحلة البحث الوصفي التفسريي -2

حلة األوىل إيل استكشاف و توضيح بعض الظواهر و هي متهد للمرحلة الثانية أما  هتدف املر   
املرحلة الثانية فهي ذات طبيعة تفسريية تسعى إىل استخالص التعميمات حول الظواهر  املدروسة  

 و حتديد العالقات املتبادلة بني الظواهر.  
 

 الدراسة االستطالعية : - 1- 1
أولية ضرورية يف البحث العلمي و هتدف إىل معرفة البيئة التعليمية  الدراسة االستطالعية كمرحلة   

للمتقن اليت تزيد من استبصاران للمشكلة ، إعداد وسيلة البحث تتماشى و طبيعة الدراسة . نظرا  
هلذه األمهية اليت تكتسبها الدراسة االستطالعية و العتبارات موضوعية, فقد أجريت على ثالثة  

 ع                                                 مراحل من حتليل  ومج
   للبياانت و تركيب و هي كالتايل : 

أايم مت تعرف على املؤسسة و تزويدان ببطاقة   3و هي مرحلة التأقلم و مدهتا    املرحلة األوىل:  -
التدريس وكل املعلومات الالزمة عن   تعريفية فنية للثانوية، و واثئق و مناشري و دالئل منهجية 
التخصص و التقسيم البيداغوجي للفوج و خمتلف الوسائل و األدوات اليت تلقي الضوء على طبيعة  

 رشة. العمل ابلو 
مت اختيار عينة الدراسة أسلوب عينات العمل يف احلصول على املعلومات ،  املرحلة الثانية:    - 
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و احلقائق املطلوبة تعتمد أساسا على قانون االحتماالت . العينة العشوائية لكن هلا نفس مظاهر  
نسبة لعدد    و مميزات اجملتمع األصلي الذي أخذت منه. نسبة احلركات ا والسلوكات السلبية على

اجملاالت املالحظة . و تتكون دراسة عينات العمل يف ابسط مظاهرها من إجراء عدد املشاهدات  
كافة املعلومات عن كل  ل  تسجيل املالحظات الوصفية.  و بذلك مت   36يف فرتات ختتار عشوائيا  

مناط  ما حيدث من سلوك بنفس ترتيب و تسلسل حدوثها أصال ذلك بتحضري املسبق جملموعة األ 
السلوكية املعربة و املراد مشاهدهتا أي حتديد احملتوي شانه شان حتديد احملتوي يف االختبارات ، و  
على األهداف املراد قياسها والقرارات اليت أيمل القائم ابملالحظة أن تفيده يف اختاذها. حيث أن  

أنفسنا سؤال نسأل  وان  التعليمي  هدفنا  حتديد  األوىل  املشاهدة  يف  من  علينا  الغاية  ما  مها:  ني 
املراد   السلوكية  األمناط  تسمية  أو  إن حتديد  املراد مالحظتها؟  السلوكيات  ماهي  و   املالحظة؟ 

 مالحظتها مسبقا ، لنجعل من مالحظتنا منهجا منظم، حتتوي على البياانت التالية: 
 اسم القائم ، أو أمساء القائمني ابملشاهدة. .1
 املرتبط ابملشاهدةالتاريخ و الوقت و املوقف  .2
 . 37اسم املعلم والصف و املؤسسة   .3

التطبيقية مت تطبيق مالحظة   العدوانية يف احلصص  السلوكية  لتحديد األمناط     Alexiيالكيسو 
واليت تعتمد علي املعاينة الزمنية ، و ذلك إبعداد جدول بشكل نظامي أو عشوائي ، للمشاهدات  
اليت جيريها الباحث ليضمن أن كل تلميذ من التالميذ قد شوهد يف أوقات خمتلفة خالل يوم،  

( صباح يوم   8.30- 8.15أسبوع أو فصل دراسي ابلشكل التايل : مالحظة يف الساعة من )
)  االثنني   و)    8.45-8.30و   ، الثالاثء  يوم  يوم  13.45-  13.30( صباح  بعد ظهر   )

و   أسابيع  عدة  تتضمن  زمنية  فرتة  علي  موزعة  وقصرية  متكررة  األربعاء وهكذا.تكون مالحظة 
 .   38أوقات خمتلفة من النهار ، الن هذا من شانه أن يوفر عينة أكثر متثيال لسلوك التلميذ 

