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  شكر وتقدیر
فعت إلیه .. إلى الذي یسر العسیر وأنار السبیل وأزاح ثقل المشوار.. إلى الذي مأل الوجود نوره فال نور سواه إلى الذي رُ

جیب الدعوات   .اهللا ربي لك الحمد كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك حمًدا كثیرا طیبا مباركا فیه.. األیدي مُ
رشدة عند  حیي "  یسعد لبنى ":األستاذة  القرار الطرق وتشتت األفكار وعجز اتخاذ مفترقإلى من كانت مُ التي ُن

صرارها على التدقیق في كل صغیرة وكبیرة من الدراسة   .فیها تواضعها الكبیر ورحابة صدرها وإ
لى كل من كان له نصیب في إنجاز هذا العمل أساتذتي ّدت إلینا إلتمام هذا البحث، وإ    "بودریوة فوزیة ":إلى كل ید مُ

  ".یاسف هبةو " 
شكرا  ال یناقضه عتاب على مجهوداتهم وسهرهم على تجسید نجاحنا ... إلى كافة هیئة التدریس بقسم علم االجتماع

  فدمتم لنا الشعاع المنیر وجزاكم اهللا عنا كل خیر
فهم دوما سیكونون أساتذتنا في وحلمنا دوما أن نكون لهم خلفا .. إلى من كانوا في هذه الحیاة قدوتنا ومشعل نورنا

  .مدرسة العلم والحیاة
إلى كل .. إلى كل من ساعدونا ولم یبخلوا علینا ولو بكلمة طیبة.. إلى كل الذین شاركونا في إعداد هذا العمل المتواضع

  .الحیاةأتمنى لكم النجاح والتوفیق في الدراسة و .. األصدقاء والصدیقات الذین وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
بالء في معاملتنا   .إلى كل من قابلناهم في مشوار دراستنا احترمناهم فقدرونا وكانوا ُن

نوا أسمائهم بأحرف من ذهب في ذاكرتنا   .إلى كل من دوّ
نهي كلمات الشكر قبل أن نرفع امتناننا لكل من امتدت یداه لنا من قریب    .أو من بعید في إنجاز هذا العملولن ُن

 



  : ملخص الدراسة

" بدور مستشار التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ"تمحورت دراستنا الموسومة 
ومن ثمة الكشف عن دور  ،حیث استهدفت التعرف على اشكال العنف المدرسي في ثانویة الكندي بجیجل

حیث انطلقنا من افتراضنا ، الجسدي والرمزي لدى التالمیذتوجیه في الحد من العنف اللفظي و مستشار ال
  .الرئیسي بان لمستشار التوجیه دور في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ

  :ة هيوانبثقت عنه ثالث فرضیات جزئی

  .في الحد من العنف اللفظي لدى التالمیذ یساهم مستشار التوجیه

  .یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف الجسدي لدى التالمیذ

  .ستشلر التوجیه في الحد من العنف الرمزي لدى التالمیذیساهم م

للتحقق من هذه الفرضیات اجرائیا اعتمدنا المنهج الوصفي الذي یتناسب و موضوع دراستنا و 
وذلك باستخدام ادوات جمع البیانات حیث نزلنا الى المیدان الجراء الدراسة االستطالعیة باستخدام 

منا شبكة المالحظة وتم بناء االستمارةحسب المؤشرات الدالة في ومن ثمة استخد ،المالحظة البسیطة
ولتحلیل البیانات التي  ،تلمیذ وتلمیذة 96حیث تم توزیعها على عینة عشوائیة بسیطة مكونة من  ،الثانویة

اسلوب التحلیل مي  المتمثلة في النسب المئویة و تم جمعها من المیدان استخدمنا اسلوب التحلیل الك
  .الكیفي

  :وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها

  .ال یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف اللفظي لدى التالمیذ

  .یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف الجسدي لدى التالمیذ

  .یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف الرمزي لدى التالمیذ

  

  



Le résumé d’étude : 

Notre étude établie sur « le rôle du conseiller d’orientation dans  la 
réduction de la violence scolaire chez les élèves » a pout but de connaitre les 
formes de la violence scolaire ay lycée El-Kandy à Jijel et divulguer le rôle du 
conseiller de l’orientation dans la réduction de la violence verbale, physique et 
symbolique chez les élèves. 

Nous sommes partis de l’hypothèse principale qui dit que le conseiller 
d’orientation à un très grand  rôle dans la réduction de la violence scolaire 
chez les élèves. 

Cela a fait apparaitre trois hypothèses principales : 

 - Le conseiller d’orientation contribue dans la réduction de la violence verbale 
chez les élèves. 

- Le conseiller d’orientation contribue dans la réduction de la violence 
physique chez les élèves. 

- Le conseiller d’orientation contribue dans la réduction de la violence 
symbolique chez les élèves. 

Pour confirmer ces hypothèses, on a adopté l’approche descriptive qui 
correspond à notre thème de recherche, en utilisant les outils de collecte des 
données .Nous sommes  allés sur le terrain pour effectuer une étude 
exploratoire qui se base sur la simple observation. 

À partir de là ,on a utilisé le réseau de l’observation pour constituer un 
formulaire selon les indicateurs de fonctions dans le lycée, qui a été distribué à 
un échantillon aléatoire composé de 96 élèves(garçons et filles ) pour analyser 
les données recueillis du terrain, on a aussi utilisé la méthode d’analyse 
quantitative sous forme de pourcentages et la méthode d’analyse qualitative . 

 



Cette étude a atteint à des résultats importants : 

-Le conseiller d’orientation ne contribue pas à la réduction de la violence 
verbale chez les élèves. 

-Le conseiller d’orientation contribue à la réduction de la violence physique 
chez les élèves. 

-Le conseiller d’orientation contribue à la réduction de la violence symbolique 
chez les élèves.  
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  :مقدمة 

، و التي مست جمیع الفاعلین التربویین ضمن من أشكال العنف الیومالمدرسة الجزائریة تعاني          
مستشار  ما استوجب تدخلهذا ، المدیر على حد سواء ي التربیة، مساعدلحقل التربوي من أساتذة، تالمیذا

كطلبة للولوج في غمار  ، وهذا ما دفعنابمضامینها للحد من العنف المدرسيتسخیر جل أدواره التوجیه و 
التي  األدوارالبحث في أسباب العنف المدرسي داخل المدرسة الجزائریة بهدف الكشف عن الموضوع و 

      ن أشكال العنف كضحایا م، وما یشهده التالمیذ یقوم بها مستشار التوجیه للتقلیل من هذه الظاهرة
لتفاقمها و التي وصلت للقتل وهذا ما یحدث في  ل، وهذا لیس لتفشي ظاهرة العنف المدرسي بأو كمعتدین

  .مدارسنا الجزائریة 

ظاهرة العنف في الوسط المدرسي باعتباره سلوكا یترك أثارا سیئة على التالمیذ وهم  وقد تفشت          
العناصر المكونة لها من مدرسین ي یحدث غالبا داخل المؤسسات التربویة بین الذ، و في طور النمو

المساهمة في  األطرافدور كافة  ، هنا یأتيتضررا هي فئة التالمیذ األكثرولعل الفئة  ،وموظفین وتالمیذ
، ومن بین المساهمین في ذلك نجد التقلیص من هذه الظواهرالعملیة التعلیمیة التربویة من أجل محاولة 

مستشار التوجیه الذي لم یصبح دوره یقتصر على عملیة توزیع التالمیذ على الشعب الدراسیة في نهایة 
التي تواجه المؤسسة التربویة بصفة عامة المشكالت الصفیة الصعوبات و مواجهة  إلىالسنة بل تعدى ذلك 

  .تجنب أثارها السلبیةالعنف المدرسي و تجاوز ظاهرة  على مدرسین بصفة خاصة وكذلك مساعدتهمالمتو 

د من العنف المدرسي لدى وفي بحثنا هذا سنحاول الكشف عن دور مستشار التوجیه في الح         
  :لتحقیق ذلك تم تقسیم البحث إلى جانبین التالمیذ و 

    : األول نظري و یتكون من ثالث فصول

 أهداف الدراسة، تحدید المفاهیم، اإلشكالیة ، فرضیات الدراسة: حیث تضمن الفصل األول          
  .لدراسة و أخیرا الدراسات السابقةأسباب اختیار الموضوع أهمیة ا

ه المدرسي حیث قسمناه أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى المتغیر األول من الدراسة أال وهو التوجی         
 ل صیرورة مفهوم التوجیه المدرسي المدرسي وهذا من خال ، المحور األول متعلق بالتوجیهإلى محورین