جراءات املراجعة )تدعيم صدق وثبات األدوات املستخدمة( بعد االنتهاء  و هي إ  : املرحلة الثالثة -
من مجع البياانت واملعلومات  الالزمة للتحليل عن طريق استخدام املصادر السابقة مت عرض هذه  

الدراسة, و يف آخر متت دراسة قائمة منظمة شاملة ختدم هدف  الصدق األداة       البياانت يف 
قسم علم النفس كلجنة حمكمني لألداة للحكم على مدى مالءمة عبارات    ابالستعانة  ابساتذة من 

اليت   البنود  أمام  يضعون عالمة  و  بنودها  يفحصون  . حبيث  التطبيق  أثناء  القائمة وصالحيتها 
يعتقدون أهنا ال تقيس أي من اجلوانب املطلوب قياسها,الختبار وضوح العبارات و هبدف إجراء  
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 دة صياغتها إذا أقتضى األمر. التعديالت الالزمة أو إعا
مت اختيار عينة البحث من تالميذ التعليم التكنولوجي ، و هذا للضرورة      عينة الدراسة: -2- 1

العلمية و البحثية لثانوية بوصوف ملعطيات موضوعية و عملية تستند إىل إحصائيات والئية لوالية  
العدوانية   السلوكات  من  املستهدفون  نسبة  تؤكد    ، نفسه  قسنطينة  ابلنسبة    %40للتلميذ  و 

و إدارة املؤسسة    %  20، أما مع األساتذة فبنسبة     60 %للسلوكات املستهدفة مع الزمالء  
كان حيتل املراتب األخرية يف نتائج البكالوراي    2003إىل   2000،كما "انه مند سنة    %80ب  

التالميذ عن اختيار الشعبة و حتويل  ومنعدمة ابلنسبة لشعبة اهلندسة املدنية ، مما نتج عنه عزوف 
املؤسسة للسمعة السيئة من جهة أخرى. وعلى هذا النحو اختريت عينة الدراسة من نوع العينة  
القصدية للضرورة البحثية لفئة تالميذ السنة اثلثة اثنوي  مميزاهتا عينة متجانسة من حيث نفس  

و نفس الربانمج  لكنها من حيث    اثنوي" من حيث  خصائصها  " منط التمدرس "   3املستوى"  
التمدرس املعيدين عددهم  7و اإلانث    19العدد الذكور واملنتقلني    11, و من حيث وضعية 

، و يف األمناط السلوكية منها سلبية و اجيابية و لكن ختضع لنفس الشروط العامة للتمدرس  15
 . 
داين تتماشى و طبيعة  قمنا جبمع البياانت الوصفية, أبسلوب مي      أدوات الدراسة:    -3- 1

الدراسة و أهدافها حبيث استخدمنا فيها مالحظة املباشرة للموقف الطبيعي  ابلورشة ) سلوكات  
التالميذ(  فتسجيل  املشاهدات  ليس ابألمر العسري ، لكنه حيتاج إىل كثري من التأمل و التخطيط  

 ، أما أدوات املشاهدة األكثر شيوعا و فاعلية فهي : 
: وهي قوائم تسجيل البياانت حمدودة يف  check-listن طريق قائمة التدقيق  . التسجيل ع

مداها فهي يف حمتواها مقصورة على تلك األمناط السلوكية يف املواقف اليت ميكن التنبؤ وقوعها ،  
و تكون البنود اليت تتكون منها القائمة معدة مسبقا ، واليت يتوقع املالحظ حدوثها، ويقوم بسهولة   

المة مقابل كل بند يف القائمة، حيدث أمامه أثناء املالحظة وهو عمل ال يستغرق وقتا  وضع ع 
طويال ، ولكنه يتميز ابملوضوعية حيث تكون صياغة بنود القائمة  دقيقة و مصنفة إىل جمموعات  
، حيدد أمام كل منها ما حيدث منها فعال ، و عدد مرات حدوثه والوقت الذي يستغرقه حدوثه  

ة املالحظة، كما تتضمن القائمة املعلومات الثابتة كاجلنس و ..إىل غري ذلك من البياانت  أثناء فرت 
أخري،   جهة  من  اآلخرين  ومع  املوقف  مع  والتفاعل  األداء  عن  وبياانت  جهة  من  الشخصية 
وابلنسبة هلذين النوع من البياانت ليس مطلواب من مالحظة أن يسجل تغرياته ملا يالحظه و تسمح  
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دراسة تحليلية ميدانية على عينة من تالميذ التعليم   العنف في الوسط املدرس ي واقع وحلول            صبرينة  ليمانيس  د/

 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

 . 39ابستخدامها بدون تدريب مسبق  سهولته  
"و هو يشري إىل طبيعة احملتوى املتضمن يف األداة و املعايري      . صدق احملتوى األداة ) احملكمني(:

اليت استخدمها الباحث لصياغة احملتوى. و يربط صدق احملتوى مبدى مالئمة احملتوى, و مدى  
ويعد الصدق   40األداة للداللة على احملتوى املراد تقوميه". مشولية احملتوى, و مدى كفاية عينة بنود 

الظاهري من أهم أنواع الصدق حيث أن صدق اخلرباء واملختصني وذلك ألمهية ما ميلكون من  
نظرة متفحصة ومفيدة ملتغريات الظاهرة املراد دراستها أو السلوك املراد قياسه فضال عن قدرهتم يف  

املناسب وتعليماته وتوقع نتائجه والقدرة على تفسري تلك النتائج    تقدمي املشورة أبسلوب القياس 
، و للتأكد من صدق هذا االستبيان قمنا بعرضه على جمموعة من اخلرباء واحملكمني تتكون من  

أساتذة التعليم العايل ملعاهد علم النفس و العلوم الرتبوية :األستاذ شليب حممد ، ليفة نصر     3
، بعد اطالعهم على موضوع الدراسة وإشكاليتها طلبنا منهم اإلجابة     الدين ، اوقاسي لونيس 

 على األسئلة التالية: 
 هل لغة القائمة واضحة وبسيطة؟   -
 هل هي ختدم املوضوع وتتصل إبشكالية؟  -
 هل هذه القائمة منظمة؟  -
 هل ختلو فقرات القائمة  من اإلشارات والدالالت اخلاطئة؟   -

تعديلي لقائمة سلوكات العدوانية املتصلة مبوضوع الدراسة ووضعها يف   عليه مت استخالص منوذج
بنسبة   اتفاق  هناك  أن  إىل  للمحكمني  الظاهري  الصدق  نتائج  أعطت  النهائية، حبيث  صورهتا 

% على جممل حماور قائمة التاشرية ، ومالئمة  80الذي حيدد بنسبة    41يتجاوز احلد األدىن    96%
 ة وتغطيتها املختلفة حملاور اليت تضمنته.  أسئلتها يف صياغتها اللغوي 

اختبار ثبات األداة: "ويقصد بثبات االختبار مدى دقة أو اتساق أو استقرار    :  . ثبات املالحظة
ميكن ان تستقر من خالل زايدة عدد املشاهدات    .  42نتائجه فيما لو طبق على عينة من األفراد" 

زايدة فرتات املشاهدة و طوهلا الزمين كما أوضح  اليت تبني أن مستوي ثبات املشاهدات يزداد ب
اذا مت احلفاظ على وقت املشاهدة بنفس الثبات فان مستوي الثبات  ،   أيضا انه   Rowley رويل 

 .  43سيكون اكرب عندما تكون لدينا فرتات مشاهدة قصرية كثرية العدد 
فقد أجريت الدراسة ميدانية يف اثنوية بن حيىي املتواجدة حبي    إجراءات التطبيق امليداين: -3-

ة من النوع تتبعي التحليلي ملسار دراسي متمثل  بوصوف مبقر والية قسنطينة و هذا لطبيعة الدراس 
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دراسة تحليلية ميدانية على عينة من تالميذ التعليم   العنف في الوسط املدرس ي واقع وحلول            صبرينة  ليمانيس  د/

 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

. و لطبيعة  27/10/2004يف وصف لألعمال التطبيقية ابلورشة طيلة السنة إبتداءا من اتريخ  
املوقف املدروس كمصدر مباشر للبياانت و الطريقة املستخدمة مت تطبيق تقنية " حتليل العمل"  

اسطتها ميكن احلصول على املعلومات اخلاصة  هو جمموع اإلجراءات اليت بو   " Chartleكما يشري  
و تتم خطواته يف أيطار منهجية شاملة يعتمد على مجع البياانت وحتليل املعطيات    .44لعمل معني"  

 و هي تتميز أبربعة مراحل هي : 
 حتليل الطلب:  .1
  جاء بطلب من مدير املؤسسة يعرب عن مشكلة تفشي ظاهرة العنف بني التالميذ وخنريب ااثث  -