   .الخدمات التي یقدمها إلى باإلضافة ،أهدافه ،، خصائصهفي المدرسة الجزائریة المدرسيأسس التوجیه 



 مقدمة
 

 
 ب 

 نا فیه إلى خصائص مستشار التوجیهأما المحور الثاني فهو متعلق بمستشار التوجیه وقد تطرق        
التربویة العملیة  عالقة مستشار التوجیه بأطراف  الحاجة لمستشار التوجیه، ،مهام وواجبات مستشار التوجیه

ه یللتوجأخیرا أهم النظریات المفسرة ضافة إلى الصعوبات التي تواجهه و ، باإلالتعلیمیة، وسائل عمله
  .المدرسي

سي و الذي یحتوي على محورین العنف المدر ن الفصل الثالث الموسوم بالعنف و في حین تضم        
 إلى باإلضافة، األسباب المؤدیة للعنف العنف من خالل خصائصه، أشكاله المحور األول تضمن كذلك

  .مظاهره

نف المدرسي في المدرسة الجزائریة أما المحور الثاني خاص بالعنف المدرسي من خالل أسباب الع        
العنف  تفسیر، االتجاهات السوسیولوجیة في ي، عوامل العنف المدرسيتصنیفاته، أشكال العنف المدرس

  .النظریات المفسرة للعنف المدرسي أخیراو محاور وأسالیب الحد من العنف المدرسي و 

  :فصلین أما الجانب المیداني فیتكون من

المنهجیة للدراسة، وتناولنا فیه منهج الدراسة، مجاالت  اإلجراءاتالفصل الرابع تحت عنوان          
الدراسة  المتبعة وأخیرا، أسالیب التحلیل عینة الدراسة وخصائصها، أدوات جمع البیانات، الدراسة

  . االستطالعیة

ئج وقد تناولنا فیه عرض تحلیل البیانات ومناقشة النتاما الفصل الخامس تحت عنوان عرض و أ         
  .الدراسات السابقةي ضوء فرضیات الدراسة و مناقشة النتائج ف تالبیانا
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  :تمهید

من  سنتناول في هذه الدراسة أحد المواضیع األساسیة أال وهي دور مستشار التوجیه في الحدّ 
  .في الوقت الحالي انتشارا، ذلك أن هذا األخیر من أكثر الظواهر لدى التالمیذ العنف المدرسي

الدراسة  تساؤالتوسنحاول من هذا المنطلق التطرق في هذا الفصل إلى صیاغة اإلشكالیة وتحدید 
 حدید المفاهیم المتعلقة بالموضوعالموضوع، إضافة إلى ت اختیاروفرضیاتها، وكذا نحاول توضیح أسباب 

  .وكذا تحدید أهداف الدراسة وأهمیتها، وأخیرا التطرق إلى الدراسات السابقة التي تخدم موضوع بحثنا
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 :إشكالیة   -1 

شكال معرفي علمي داخل الحقل التربوي بالرغم من  تعاني الجزائر الیوم من أزمة تخطیط وإ
التغییرات المتوالیة منذ مرحلة االستقالل والتي شملت قطاعي التعلیم التربوي والتكوین، إال أن اعتمادها 

لتعلیمیة إلى على إصالحات سطحیة أنتجت مخرجات  مفرغة من محتوى المنهاج ، لذلك لجأت الهیئات ا
الدراسات العلمیة في الكشف عن أسباب تراجع تربیة وتعلیم التلمیذ، فلجأت إلى إجراء الدراسات المیدانیة 

: وبالرغم من أنها مقتضبة، إال أنها تتناول بشكل عمیق وصریح أزمة التعلیم والتربیة المدرسیة في شقیها
ستراتیجیة التخطیط التربوي، إالّ  عمیقة  اختالالتأن هذه األخیرة عانت وال تزال من  التسییر اإلداري وإ

الجذور ال تلبث أن تعود إلى السطح التربوي لتعكس فجوة ضخمة في أداء األدوار التربویة، والتي تعتبر 
بالرغم من أن . في كیان النسق التربوي تدریجیا لیعید إنتاج رداءة أداء األدوار التربویة عائقا محوریا ینخر

ثاني أهم مؤسسة تربویة اجتماعیة یعتمد علیها في تربیة و تنشئة الطفل اجتماعیا، حیث  المدرسة هي
وهذا بواسطة تأسیس متین  تسعى األطراف التربویة إلى تحقیق التقدم التربوي والتنمیة العلمیة واالجتماعیة،

لمنظومة التربیة والتعلیم بإعادة هیكلة منظومة التربیة وحقولها المعرفیة الفرعیة من خالل مرجعیاتها 
أن التربیة المدرسیة  وبهذا یرى المربون. یة الجوهریةالبیداغوجیة واستحداثها حسب تحوالت المنظومة الترب

لتالمیذ وتكوین بناء معرفي من أجل تحقیق التوافق السوي في من أهم العوامل المؤثرة في بناء شخصیة ا
، حیث تسعي التربیة ین للتالمیذ على مواجهة المشكالتبنائه كفرد من خالل مساعدة الفاعلین التربوی

، وعلیه استدعت الضرورة ذ بعین االعتبار لحاجاته ورغباتهالحدیثة إلى االهتمام بالفرد وتربیته واألخ
لیة التوجیه واإلرشاد التي یقوم بها الفاعلون التربویون في المدرسة، ولهذا یعتبر التوجیه لالستعانة بعم

المدرسي من أهم العملیات التربویة التي ترتكز علیها فاعلیة النشاطات التربویة ودافعیة المتعلمین كونه 
التوجیه المدرسي تلعب یساهم في تحسین المستوي الدراسي للتلمیذ ومردوه التربوي ،هذا ما جعل عملیة 

  .دورا هاما في الوقت الراهن لما لها من أهمیة في حیاة التلمیذ واألسرة والمدرسة

ومنه استدعت الضرورة إلى التركیز على عملیة التوجیه المدرسي كمیكانیزم للحد من تفاقم 
لمراهقة والتي تدفعهم المشكالت غیر السویة واالنفعالیة واالضطرابات التي یعاني بها تالمیذ في مرحلة ا

إلى التسرب و الغش في االمتحانات،المشاغبة،السرقة باإلضافة إلى تعاطي المخدرات والتدخین والعنف 
، أو اتجاه ستاذتهم أو األساتذة ضد التالمیذبأشكاله المختلفة التي یمارسها التالمیذ ضد بعضهم أو ضد أ

اقمة مست الحقل الكلي لمتغیرات وتطورات متف لذا یعتبر هذا العنف انعكاسا.المنشئات المدرسیة 
جه فانه یستهدف و  ْه بما أن التوجیه المدرسي عملیة تفاعل  بین طرفین أحدهما موجِ للمجتمع، و  وَ األخر مُ

، وألقیت هذه  المهمة على عاتق مستشار التوجیه الذي هم طبیعة المواقف وتبیین نواحیهاتقدیم خدمات لف
الحقل وبالصفات التي یتمیز بها م بجمیع ممارساته ومعارفه الخاصة بهذا یعتبر شخص فاعل تربوي مل
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التي تساعده في تجسید أدواره والمتمثلة بمساعدة التلمیذ على تفهم نفسه وتحقق تكییف نفسي واجتماعي و 
 ضیره لبناء مشروعه الدراسيأجل تحراته لتحقیق توجیه سلیم وذلك من ، والتعرف علي قدالفعل التربوي مع
االنحرافات وتؤدي بالبعض منهم إلى الجنوح و  المهني وكذلك التعرف علي المشاكل التي تواجه التالمیذو 

  .التي تؤدي إلى العنف

فظاهرة العنف المدرسي تتجسد في شكل سلوكات عنیفة و عدوانیة بین التالمیذ و باقي أفراد 
كمؤسسة ذات فضاء مفتوح تعاني  المدرسة الجزائریةضرب وتكسیر وسب وشتم وتحرش، و الثانویة من 

هي كذلك من عدوى العنف داخل محیطها ومن بین األسباب التي تؤدي إلى العنف نجد تطور وسائل 
اإلعالم التي تعتبر واحدة من المصادر األكثر خطورة بتأثیرها على سلوك التلمیذ من خالل مساهمتها 

م یتم من بأن سلوك الفرد متعللتعلم االجتماعي ا أشارت نظریة ا، لذمضامینها المختلفة والموجهة لهمب
، فمشاهدة النماذج العدوانیة لها أثر بالغ في تعلم التلمیذ للسلوك خالل مالحظته لآلخرین وتقلیده لهم

تفشى العنف بالمؤسسات التربویة حول  2013وهذا ما كشفت عنه وزارة التربیة الوطنیة لسنة  العدواني
حالة عنف بین  3543ألف حالة منها  25حیث فاق عدد الحاالت المسجلة  ،تعتبر أرقام مرعبةالتي و 

أالف حالة وقعت بین 3عنف في الطور المتوسط وأكثر من أالف حالة  13من أكثرالتالمیذ االبتدائي و 
أبشعها حادثة قتل التلمیذ بمتوسطة والیة سكیكدة وأخر و  المتمدرسینو المتمدرسین أنفسهم أو بین األساتذة 

وضرب أستاذة الفرنسیة بتلمسان مؤخرا ینبئ هذا بأزمة حقیقیة ومتشعبة توجب التدخل  (1)ویة بالجزائربثان
، ولكي نقترب أكثر من ن في مواجهة موجات العنف المدرسيالفوري لتكاثف جهود الفاعلین التربوی

ها إلى انحصار دوره في التوجیه  التشخیصات التي أجریت حول دور مستشار التوجیه والتي تشیر جّل
واإلرشاد فقط، وهذا یتعارض مع ما الحظناه في الواقع الجزائري وحقل ثانویات جیجل في كثرة أدواره 
المفروضة التي ال تعكس محتواها الكثیف والذي یفرض على مستشار توجیه واحد في مقاطعة تربویة 

رشاد املة ال بل أیضا الحیرة في تنظیمك عالم وحل النزاعات بین  وتنسیق هذه األدوار من نصح وإ وإ
 االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیةالتالمیذ، والتوعیة حول مخاطر االنحرافات والمشاكل في أبعادها 

 التربویون في العملیة التربویة تضافر جهود األعوانكلها أدوار تتطلب تدخل و ...تقویمواإلعالم وال
تالمیذ أكادیمیا بل التقرب منهم والتعرف على فمستشار التوجیه ال یقتصر دوره فقط على متابعة ال

تناقض كبیر ومسؤولیة أكبر تقع على عاتق مستشار التوجیه لوحده وهذا یضعه في  .مشاكلهم وتوجیههم
موقف مناقض في أدائه لجمیع أدواره في الحّد من مظاهر العنف المدرسي وتعّددها یومیا والتي ال تترك 

  .ولوجیة وال تلبث أن تتخذ شكال آخرمجاال للتمّعن والدراسة السوسی

  :ومن خالل ما سبق  یمكن طرح التساؤل الرئیسي التالي 

                                                             
(1) www.djazairess.com/akhersaa  22:30 یوم 2017/03/18 على الساعة 
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  ماهو دور مستشار التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ ؟

  : تندرج تحت هذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیة و 

  التالمیذ ؟هل یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف اللفظي لدى 

  هل یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف الجسدي لدى التالمیذ ؟

  هل یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف الرمزي لدى التالمیذ ؟

  :فرضیات الدراسة  -2

  :الفرضیة الرئسیة

 لمستشار التوجیه دور في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ. 

  :الفرضیات الفرعیة

 مستشار التوجیه في الحد من العنف اللفظي لدى التالمیذ یساهم. 
 یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف الجسدي لدى التالمیذ. 
 حد من العنف الرمزي لدى التالمیذیساهم مستشار التوجیه في ال.  

  :أهداف الدراسة-3

أهدافها التي تدفع الباحث إلى محاولة التوصل إلى نتائج تجیب على  لكل دراسة سوسیولوجیة
 : ، تتمثل أهداف دراستنا فيیستفاد منهاو تساؤالته 

 .تسلیط الضوء على دور مستشار التوجیه في الحد من العنف الجسدي لدى التالمیذ  -

 .التعرف على دور مستشار التوجیه في الحد من العنف اللفظي لدى التالمیذ  -

 .الكشف على دور مستشار التوجیه في الحد من العنف الرمزي لدى التالمیذ  -

 .االستقصاء عن أهم األسباب الرئیسیة لتفاقم مشكلة العنف في المدارس الثانویة  -

تسلیط الضوء علي دور مستشار التوجیه و معرفة المهام التي یقوم بها ومدى تحقیقه لها، في ظل   -
 .وتغییب األدوار الحقیقیة لمستشار ريالعمل اإلداتفاقم 
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مناقشة النتائج في ظل فرضیات  إلىتجریب الفرضیات للتحقق من اإلشكال المطروح،والوصول   -
  .لدراسات السابقةالدراسة وا

  :تحدید المفاهیم -4
عبر  بحثه والخلفیة التي ینطلق منها الباحث والتصور الذي یوجهه في إنجاز الدراسةتشكل مفاهیم 

ومن هذا المنطلق حاول الباحث صیاغة مفاهیم الدراسة في ضوء التراث السوسیولوجي  مراحل مختلفة،
العام وضمن سیاق نظري واضح یسمح بتحدیدها في ضوء معطیات الواقع المدرسي الجزائري التي هي 

المدرسي لدى  المتمثل في دور مستشار التوجیه في الحد من العنف .وثیق بموضوع البحث ارتباطذات 
  :في المفاهیم التالیة وتتلخصالتالمیذ، 

 التوجیه: 
  :جاء في لسان العرب /لغة

ك، والجهة، النحو توجهت إلیك اتجه أي توجهت یقال سیئا یوجهها إذا قعدت اتجاهك واتجاهك أي تلقاء"
وسلكوه حتى  هإذا وطأ ،جعل على جهة واحدة ال یختلف ویقال خرج القوم فوجهوا للناس الطریق توجیها

  (1)"استبیان أثر الطریق لمن یسلكه

  :االجتماعیةمصطلحات العلوم وجاء في معجم 

 إمكانیاتههو مجموعة الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن یفهم نفسه ویفهم مشاكله، ویستغل "
مكانیاته  الذاتیة من قدرات ومهارات واستعدادات ومیوالت، وأن یستغل إمكانیات بیئته، فیحدد أهدافا تتفق وإ

مكن بذلك من حل مشاكله حال عملیا یؤدي إلى تكییفه مع تیفوتختار الطرق المحققة لها بحكمة وتعقل، 
  .(2)"نفسه ومع مجتمعه، فیبلغ أقصى ما یمكن أن یبلغ من النمو والتكامل في شخصیته

االتصال بین الموظفین "بأنه  ":معجم مفاهیم مصطلحات العلوم التربویة"یعرفه  :اصطالحا -
والمعلمین عن طریق رؤسائهم، وترشیدهم بالعمل على تحقیق األهداف التربویة والتعلیمیة العامة 

نما توجیه اآلخرین في تنفیذ أعمالهم  ."(3)والتوجیه لیس تنفیذ األعمال وإ

                                                             
  .)258 -257(، ص ص 1968، المجلد التاسع، دار صادر، بیروت، لسان العرب: منظور ابن  (1)
  .)299 -298 (، ص ص1986، 2، مكتب لبنان للنشر، بیروت، طاالجتماعیةمعجم مصطلحات العلوم : أحمد زكي بدوي  (2)
 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طمفاهیم مصطلحات في العلوم التربویة: العدیلينواف أحمد سمارة، عبد السالم موسى   (3)

  .82، ص2008
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التوجیه یعني في مفهومه أي نشاط یمارس بقصد التأثیر على "باإلشارة إلى أن  "هوبرك"ویعرفه  -
 ."(1)الفرد في صیاغته لخططه المستقبلیة

هو مجموعة الخدمات التربویة والنفسیة والمهنیة التي تقدم للفرد "  ":جودت عبد الهادي"ویعرفه  -
والجسمیة ومیوله بأسلوب  ،لعقلیةوفقا إلمكاناته وقدراته ا ،لیتمكن من التخطیط لمستقبل حیاته

 ."(2)یتبع حاجاته وتحقیق تصوره لذاته
 التوجیه المدرسي:  

على أنه المجهود المقصود الذي في سبیل نمو الفرد من الناحیة : "" Brauerبروور "یعرفه  -
 ."(3)التوجیه التربوي أسمتحت  یكون وأن كل ما یرتبط بالتدریس أو التعلیم یمكن أن ،العقلیة

ع مساعدة الفرد على التكیف، وفقا ألوضاع المجتم": بأنه عبد العزیز المعایطةكما یعرفه  -
قصد تمكین هذا الفرد من أن یعیش حیاة مستقرة في مجتمعه وفق وظروفه والتربیة السائدة فیه، ب