 املؤسسة عند هناية كل سداسي . 
 العنف املدرسي لفهم البعد احلقيقي للمشكلة.  -
اخلطوات    1976كورن و آخرون وقد وصف    مرحلة التحليل الفعلي لسلوكات التالميذ  .2

احملددة اليت تتضمنها مالحظة السلوك أو األداء، و أوهلا أن يصنع املالحظ املؤول عن التقييم  
ية أمناط السلوك املتوقع أن يقوم هبا العامل يف موقف بيئي معني وهبذا يتوفر  تصورا آبرائه عن ماه

  له قائمة ابلسلوكيات اليت عليه أن يالحظ حدوثها و املعايري اليت يستخدمها يف تقييم كل سلوك 

45  . 
تسجيل مالحظات عن حدوث ويف هناية فرتات    بعد االنتهاء من  مجع البياانت وحتليلها.  3

أنواع   من  نوع  مرات كل  متثل  اليت  العالمات  عدد  حبصر  الباحث  يقوم  اليوم  طوال  املالحظة 
مجعت البياانت مت تصنيفها و تبويبها  يف جداول التفريغ اليت    السلوكيات اليت حددت مسبقا
مث القيام    ملئوية لتكرار حدوث السلوك. ، وابلتايل حتسب النسبة ا  تتناسب ونوعية بياانت البحث، 

بني   فالعالقة  الدراسة  طبيعة هذه  تفسريية حول  بنتائج  اخلروج  و  للبياانت  من حتليل  مبا ميكن 
املرحلتني وثيقة للغاية إذ من العسري صياغة عبارات تفسريية دون أن تكون لدينا صورة منظمة و  

ك توصلنا إىل وضع مصفوفة أبعاد السلوك  واضحة عن السلوكات املراد مالحظتها مسبقا .وبذل
لألعمال   الفعلي  األداء  إىل  األخرى   و  الشخصية  التلميذ  التصرفات  منها  فيه  املرغوب  غري 

التربير املنطقي    التطبيقية،  يتم اختاذها وتنفيذها. وذلك إبعطاء  التكفل ابلقرارات اليت  من اجل 
 وك هي: وهناك أربعة مستوايت لتحلي السل، ملالحظة السلوك  

 سلوك خاص كسمة مميزة للفرد  .1
 سلوك حيدث نتيجة التعامل مع األفراد  .2
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دراسة تحليلية ميدانية على عينة من تالميذ التعليم   العنف في الوسط املدرس ي واقع وحلول            صبرينة  ليمانيس  د/

 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

 سلوك تعبريي عن اجلماعة اليت ينتسب إليها الفرد  .3
سلوك بدافع من القيم واملعايري و التوقعات النابعة من اجملتمع الكبري الذي ينتسب   .4

 إليه التلميذ واملسؤول عن التقييم . 
العالقة بني السلوك املالحظ و تفسري دوافعه البد لنا أن نفرق بني السلوك الذي حيدث أمامنا  

على سبيل املثال صرخ   – فعال أثناء املالحظة، وبني ما نستنتجه حنن من تفسريات لدوافعه  فإذا 
زاح  عامل يف وجه زميل له فهل نفسر ذلك السلوك انه انبع من مسة عدوانية أو على انه جمرد م 

46   . 
بعد االنتهاء من مجع البياانت واملعلومات الالزمة للتحليل    :البحث عن حلول  .5

التالميذ   مقابلة  النهاية  يف  و  املضمون   ، احملتوي  تقنيات  من  علي مجلة  تعتمد 
املعنيني ابملشكلة للوصول إىل تشخيص مقبول حماولة استظهار اجلوانب اخلفية و  

عرض هذه البياانت يف تقرير منظم شامل خيدم    متالذاتية و العوامل األساسية .
 هدف الدراسة و يعطي بعض احللول و اقرتاح بعض التوصيات. 

 تقرير حتليل البيئة التعليمية : 
إن وصف البيئة التعليمية وصفا دقيقا ابعتبارها موقف تعليمي تتضمن  السلوك الفعلي ،       

البيئة الطبيعية الىت حيدث فيها السلوك و البيئة االجتماعية الىت حيدث فيها السلوك . ابستعراض  
لتلميذ يف  ظروف التمدرس و الظروف الفيزيقية  وطريقة تدريس واألعمال التطبيقية اليت يقوم هبا ا

الورشة ، واإلجراءات التنظيمية اليت ساعدت على تفشي ظاهرة العنف و بذلك تكونت صورة  
 شاملة للعملية الرتبوية يف تقرير منظم خيدم هدف الدراسة . 