 ."(4)للتربیة والثقافة التي تعارف علیها أبناء هذا المجتمع

من مستشار التوجیه إلى التلمیذ، تتمثل في  ور أساسي في الحقل التربويهو د: للتوجیه التعریف اإلجرائي
دراك قدراته بشكل یمنحه التكیف والتوافق والصحة النفسیة  خدمات تفتح المجال أمام التلمیذ لفهم نفسه وإ

  .ومحاولة حل مشاكل تواجهه

 مستشار التوجیه:  
شخص مختص في اإلرشاد والتوجیه التربویین : "بأنه "معجم مصطلحات التربیة والتعلیم"یعرفه  -

صا یستعان به في المؤسسات التعلیمیة ، والتعلیم خصو یمتلك خیرة واسعة في مجال التربیة عموما
بانة الحسنات والسیئات ألي  التي تتعاطى الشأن التربوي لیقوم بمهام إرشاد المتعلمین وتوجیههم وإ

 ."(5)ارجهاعمل یقومون به داخل المدرسة أو خ

                                                             
  .28، ص2005، 3، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، طالتوجیه واإلرشاد النفسي: رمضان محمد القدافي (1)
، 1،2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع،د ب ن، طالنفسيمبادئ التوجیه واإلرشاد : جودت عبد الهادي وسعید حسني العزة (2)

  .14ص
  .28، ص2011، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، د ط، التوجیه التربوي المعاصر: یامنة عبد إسماعیلي (3)
، 2009، 1التوزیع، األردن، ط، دار الثقافة للنشر و مشكالت تربویة معاصرة: عبد العزیز المعایطة ومحمد عبد اهللا الجغیمان (4)

  .175ص
  .482، ص 2005، 1، دار النهضة العربیة، طمعجم مصطلحات التربیة والتعلیم: جرجس میشال جرجس (5)
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ول األول عن تنفیذ عملیة التوجیه المدرسي والمهني وهو هو المسئ" ":موریس روكالن"ویعرفه  -
على جمع كافة المعلومات على الطالب  وأكفاء هممختص في التوجیه وتعتبر في أقدر الناس 

 ."(1)مبادئ وتقنیات علم النفسلمراد توجیهه واستغالله باعتماد ا
ول المتخصص األول من العملیات الرئیسیة في التوجیه المسئ: " بأنه "جون دریفیون"ویعرفه  -

 ."(2)وبدون مستشار یكون من الصعب برامج التوجیه

هو ذلك الشخص الذي یقوم بأبعاد تربویة تحدد مسارات لمهام وأدوار حیث یؤدي هذه : التعریف اإلجرائي
التلمیذ على بناء مشروعه الدراسي وتكوینه  األدوار في إطار مكاني وزماني محدد، وذلك من أجل مساعدة

  . المعرفي

 تعریف العنف:  

  ).ف-ن- ع(كلمة عنف من اللغة العربیة من الجذر : "جاء في لسان العرب /لغة

وهو الخرق باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق، عنف به وعلیه یعنف عنفا وعنافة وعنفه تعنیفا، وهو 
  .عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره

، وهو "على الرفق ما ال یعطي على العنف إن اهللا یعطي: "األمر، أخذه بعنف وفي الحدیث عتنفوا
  .بالضم الشدة والمشقة

حصره في الشدة وعدم الرفق أي القوة لكنه یمنظور یربط العنف ب فابن .خ والتقریعوالتعنیف اللوم والتوبی
  ."(3)وممعنى التعبیر واللَ 

  :بأنه  "المعاصرة  االجتماعیةموسوعة الخدمة "وتعرفه 

ولها  ،استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة قد تنطوي على انخفاض في مستوى البصیرة والتفكیر" 
 االستقراركما تعمل على هز  ،القرار اتخاذأهداف متعددة منها إفشاء حالة من الذعر والرعب تؤثر في 

یجاد مناخ ،السیاسي   ".(4)يفسنال االهتزازالخوف الذي یدفع إلى من  وخلخلة هیبة الدولة وإ

                                                             
  .06، ص1980، 2، عالم الكتب، د ب ن، طالتوجیه واإلرشاد النفسي: حامد عبد السالم زهران  (1)
  .07المرجع نفسه، ص (2)
  ).258-257( مرجع سابق، ص ص: ابن المنظور  ( (3)

  .295، ص2009، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، د ط، موسوعة الخدمة االجتماعیة المعاصرة: صالح الصقور  (4)
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  /اصطالحا

 ."(1)بأنه ضعف جسدي أو معنوي، ذو طابع فردي أو جماعي ینزله اإلنسان باإلنسان "بییرفیو"ینظر 

  :العنف بأنه "فیلیب بیرنو"ویعرف 

ینزله اإلنسان باإلنسان بالقدر الذي یتحمله على  ،ضغط جسدي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي" 
  ."(2)أنه مساس بممارسة حق أقر بأنه حق أساسي أو یتصور للنمو اإلنساني الممكن في فترة معینة

  :بأنه "عباس أبو شامة عبد المحمود "ویعرفه 

العنف یمكن أن  أو إیذاء في جسم اإلنسان، إال أن البعض یرى أن أضراراكل قوة بدنیة یمكن أن تحدث " 
  ".(3)االجتماعیةرار بسمعة الشخص أو النیل بمكانته كاإلض اجتماعیةنفسیة أو عقلیة أو یحدث أضرارا 

  :بأنه "عامر وهاب خلف العاني" ویعرفه 

وهو فرض  ،استبدال القوة الشخصیة بدال من القوة المشروعة في استعمال القوة في اإللزام في الرأي" 
أو تجاوز الحدود المشروعة في  ،الیدوي بآلة أو بدونها بالتالؤمالرأي بالقوة أو استبدال التحاور الفكري 

  ."(4)استعمال القوة الشخصیة

 العنف المدرسي:  

  :بأنه  "عبد الرحمن العیسوي" یعرفه 

سة، ویؤدي إلى نتائج سلبیة بحیث یؤثر على النظام العام للمدر  اجتماعیامجموع السلوكات الغیر مقبولة " 
 ."(5)بخصوص للتحصیل الدراسي 

  :على أنه "على بن عبد الرحمن الشهري" ویعرفه 

  

                                                             
  .08ص، 2008، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، العنف والفقر في المجتمع الجزائري: بلقاسم سلطانیة وسامیة حمیدي (1)
  .16، ص2012، 1، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة، طمدخل إلى سوسیولوجیا العنف: جمال معتوق. د (2)
  .23، ص2014، 1، دار حامد للنشر، طجرائم العنف وأسالیب مواجهتها في الدول العربیة: عباس أبو شامة عبد المحمود. د (3)
م المرئي بین المعالجة والتسویق، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، د ط، اإلرهاب والعنف في اإلعال: عامر وهاب خلف العاني (4)

  .21، ص2014
  .31، ص2007، 1، دار النهضة العربیة، لبنان، طسیكولوجیة العنف المدرسي والمشاكل السلوكیة: عبد الرحمان العیسوي (5)
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  :أیضا على أنه "خالد الصرایرة " ویعرفه 

الطالب إللحاق األذى بزمیل له أو شخص آخر  ن سلوك المجتمع وتقالیده، یقوم بهسلوك هدام خارج ع" 
عن طریق الجرح أو من خالل السخریة من هذا الشخص، وهو یكشف عن الرغبة في إیذاء اآلخرین 

  ."(2)علیهم النفوذوفرض 
 األذىشكل عدوان جسدي ولفظي ورمزي، القصد منه إلحاق  یتخذهو سلوك عدواني  :التعریف اإلجرائي

  .والضرر بعناصر الحقل التربوي
 تعریف الدور:  

تصور لسلوك یرتبط بشخص معین وبصفة من صفاته الشخصیة ألنه تعبیر : "سنفورد الدور بأنه یعرف
  .(3) "عن حاجات الشخص

  :بأنه " االجتماعقاموس مصطلحات علم " یعرفه 
نموذج یرتكز  حول بعض الحقوق والواجبات ویرتبط بوضع محدد لمكانة داخل جماعة أو موقف " 

 ة التوقعات التي یعتنقها اآلخرونمعین، ویتحدد دور الشخص في أي موقف عن طریق مجموع اجتماعي
   (4)"الشخص نفسه تنقهاكما یع
  ":اجتماعقاموس علم " یعرفه 