  : بوصوف  ملتقن  املدرسية  بوالصوف  البيئة  احلفيظ  عبد  حبي  يوم  متواجدة  إنشاءها  مت 
رقم    12/09/1993 وزاري  يف  مؤر   135بقرار  التمدرس  02/10/1993خ  نظام  ذات   .

حبيث املبنية    2م  1804.999تلميذ. يرتبع على مسافة تقدر    1300خارجي وطاقة االستيعاب  
والثاين     2م  1415م. به فناءين األول مساحته  13603.63م والغري املبنية    4446.36تقدر  

هيكل بنائي    51منتتكون هذه املؤسسة  م.    480واحمليط مبساحة    2م  570مساحته تقدر بـ
قاعات للرسم ، إال    04خمابر و    05مكاتب ، و    08ورشات ،    03حجرة دراسية ،   20 منها

فناء للرايضة    foyeأهنا تفتقر إىل وحدة الكشف للمتابعة الصحية أو حىت اإلسعافات األولية ،  
بسبب  و مساحات خضراء من الناحية اجلمالية للمؤسسة. حالة مداخل املؤسسة غري الئقة و  
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دراسة تحليلية ميدانية على عينة من تالميذ التعليم   العنف في الوسط املدرس ي واقع وحلول            صبرينة  ليمانيس  د/

 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

لعزلته   الناحية األمنية خطرية  إىل املؤسسة من  املؤدية  للسكنات اجملاورة و الطريق  البناء  أعمال 
اجلزائر.حالة احملالت الرتبوية و اإلدارية و    –سطيف    05وعلى مشارف  الطريق السريع رقم  

ن نقص كبري يف  فضاءات حترك التالميذ  مقبول نوعا ما من الناحية العمرانية . تعاين   الثانوية م 
 الوسائل البيداغوجية سواء ، داخل املكتبة ، او املخابر و الورشات .  

 عرض النتائج و حتليلها: -4-
حيتاج كل ابحث إىل بعض املعلومات اإلنسانية يف األساليب اإلحصائية تساعده يف تنظيم و  

و تفسري بياانت  تلخيص و توصيف بياانت العينة املتمثل يف اإلحصاء الوصفي و من مث حتليل  
دراسته و مناقشة نتائجها و يعد القياس من اخلطوات األساسية يف البحث العلمي، و هي تشمل  
جمموعة من العمليات حيث إن العامل املشرتك هو استخدام األرقام فالتعريف العام للقياس هو  

  وبذلك  47"  ة.إعطاء قيمة رقمية لصفة من الصفات أو مسة من السمات وفق لقواعد وقوانني معين
تصنيف املعلومات حسب تقسيم العامل "كورن" إىل ثالث فئات هي: خصوصية السلوك ،      مت

 تكرار حدوث السلوك و  طول مدة حدوث السلوك.كااتيل : 
 

للتوزيع التكراري و نسب املؤوية لسلوكات العدوانية املالحظة املصنفة حسب   - 1- لجدو 
 العنف املادي و املعنوي. 

 النسبة  التكرار السلوك املتكرر النسبة  التكرار السلوك املؤقت 

العنف املعنوي 
 

 التعنت 

  

 إصدار أصوات مزعجة 

 التشويش  السخرية   

 التأخر  عدم املشاركة أو اإلجابة 

 الشجار يف القسم 
34 

 الركل أو الدفع  21.25 
40 

 25 

 الشتم 
  

 التخريب، أو التمزيق 
  

 إفراط يف احلركة قضم األظافر 

العنف  
املادي

 

      



 
 107- 91ص: 2021جوان    شهر    ــ   3العدد                               النفسية      للعلوم    الجزائرية  المجلة  

 

 
101 
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 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

 ، طاولة  على  الكتابة 
 اجلدران 

   إصدار أصوات مزعجة   

األعمال   أدوات  سرقة 
 التطبيقية 

24 
 

 التشويش  15
48 

 
32.5 

 تعطيل سري الدرس 
  

 التأخر 
  

 سرقة أدوات الزمالء  

 
 اجملموع 

 58 36.25  92 57.5 

 
من اجلدول أعاله نالحظ ابن نسبة العنف املعنوي الىت تسبب إحلاق أضرار معنوية عن طريق  

للسلوكات    %25و  %   21.25السب و الشتم و االهانة لفرد أخر او مجاعة ترتاوح مابني  
العدوانية املؤقتة و املتكررة بينما نسبة العنف املادي الىت يستعني التلميذ العنيف ببعض األدوات  

ا التعذيب و إجباره على اخلضوع  من  التهديد و  جل إحلاق ضرر جسمي على غريه كأسلوب 
مابني   بنسبة    %  32.05و    %15.تباينت  انتشارا  اكثر  املتكررة و  السلوكات  بينما أعطت 

تقريبا ضعف السلوكات املؤقتة، تعكس هذه النتيجة ابن التلميذ ميارس مجيع السلوكات    %  57.5
يف األقسام بشىت السلوكيات من سب و   العدائية ابلفعل أو الكالم يف الساحة املدرسية أكانت 

سائلية و اليت ختص العنف على الوسائل و املعدات مثل التخريب و التكسري   شتم و غريها أما الو 
احلجرات أما انضباطية  و هي ختص كل السلوكات العدوانية و املخالفة و الغري املرغوب   داخل

فيها اليت تعيق سري الدرس . و هذا يفسر عندما يصاب التلميذ يف إرادته ، تفكريه ووعيه مما  
يشعرهم ابإلحباط و الدونية و الرغبة يف الربط بعنف مضاد، و قد يؤدي إىل االغرتاب و كبت  

   ت . احلراي
للتوزيع التكراري و نسب املؤوية لسلوكات العدوانية املالحظة املصنفة حسب   - 2- لجدو 

 العنف املباشر و الغري املباشر. 
 

 النسبة  التكرار السلوك املتكرر النسبة  التكرار السلوك املؤقت 

العنف  
املباشر 

 

أصوات    ،   التعنت   إصدار 
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 مزعجة 

 التشويش  السخرية 
أو  عدم   املشاركة 
 اإلجابة 

 التأخر 

 الشجار يف القسم 
20 

 
 الركل أو الدفع  12.5

60 
 

37.5 

 الشتم 
  

 سرقة أدوات الزمالء 
   قضم األظافر 

 إفراط يف احلركة 

العنف الغري املباشر 
 

 رمي االوراق او االشياء 
أو   املشاركة  عدم 

 اإلجابة 
  

 ، الكتابة على طاولة 
 اجلدران 

  

أصوات    سرقة أدوات األعمال  إصدار 
 مزعجة 

  

 التطبيقية 
27 

 
 التخريب، أو التمزيق  16.87

53 
 

33.12 

 تعطيل سري الدرس 
  

 التأخر 
  

  

 اجملموع  
 

47 29.37  113 70.62 

 
املوجه  املباشر  العنف  املصنفة ضمن  العدوانية  السلوكات  اعاله  ابن  اجلدول  املوضوع    يف  حنو 

العدوانية،   لالستجابة  املثري  نسبة    األصلي  املتكرر أبعلى  السلوكات    %37.5و  مع  ابملقارنة 
 %12.5املؤقتة بنسبة 

و املوجه إىل احد رموز املوضوع األصلي ، و ليس    و أعطت نفس النتيجة  للعنف الغري املباشر
ابملقارنة مع السلوكات املؤقتة    %33.12بنسبة    إيل املوضوع األصلي املثري لالستجابة العدوانية

،و بذلك كشفت نتيجة املالحظة املباشرة للسلوكات العدوانية املتكررة و أكثر    %16.87بنسبة  
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 الثانوي بوالية قسنطينة 
 

مثل عدم احرتام الرتتيبات التنظيمية    %  70.62انتشارا بني أوساط املدرسية بنسبة عالية تقدر  
الف األاثث ، تلوين اجلدران ابلكتاابت  الداخلية للمؤسسة أو القانون الداخلي للمؤسسة ، إت

الال أخالقية. فينبغي إذن البحث عن فهم الرسالة اليت أراد التعبري عنها ومل يستطع إال ابلعدل  
العدواين . ولتقدير مدلول املعلومات الناجتة عن هذه الفئات ، البد لنا من فهم الدوافع وراء كل  

كل منهما يف تعريف و حتليل السلوك ، و كذلك من  منها و الدور املهم الذي ميكن أن يلعبه  
 املهم تسجيل العوامل اليت أسهمت يف التعجيل حبدوث السلوك. 