وهو هنا یشیر إلى نمط متكرر من األفعال المكتسبة التي تؤدیها  االجتماعيهو عنصر في التفاعل " 
  .(5)"لشخص معین في موقف التفاعل

  :التعریف اإلجرائي

لضمان مؤسسة التربویة التعلیمیة، وهذا الدور هو مجموع األنشطة التي یقوم بها مستشار التوجیه داخل ال
 .حل مشاكل التالمیذ یة والعمل علىالسیر الحسن الستمراریة العملیة التعلیم

                                                             
، المجلة األردنیة في العلوم واإلداریین في المدارس الثانویة أسباب سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمین: خالد الصرایرة (2)

  .، األردن، ص2009، 2التربویة، عدد
  .18، ص2010، 3، دار الفكر، عمان، طعلم النفس االجتماعي: خلیل عبد الرحمان المعایطة (3)
  .120، ص2003، 1ط، دار المدني للطباعة والنشر والتوزیع، قاموس مصطلحات علم االجتماع: فاروق مداس (4)

  .358، ص2006، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر، اإلسكندریة، د ط، قاموس علم االجتماع: محمد علي محمد وآخرون  (5)
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 :أسباب اختیار الموضوع -5

 األسباب الذاتیة : 

الرغبة في انجاز مذكرة التخرج من اجل الحصول على شهادة الماستر في تخصص علم اجتماع  -
  .والتربیة 

محاولة التعرف على متغیرات الدراسة حول دور مستشار التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدى  -
  .التالمیذ 

د من العنف الدراسات في موضوع دور مستشار التوجیه في الحاالطالع المسبق على بعض البحوث و  -
استدالل حول دور مستشار معرفة علمیة و  محاولة تحصیل ، مما أعطى الباحثالمدرسي لدى التالمیذ

  .التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدي التالمیذ

 األسباب الموضوعیة  :  

، باإلضافة إلى وجود مكان إلجراء الدراسة إذ یتوفر على دراسات سابقة للدراسةقابلیة الموضوع  -
  المیدانیة 

توفر الوثائق والمراجع حول مستشار التوجیه والعنف المدرسي من جهة ومن جهة أخرى  االطالع  -
  .داته في الوسط  الثانوي الجزائريعلى مستج

  : أهمیة الدراسة-6

الدراسات التي تتناول موضوعا هاما من مواضیع  أهمیة هذه الدراسة في كونها من األبحاثتأتي 
الساحة التربویة التي تخص مشكلة من المشكالت المدرسیة التي تصّب في وعاء األزمة التربویة التعلیمیة 

 له اللفظي فشي ظاهرة العنف بأشكافي الجزائر، وفي حیاة التلمیذ المدرسیة حیث تسلط الضوء على ت
  ، كما تأتي أهمیة الدراسة الحالیة في تناولها لموضوع دور مستشار التوجیه في الحد الجسدي والرمزي

  العنف مرتبط  أنالتطبیقي باعتبار  أومن العنف المدرسي لدى التالمیذ سواء على الجانب النظري 

  . راستنا هذهبمجموعة من المتغیرات سنوضحها في النتائج المتوصل إلیها من خالل د
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  :الدراسات السابقة -7

 الدراسة األولى:  

اتجاهات تالمیذ المرحلة " التوجیه المدرسي وعالقته بالعنف في الوسط المدرسي :  عنوان الدراسة
  .أم البواقي  -دراسة میدانیة لمؤسسات التعلیم الثانوي  –" الثانویة

  :ملخص الدراسة

، تخصص علوم )2006/2007( ، في السنة الجامعیة صباح عجرودالقامت بهذه الدراسة الباحثة 
  :الفرعیة التالیة التساؤالتالتربیة، وقد تمحورت مشكلة الدراسة في 

هل یؤدي قرار التوجیه المدرسي الغیر مراعي لقدرات التالمیذ إلى ظهور اتجاهات إیجابیة نحو  -
 العنف في الوسط المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة؟

تؤدي طبیعة الشعبیة الموجه إلیها ظهور اتجاهات إیجابیة نحو العنف في الوسط المدرسي هل  -
 لدى تالمیذ المرحلة الثانویة؟

  :الفرضیة العامة

  .ي  التوجیه المدرسي إلى ظهور العنف في الوسط المدرسي حسب اتجاهات تالمیذ المرحلة الثانویةیؤد

  

  :الفرضیات الجزئیة

المدرسي الغیر مراعي لقدرات التالمیذ إلى ظهور اتجاهات إیجابیة نحو ي قرار التوجیه یؤد -
 .العنف في الوسط المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة

ي طبیعة الشعبة الموجهة إلیها إلى ظهور اتجاهات إیجابیة نحو العنف في الوسط المدرسي تؤد -
 .لدى تالمیذ المرحلة الثانویة

  :المنهج المستخدم

  .دراسة على المنهج الوصفي التحلیلياعتمدت ال
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  .، المقابلةاستمارةأداة المالحظة، : األدوات المستخدمة

 :أما عینة البحث تتمثل في  -

مؤسسات تربویة بعین ملیلة حیث شملت تالمیذ السنة الثانیة ثانوي الجدد  4یضم المجتمع 
وقد اعتمدت الدراسة على أربعة عینات قصدیه  ،والموجهین في شعب التعلیم العام والتكنولوجي والتقني

المؤسسات األربعة، عشوائیة طبقیة ذات مراحل یعتمد على تحدید  اختیارفي أول األمر فیما یخص 
  .وداخل المؤسسات األربعة التعلیمةالنسب المئویة المتناسبة مع طبیعة وحجم التالمیذ في مختلف الشعب 

 :تالیةوقد توصلت الباحثة إلى النتائج ال -

انعكاسات عملیة التوجیه المدرسي على اتجاه التالمیذ نحو سلوك عنیف في المرحلة الثانویة 
التوجیه إلى الشعب من جهة وعلى نتائجهم الدراسیة ومواظبتهم  بعد وخاصة في السنة الثانیة ثانوي

میذ على أن یقوم ا ضمن عدة عوامل تعمل جمیعها إلى دفع التلذواهتمامهم بالدراسة من جهة أخرى، وه
ربوي، وفي بعض بردود أفعال معینة اتجاه نفسه واتجاه أساتذته وزمالئه وكل أعضاء الفریق اإلداري والت

  .(1)لك إلى إلحاق الضرر بممتلكات المؤسسة التربویة أو إتالف بعض منها وتخریبهااألحیان قد یتعدى ذ

  

 الدراسة الثانیة:  

من وجهة نظر المرشدین  –في الحد من العنف المدرسي  دور المرشد الطالبي: عنوان الدراسة
  .بالسعودیة ستیر، جامعة نایف للعلوم األمنیةتطبیق على منطقة المیسر التعلیمیة، رسالة ماج -الطالبیین

 . 2004ري، سنة هشبن شایع بن محمد ال رقام بهده الدراسة عام -

الطالبي للحد من أشكال العنف المتعددة في ما الدور الذي یجب أن یقوم به المرشد : التساؤل الرئیسي
 المدرسة؟

 

  

                                                             
رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علوم  التوجیه المدرسي وعالقته بالعنف في الوسط المدرسي: صباح العجرود   (1)

  .2007، قسنطینة، واالجتماعیةالتربیة، كلیة العلوم اإلنسانیة 
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  :أهداف الدراسة-8

  الكشف عن دور المرشد الطالبي حیال العنف المدرسي والوقوف على مظاهر العنف السائدة في
 .المدرسة من وجهة نظر المرشد الطالبي

  النفسیةو  األسریة، االجتماعیةب من الجوانب التعرف على أسباب العنف المدرسي لدى الطال 
ودور البیئة المدرسیة من وجهة نظر المرشد الطالبي، إلیجاد نوع الصلة بین األسرة والمدرسة 

 .لتجنب الطالب وعدم الشعور باألمان النفسي

 .االستبیانبالنسبة ألدوات جمع البیانات فقد اعتمد على و 

الذي یعتمد على دراسة الظاهرة  وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي عن طریق المسح بالعینة
كما هي في الواقع ویسهم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها بهدف الظاهرة المدروسة من حیث طبیعتها 

 .وأسبابها وخصائصها

 .مرشدا طالبیا 120قوامها  قصدیهعینة  اختیارتم : عینة الدراسة

 :قد توصل الباحث إلى النتائج التالیة

ي یلیه كان كتابة المدرسة هو التعصب الزائد ثم الذ السائدة لدى الطالب فيإن أكثر أشكال العنف * 
  .ألفاظ غیر أخالقیة على الجدران، ثم مضایقة اآلخرین سواء كان في المدرسة أو خارجها 

كذلك یعد االستخفاف بالقیم الدینیة من قبل وسائل اإلعالم من أهم أسباب العنف لیس عند الطالب * 
  .اب المجتمع مما قد یدعوا إلى التقلیدفقط بل جمیع شب

الطرف األول بالرد مما یكون له ین یؤكد مبادرة إن التقلید المعتمد للممارسات الخاطئة والسیئة مع اآلخر * 
  .اعواقب أخرى قد ال تحمد عقباه

إن الخوف والقلق من المستقبل قد یدفع اإلنسان إلى الالمباالة مما یجعله یتصرف مع اآلخرین * 
  .تصرفات قد ال ترضیهم وال ترضي المجتمع

لك والبعد عن مخالطة رفقاء ذإن مصاحبة أهل الخیر واإلصالح من قبل الوالدین وحث األبناء على * 
  .السوء له أثر إیجابي على سلوك األبناء



الفصل المفاهیمي للدراسة                                                 : الفصل األول  
 

 
24 

 إن تأثیر وسائل اإلعالم خاصة أفالم العنف من أهم األسباب التي تؤدي إلى العنف وتعلم سلوكیات* 
  .دخیلة على المجتمع سواء في العنف أو غیره

  .(1)ات كفاءة وفعالیة خالیة من العنفعملیة یجعلها ذإن تعاون اإلداریین والمعلمین في سیر ال* 

 الدراسة الثالثة:  
 .زهرة مزرقط: اسم الباحثة -
 ."دور مستشار التوجیه في التقلیل من ظاهرة العنف المدرسي:" عنوان الدراسة -
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ) المرحلة الثانویة(دراسة میدانیة حول مواقف التالمیذ : طبیعتها -

 .التربیة اجتماعفي تخصص علم 
 ).2013/2014( أجریت الدراسة بجامعة الوادي في سنة : مكان وزمان الدراسة -
ظاهرة العنف  التقلیل من في ما موقف التالمیذ من دور مستشار التوجیه: مشكلة الدراسة -

 المدرسي؟
 :فرضیات الدراسة -
 یقوم مستشار التوجیه بالمراقبة الیومیة للتالمیذ.  
 یقوم مستشار التوجیه برصد مظاهر العنف لدى التالمیذ.  
 یقوم مستشار التوجیه بدعم الحوار اإلیجابي مع التالمیذ.  

  :المنهج

  .ه الدراسة المنهج الوصفياستخدمت هذ

  :عینة الدراسة

تلمیذ  100لألطوار الثالث والتي شملت   قصدیهموجهة إلى تالمیذ التعلیم الثانوي وهي عینة 
 .من اإلناث 43من الذكور و  57منهم 

  

                                                             
، رسالة دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدین الطالبیین: شایع بن محمد البشري بن عامر  (1)

  .2004نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، مكملة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة 
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  :األدوات المستخدمة

والبیانات الخاصة بالظاهرة المراد دراستها واختیار  ،یركز الباحث على تقنیات لجمع المعطیات
ه الدراسة یعة موضوع الدراسة، وقد استخدمت هذها یتوقف أساسا على طبالتقنیة أو الوسیلة المعتمد علی

  :األدوات التالیة

 .المالحظة بالمشاركة من خالل معایشة وضعیة التالمیذ -
 .من خالل المقابالت غیر المقننة التي أجریت مع مستشار التوجیه المقابلة  -
 االستمارةسؤاال تكون اإلجابة على بنود  40ضمن  استمارةمن خالل تصمیم  االستمارة -

 .متدرجة بنعم، ال

 :نتائج الدراسة

ت عدم صدق الفرضیة األولى لعدم وجود مراقبة مستمرة من طرف مستشار التوجیه ونجد أن یثب*
 .وضغط في عمله ال یسمح له بالمراقبة المستمرة للتالمیذ ومتابعتهم یومیا اكتظاظمستشار التوجیه عنده 

أما بالنسبة للفرضیة الثانیة، كشفت الدراسة على أن مستشار التوجیه لدیه دور فعال في رصد مظاهر *
 .العنف داخل المؤسسة

لك م الحوار اإلیجابي مع التالمیذ وذأما الفرضیة الثالثة فبینت أن مستشار التوجیه له دور مهم في دع*
 .  (1)من خالل تجسید سلوك السلم بدل العنف

 على الدراسات السابقة مالحظة:  

  : إطالعنا على الدراسات السابقة التي تم عرضها یمكن الخروج بما یليمن خالل 

الحالیة مع الدراسات السابقة في تناولها لنفس متغیري الدراسة الذي هو مستشار اتفقت الدراسة 
 .التالمیذ لكن من وجهة نظر مختلفةالتوجیه والعنف المدرسي لدى 

  
                                                             

 اجتماع، رسالة مكملة لنیل شهادة الماستر، علم دور مستشار التوجیه في التقلیل من ظاهرة العنف المدرسي: زهرة مزرقط  (1)
  .2014واإلنسانیة، جامعة الوادي،  االجتماعیةالتربیة، كلیة العلوم 
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 :موضوع الدراسة وأهدافهامن حیث  -

هذه الدراسة إلى التعرف على دور مستشار التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ هدفت 
ع بن محمد عامر بن شای"فهي تتشابه إلى حد ما مع العدید من الدراسات السابقة مثل دراسة فهي 

والوقوف على مظاهر  ،لعنف المدرسيالتي هدفت إلى الكشف عن دور المرشد الطالبي حیال ا" البشري
العنف السائدة في المدرسة من وجهة نظر المرشد الطالبي، والتعرف على أسباب العنف المدرسي لدى 

والوقوف  ،والتي هدفت إلى معرفة مظاهر وأشكال العنف داخل المدارس" زهرة مزرقط"الطالب ودراسة 
قرار التي هدفت إلى أن  "عجرود صباح"على األسباب والعوامل التي تؤدي للعنف لدى التالمیذ، ودراسة 

نحو العنف في الوسط إلى ظهور اتجاهات إیجابیة  أدى لقدرات التالمیذ مراعىالتوجیه المدرسي الغیر 
ظهور اتجاهات  إلى أدى ة إلیهاة الموجهالشعب لة الثانویة كما أن طبیعةالمدرسي لدى تالمیذ المرح

  .لدى تالمیذ المرحلة الثانویةإیجابیة نحو العنف في الوسط المدرسي 

  :من حیث المنهج المستخدم في الدراسة -

  .المنهج الوصفي بأسلوبه التحلیلي مع جمیع الدراسات في استخدام اتفقت هذه الدراسة 

  :من حیث أداة الدراسة -

، االستمارةاعتمدت على المالحظة،  "زهرة مزرقط " من خالل هذه الدراسات نجد أن دراسة  
  .فقط على المالحظة" عجرود الصباح "المقابلة، كما اعتمدت دراسة 

عن اإلطار النظري للدراسة  فكرةكما استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تكوین 
جمع البیانات، وكذا كیفیة بناء  وأدواتواإلطالع على المناهج المستخدمة في هذه الدراسات الحالیة 
  .واستخدام الطرق اإلحصائیة المناسبة ،العینة اختیاروطریقة تنفیذها وكیفیة  االستمارة

الحالیة في األهداف حیث تهدف إلى تسلیط الضوء على دور مستشار  ةدراسالكما اختلفت 
وكذلك التعرف على دور مستشار التوجیه في الحد  ،لحد من العنف الجسدي لدى التالمیذالتوجیه في ا

  .من العنف اللفظي والرمزي، وكذلك مكان التطبیق المتمثل في ثانویة الكندي والیة جیجل 
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متغیر ر التوجیه وتوافقه معها من حیث المستقل مستشافي المتغیر  "عجرود صباحال"اختلفت مع دراسة 
  .المدرسي العنف

  :من حیث أدوات جمع البیانات -

جمع المعلومات  من خالل "عامر بن شایع بن محمد"اختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة  
  .االستبیانعلى  عامر بن شایع بن محمددراسة  اعتمدت، في حین  االستمارةدها على اوالبیانات واعتم

بأبعادها  انجاز دراستنا ومكنتنا من اإللمام وبوجه عام قد أضاءت لنا الدراسات السابقة الطریق في
  .المختلفة شكال ومضمون

  :خالصة

من خالل ما سبق وبعد عرضنا لمختلف عناصر الفصل األول اتضحت لنا الرؤیة حول مصادر        
  .المعلومات والبیانات الخاصة بموضوع الدراسة والتي تساعدنا في بقیة مراحل البحث النظریة والمیدانیة
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  :هیدتم