والشك أن الرتكيز على مجيع هذه املتغريات يف حتليل السلوك ميكن أن يفيد يف األغراض العالجية،  
فان اإلجراء العالجي البد أن  وكلما واجهنا سلوكا غري سوي انجتا عن تضارب احلوافز يف البيئة  

يطبق على البيئة و ليس على الفرد نفسه.ومن بني العوامل اليت تكمن وراء مجلة هذه السلوكات  
 الىت كشفت عنها املقابلة الفردية  و الدراسة الوصفية للمؤسسة هي: 

 العوامل املدرسية:  
ركود احلياة املدرسية ) انعدام األنشطة الثقافية و الرايضية ، غياب اإلعالم اهلادف، و انعدام    -

 اخلدمات االجتماعية و بعد املؤسسة عن املنطقة العمرانية شبه خالية . 
 غياب التواصل األفقي بني التالميذ واألساتذة و املسؤولني.  -
 اعتماد منهج علمي تقليدي أحادي االجتاه.  -
ضعف احلرفية الرتبوية لدى بعض األساتذة كالطرد اجلماعي ، اإلقصاء من الدرس أو استعمال    -

 نعوت مذلة للتلميذ ...للتحكم يف الفصل. 
 قلت املساعدي الرتبية .  -

عدم تكافؤ النمو اجلسمي و املعريف للتلميذ مما يرتتب عن ذلك سوء تكيف  العوامل الذاتية:  
ئة االجتماعية او وقوع حتت أتثري خمدر، اإلحساس ابلظلم و التعويض  مدرسي ، او لطبيعة التنش

 عن الفشل ، االختالط برفاق السوء ، اجتاهات سلبية عن التخصص و املؤسسة . 
الدافعية  الناتج عن سوء    نقص  الرغبة ابالختصاص  املدرسية و  العنف ابلنتائج  : مدى عالقة 

 التوجيه . 
 سة: على املستوي العالئقي داخل املؤس

عالقة متشنجة ترتاوح بني اهتزاز الثقة يف الطرف األخر على مستوي صورة املؤسسة و مردو ديتها  
اخنفضت ، وأصبح التوجيه إىل متقن بوصوف هو توجيه إىل حبس " الالميز" أو " السركاجي"  
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 وذلك ابنشغال املؤسسة ابجلوانب السلوكية عوض جتديد األداء الرتبوي. 
ينتاهبم الشعور ابإلحباط و العجز عن تطويق هذه الظاهرة  أما على مستوي األط راف الرتبوية 

 السلوكية، أما لدي التالميذ فالشعور ابلظلم و عدم تفهم من األطراف األخرى. 
   االسرتاتيجيات العالجية :- 5

عالجية   إسرتاتيجية  إىل  تستدعي  التلميذ  مسة شخصية  اىل  تفسر  املتكررة  العدوانية  السلوكات 
تعديل السلوك مرفقة حبصص املتابعة النفسية تعتمد األساليب اليت نقرتحها للتعامل مع    بربامج

الظواهر السلوكية على نظرية التمركز حول الذات " لكارل روجر" وتتمثل يف اإلقناع أبن الفرد  
ميتلك يف ذاته إمكاانت حقيقة لفهم ذاته و ضبط سلوكا ته و ما على املريب إال حتريك الطاقة  

 كامنة فيه إذا أراد معاجلة االحنرافات السلوكية. ال
أما السلوكات العدوانية املؤقتة تفسر  كرد فعل ملثري و استجابة حتدث نتيجة للتعامل بني األفراد   

للفوج   الرمسية  أكانت  التلميذ سواء  إليها  ينتسب  اليت  اجلماعة  عن  تعبريي  يفسر كأسلوب  او 
عرب عن سلوك يدافع عن القيم و املعايري و التوقعات النابعة من  الرتبوي او الغري الرمسية للرفاق ت

  ، ..اخل  التنكيت  و  السخرية  او  الطيش  التلميذ كسلوكيات  اليه  ينتسب  الذى  الكبري  اجملتمع 
 تستدعي يف جمملها إىل اإلرشاد والتوجيه النفسي 

ية أو الفتور املدرسي ، او  ) املقابالت( و املوافقة حلاالت معينة سواء الرتبوية كالصعوابت املدرس 
 التأخر املدرسي و نفسية لتجاوز صعوابت ذاتية أو عالئقية. 