مختلف المؤسسات التربویة، حیث حظي  هاشهدتیعتبر التوجیه من التعلیمات التربویة التي   
مجموعة بالتكیف، حیث أن ظهوره كان مرتبط باهتمام التربویین والعلماء، ذلك بهدف مساعدة الفرد على 

، لذا توجب علینا التطرق في هذا الفصل واالقتصادیة االجتماعیةمن العوامل والتغیرات السریعة في الحیاة 
إلى بعض األسس التي یرتكز علیها التوجیه المدرسي وخصائصه، كما سنعرض اإلطار التاریخي في 

ة لمستقبل التالمیذ ووسیلة مهمة في العالم العربي وفي الجزائر، وبما أن التوجیه المدرسي البوابة الرئیسی
إعداد األفراد للحیاة لما تقدمه من خدمات استدعت الضرورة لوجود شخص في المؤسسة التربویة یقوم 
بهذه المهمة بناءا على ذلك تناولنا مجموعة من العناصر عن مستشار التوجیه من صفات وممیزات 

صعوبات الء مهامه كذلك عالقته مع العناصر التربویة و والمهام التي یؤدیها والوسائل التي تمكنه من أدا
 .التي یواجهها
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I /التوجیه المدرسي  
 :التوجیه المدرسي صیرورة  -1

فإنه مر بفترات  اتوجیه مدرسیالإن فكرة التوجیه لیست حدیثة النشأة والتطور، فقبل أن یكون 
مختلفة وعلى هذا األساس ال یمكن التطرق إلى التوجیه في الجزائر دون إلقاء نظرة على التطور التاریخي 

  :في بعض دول العالم وفیما یلي لمحة عن التوجیه عبر العالم

  : وقد مر بالمراحل التالیة :في العالم الغربي/ أ

 مرحلة التركیز على التوجیه المهني: 

بوسطن ب الذي أسس  " بارسونفرانك " تمیزت هذه المرحلة بظهور أول للتوجیه المهني على ید 
 م كتب أول كتاب في التوجیه المهني تحت عنوان1909، وفي 1908بأمریكا مكتب للتوجیه المهني عام 

 1913في أمریكا سنة أول مجلة للتوجیه المهني، وأنشئ  م نشرت1910وفي سنة " المهنة اختیار" 
عندما " Charles Myrasمایرز " اإلتحاد القومي للتوجیه المهني، وقد عرفت الحركة نشاط على ید 

 .(1)لعلم النفس الصناعيالمعهد الوطني العام أنشأ 

 Chosinga"المهنة اختیار" « parson »أن كتاب  1950" ونالد باترسوند"ویعتقد 
Vocation  المیدان قراءاته من وقت إلى أخر مجاالته، یجب على كل متخصص فيللتوجیه في شتى 

مهنة من المهن وتتلخص األسس  اختیارفیه الخطوات السلیمة التي یجب إتباعها عند parson ویرسم 
  :للتوجیه في مبدأین"  باترسون " التي وضعها 

 دراسته الفرد ومعرفة قدراته واستعداداته ومیوله. 
 ت الكافیة عن المهنة أو الحرف المختلفة، وما تتطلبه من قدرات واستعدادات مد الفرد بالمعلوما 

یستطعون ألنه یعتقد أن األفراد  تالؤمهیختار من بینها المهنة التي  ومیوالت حتى یتمكن من أن
وقدراتهم وسماتهم  مقرارات مهنیة صحیحة إذا كانت لدیهم معلومات دقیقة عن استعداداته اتخاذ

إن التوجیه في هذه المرحلة یركز على وضع .(2)الشخصیة وشروط النجاح في المهنة المختلفة

                                                             
  .78، ص1992، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، طالتوجیه النفسي والتربوي والمهني: سعد جالل  (1)
  .30، ص 2011األردن، د ط، ، الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، دار التوجیه التربوي المعاصر: یامنة عبد إسماعیلي  (2)
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الشخص المناسب في المكان المناسب بمعنى جمع المعلومات عن الفرد وعن المهنة والتوفیق 
  .بینهما

  مرحلة التركیز على التوافق والصحة النفسیة:  
طور امتدت لتشمل شخصیة المتعلم بكاملها فقد أصبح التوجیه منصبا حركة التوجیه تت انفكتما 

حول الشخصیة السویة وتحقیق التوافق بكل مظاهره وینبغي اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من العوامل 

 1896ول عیادة نفسیة بإنشاء أ"  L. Witmerویتمر لیتمر" قام « ساهمت في ظهور هذا التوجیه حیث
في جامعة بأمریكا بدأت بعالج حاالت للتأخر الدراسي والضعف العقلي، ثم امتدت إلى عالج حاالت 

المدن  وتعقد الحیاة، كما أن  اتساعسبب سوء التوافق مع والتوجیه المهني وتزاید النفسیة أمراض الكالم 
فسیة والعالج الذي اهتم بالصحة الن S.Freudسیغمون فروید لظهور مدرسة التحلیل النفسي على ید 

: الذین یعانون من اضطرابات وصراعات بین اتجاهات نفسیة نحو الذات مثل النفسي لألفراد خصوصا
دائما، والتوجیه في مثل هذا الموقف  امتحانالشخص یعتقد في نفسه أنه ذكي، إال أنه یرسب في كل 

یفهم نفسه ویتعرف على أنواع الصراعات التي یعاني  ینبغي أن یتخذ طرقا عدة لمساعدة الفرد على أن
ه النفسي في هذه المرحلة یبین اتجاهاته النفسیة نحو ذاته، بمعنى أن التوج االنسجاممنها لیعاد إلیه 

أصبح وسیلة لمساعدة الناس على فهم أنفسهم للتوافق مع بیئتهم ومجتمعهم ومع ذلك لم یبلغ بالفرد 
بین العمیل وغیره من األفراد  االجتماعيل كل جوانب شخصیته ألنه أهمل التفاعب المعالج المعرفة الشاملة

صاحب الحالة عن  ابتعدأن یكون العالج في أحسن صورة إذا ما  افتراضعلى  .هم في مجال حیاتهممن 
هماله جانب النمو  االنفعالیةعلى الناحیة  انتصارهباإلضافة إلى  االجتماعيعالمه  الوجدانیة الشخصیة وإ

  .ومساعدتهم على التكیف وتفهم دواتهم سلوكیاتهملدى التالمیذ وتعدیل . (1) »التطوري االرتقائي
   االجتماعیةمرحلة التركیز على فهم شخصیة الفرد أثناء تفاعله مع البیئة:  

صاحب نظریة المجال في ضرورة فهم شخصیة " كورت لیفین" إن الفكرة مستوحاة من محاوالت «
، حیث االجتماعیة، أي فهم الفرد أثناء تفاعله مع شخصیات أخرى في بیئته االجتماعيالفرد في مجالها 

  .(2) »إال بتأثره بالقوى األخرى الموجودة معه حداال یمكن فهم سلوك التلمیذ الواحد على 

                                                             
، دار األمل للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر، د أثر التوجیه المدرسي على التحصیل الدراسي في المرحلة الثانوي: محمد برو  (1)
  .62، ص 2010ط، 
  .63، ص نفسهمرجع ال  (2)
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ولقد جاءت محاولته إلحداث تكامل في شخصیة الفرد ومساعدته في فهم نفسه وفهم مشاكله مع 
مستغال قدراته واستعداداته الشخصیة واإلمكانیات البیئیة إلى أقصى حد حتى یتمكن  االجتماعيمحیطه 

  .(1)والتكیف مع المجتمع االندماجمن 

  مرحلة التركیز على التوجیه المدرسي :  

كان موجها إلى دراسة الفروق الفردیة  20علماء النفس في بدایة القرن  اهتمامقول بأن لقد سبق ال
في إطار إنجازه لرسالة " ترومان كیلي" جاءت جهود ني، وبفكرة مغایرة ن التالمیذ واهتموا بالتوجیه المهبی

ثانویة من دكتوراه عن التوجیه المدرسي هدفها الرئیسي وضع أساس علمي لتصنیف طالب المدارس ال
  .الدراسة المالئمة لهم من ناحیة أخرى اختبارناحیة والبحث عن أفضل السبل لمساعدة الطالب على 

في مقال أكد فیه على أن التوجیه المدرسي هو "  Brauerبروور " كما تالءم ذلك مع جهود 
في  المبذولة التعلیمیةذلك الجهد المقصود لتنمیة الفرد من الناحیة العقلیة، وهو یشمل على كل الجهود 