 توصيات و اقرتاحات 
و بناءا على نتائج التقرير املقدم اىل اثنوية بوصوف يف بطاقة فنية لألنشطة املقررة يف إطار اللجنة  

سسة ابلتنسيق مع مجيع  الرتبوية الضبطية العالجية وضع خمطط عملىي للعالج يطبق داخل املؤ 
 األطراف املعنية كالتايل : 

 البيئة املدرسية :   •
توفري األمن يف البيئة اخلارجية ملا هلا عالقة أبنشطة  املؤسسة مصدرا أساسيا للعديد من املؤشرات  
اخلاصة ابملناخ التنظيمي من عدم االستقرار ،و قلق و هذه التصورات ستؤثر على منو املؤسسة و  

من الدعم  تطورها ، و على إدارة املؤسسة أن تعمل على إقامة اجلسور مع البيئة اخلارجية لتض
 املادي و املعنوي .  

ان تتم عملية هتيئة املساحة أرضية  لتشمل على فيناء و املنظر اخلارجي لفناء املؤسسة من الناحية  
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اجلمالية ، و كل املرافق الضرورية األخرى ، بفتح مطعم لوجبة الغداء  ، و التخلص من النفاايت   
 و القمامات من احمليط اخلارجي . 

جيب إعادة تصميمها و تنظيمها وفق الشروط الصحية ،  شات :احلجرات و الور  •
إبعادة تسقيف الورشات ، و و هتيئة الظروف الفيزيقية مبعايري مناسبة لتسهيل عملييت  

 التعلم
تزويد  املؤسسة بسيارة ، و وحدة الكشف الطب املدرسي أو  املرافق الصحية :   •

الغذاء و أحواض الغسل و    على األقل علبة الصيدالنية ، و بناء مطعم للوجبات 
داخل   ثقافية  و  احمللية  العلمية  األنشطة  تكثيف  و   ، هتيئة   ، الشرب  مياه  صيانة 

، و تكثيف  .إشراك التالميذ يف احملاربة الفعلية هلذه الظواهر  املؤسسات يف أسلوب
احلصص اإلرشادية للتالميذ من قبل مستشاري التوجيه يف إطار املتابعة النفسية و  

 . تفعيل دور مجعيات أولياء التالميذ على املشاركة الرتبوية 
املشاكل            و  العنف  انتشار  نسبة  يف خفض  العوامل  أهم  من  املدرسية  البيئة  إن صحة 

السلوكات العدوانية، و يف ضمان منو التلميذ منوا صحيحا متكامال ، غري ان االهتمام ابلبيئة و  
بل مسؤولية كل األسرة املدرسية ، من تالميذ و مدرسني  ترقيتها ال يعد مسؤولية فرد او فردين ، 

 و مشرفني و عمال و أولياء . 
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 خلالصة ا
علينا      يتحتم  دوافعها  و  أسباهبا  هلا  العدوانية  السلوكات  أن  القول  نستطيع  الطرح  هلذا  هناية 

خلصوصيتها و  حتديدها بشكل واضح للوصول إىل حرصها و متييزها عن ابقي الظواهر و هذا  
قد اختلفت ابختالف التخصصات حيث     وتفسري الظاهرة  تركيبتها املعقدة و املتعددة املتغريات ،

ركز علماء االجتماع على اجلوانب االجتماعية يف حني ركز علماء النفس على اجلوانب النفسية  
سية وحىت البيولوجية  دون غريها وال ميكن حبال من األحوال التقليل من شأن الظروف اجملتمعية، النف

اليت اهتمت هبا بعض النظرايت اليت تنحو منحى التفسري البيولوجي وتبقى ظاهرة العنف ظاهرة  
فردية أو جمتمعية تعرب عن وجود خلل ما، حيث ال ميكن تفسري العنف من جانب واحد بل جيب  

لتفسريه وخمتلفة  عديدة  عوامل  واجتماع  عدة  جبوانب  التمييز األخذ  األسباب    . كما جيب  بني 
املباشرة و املوقفية اآلنية اليت تفجر أعمال العنف ، و تلك العوامل غري مباشرة أو الكامنة اليت  

يف الدفع احلقيقي لالنتهاء   تقف خلفها. فيجب إسرتاجتية مستدامة للتحرك قدما للمسامهة الفعلية 
ألسرة وصوال للشارع مرورا ابملدرسة  بداية من ا من هذه السلوكيات املؤرقة و املتعبة لألطراف الرتبوية

 .ابلنشاط الرتبوي و إىل املؤسسات اخلاصة املتصلة
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