  .(2)إطار المدرسة

 سة وما یواجهه في الحیاة العملیةومن هنا تبین أن هناك هوة بین ما یتلقاه التلمیذ في المدر 
  :بالتوجیه المدرسي باعتباره یستهدف غرةحشد الثوضرورة 

مكاناته لیختار استعداداتهمساعدة كل طالب على الكشف عن  « مهنة نوع الدراسة أو ال وقدراته وإ
مكاناته واتجاهاته  رار حق الطفل في أن تكون له الفردیة وضرورة منحه التعلیم الذي یناسب هذه مع إقوإ

 .(3) »الفردیة

 

 

  

                                                             
  .32مرجع سابق، ص : یامنة عبد إسماعیلي  (1)
  .65مرجع سابق، ص : محمد برو  (2)
، المعهد الوطني التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني من منظور إصالحات التربیة الجدیدة: حناش فضیلة، محمد بن یحیى زكریا  (3)

  .17، ص 2011لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مشوارها، الجزائر، د ط، 
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 :التوجیه في الجزائر/ب
  االستقاللمرحلة ما قبل: 

من القرن الماضي  األربعیناتوبالضبط في  االستقاللبذات خدمات التوجیه في الجزائر قبل 
، إال 1945بالجزائر العاصمة سنة " والقیاس البیولوجيلعلم النفس التقني " أ المستعمر معهد عندما أنش

األجانب الموجودون و  على أبناء المستعمرین الفرنسیین خدمات التوجیهیة كانت متجهة وقاصرة إالالأن 
الغربیة والتي ال توافق  المستوردة من المجتمعات االختباراتة قلیلة جدا، وذلك لتطبیق في الجزائر إال قلَ 

للمجتمع الجزائري من جهة، ولقلة الوظائف واألعمال التي  كانت  واالجتماعيالتوافق الحضاري والثقافي 
 .(1)االستعمارع كان یعیش تحت ظلم من جهة أخرى، ألن المجتم ذاكوقت مخصصة للجزائریین 

أت السلطات الفرنسیة في بد 1960المهني، وفي  شقهبیق نظام التوجیه على واقتصر في هذه الفترة تط
  .تطبیق التوجیه المدرسي بعدما كان مهنیا جاء ذلك في إطار مشروع قسنطینة

 االحتاللعلى التعلیم، إال أن هذا لم یمنع سلطات  االجتماعيكما تمیزت هذه الفترة بزیادة الطلب 
مقاطعة لقي التالمیذ حسب معدالتهم وحسب الخریطة المدرسیة لمن ممارسة سیاستها، حیث كانت تنت

التربویة فكانت العملیة مجرد توزیع التالمیذ حسب كل مقاطعة لملء التخصصات الشاغرة، حتى على 
  .حساب رغبة التلمیذ

ة بالتوجیه المدرسي مراكز خاص وقصد إدخال آلیة جدیدة حیز التنفیذ أنشأت فرنسا تسعة«
والمهني في كل من الجزائر، وهران، قسنطینة، عنابة، سطیف، سعیدة، تلمسان، الشلف، وتیزي 

  .  (2)»"وزو
  االستقاللمرحلة ما بعد:  

وعجز في كافة المستویات بما في ذلك على  وجدت الجزائر نفسها دون تأطیر االستقاللبعد 
لیم إلى إعادة فتح مراكز مستوى النظام التربوي، هذا الواقع اضطر بالقائمین على شؤون التربیة والتع

التطبیقي والتوجیه  م استحداث معهد علم النفست 1964، سطیف وسعیدة، وفي سنة تلمسان قسنطینة
، بهدف إعداد وتكوین (3)لمعهد علم النفس التقني والقیاس البیولوجي بالجزائر الفني خِ المدرسي والمه

                                                             
  ).83-82(مرجع سابق، ص ص : محمد برو  (1)
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، ص المدرسيالنظام التربوي في الجزائر محاكاة نقدیة لواقع التوجیه : توفیق زروقي  (2)

  ).65-64(ص 
  .65، ص نفسهمرجع ال   (3)
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مراحل یمكن إیجاز  3ة إلى هذه المرحل یقسموهناك من .المدرسي والمهني وأخصائیینالتوجیه مستشاري 
  :فیما یلي ما تمیزت به

 المرحلة األولى:  
مستشار في التوجیه تمیزت بتخرج أول دفعة جزائریة من جملة دبلوم  1974إلى  1962تمتد 

مرسوم جزائري ینص على استحداث  مستشارین كما تمیزت باستخدام أول 10ي، تضم المدرسي والمهن
أوت  05المؤرخ  241-66ي وهو مرسوم رقم لمستشاري التوجیه المدرسي والمهن لوم دولة جزائريدب

على الفرد نفسه، أي أما الفلسفة التي انتهجت فكانت تنطلق من كون فعل التوجیه كان متمركز  ،1966
  .(1)ي على تنبؤات فردیةیه المدرسي والمهنكیفیة بناء إرشادات التوج حول االهتمام

نستنتج من هذه المرحلة أن عملیة التوجیه اقتصرت على ما كان موروث من فرنسا أي أن نظام 
نقص في التأطیر متبع في فرنسا، كما تمیزت بالمعرفة المحدودة على إمكانیات وقدرات الفرد تالتوجیه ال

 .مستشاري التوجیهتغطیة الكافیة لالو 
 المرحلة الثانیة:  

على خدمة التربیة والتعلیم مما  االجتماعيتمیزت بزیادة الطلب  1991إلى  1975وتمتد من 
إمكانیات تاریخ شهدت تجنید كافة الرحلة من ، هذه الم(2)اتتطلب توسعا في الهرم التعلیمي سنویا ووظیفی

 فحاولت معالجةالمتاحة من طرف الدولة للرفع من مردود النظام التربوي ولو على مستوى الكم 
المخطط الرباعي األول، واستحداث  انطالقمعضالت المطروحة دفعة واحدة وعلى كافة الجهات مع ال

وذلك بتعمیم وتوظیف مستشارین رئیسیین  ،على مستوى مصالح التوجیه المدرسي والمهني اصطالحات
لمتضمن ا 76/35على مستوى مؤسسات التعلیم الثانوي، كان هناك إجراءات تنظیمیة قانونیة كاألمر رقم 

ساسیة، وكذلك صدور مرسوم یحدد تنظیم اإلدارة ظیم المدرسة األتن 75/71والمرسوم التربیة والتكوین 
 11سي من ضمن والتوجیه المدر  االمتحاناتأنشئ بمقتضاه مدیریة  80ت رقم المركزیة لوزارة التربیة تح

شرفة على قطاع التربیة وباعتبار هذا ما یتماشى مع إصالحات وتغیرات الوزارة الم .مدیریة مكلفة بمهام
سیاسة التوجیه واإلرشاد من هذا القطاع فإنها شهدت هي األخرى عدة تحوالت تتماشى مع التطور 

  .(3)للوطن واالقتصادي االجتماعي
                                                             

  .66، ص سابقمرجع : توفیق زروقي  (1)
  .66، ص نفسهمرجع ال  (2)
  .84مرجع سابق، ص : محمد برو  (3)
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ة التربویة وفق یمقاییس التوجیه تختلف حسب الخریطة المدرست معاییر و وفي هذه المرحلة برز 
الوثیق بین التربیة  لالرتباطوربط النظام التربوي الوطني بالمخطط الشامل للتنمیة نظرا  التعلیمیةالسیاسة 
بالتوجیه المدرسي وفقا لقدرات التالمیذ ومتطلبات التخطیط المدرسي وحاجات النشاط  واالهتماموالتنمیة 
مستقبله الدراسي  اختیارالتوجیه ینحرف عن وظیفته التي تهدف إلى مساعدة الفرد على بدأ  (1)الوطني

التالمیذ حسب معدالتهم وحسب  حیث ینتقى انتقائیةأصبحت وظیفة التوجیه وظیفة والمهني حسب رغبته و 
  .الخریطة المدرسة للمقاطعة التربویة

 المرحلة الثالثة :  

الكمیة مقابل مراعاة  االعتباراتإلى یومنا هذا والتي تمیزت بتراجع  1992تمتد من سنة 
من  انتقلوعیة وتتم بالعودة التدریجیة إلى المهام األصلیة للتوجیه المدرسي والمهني حیث الن االعتبارات

. وفقا لألهداف المحددة (2)مجال الفحوص الفردیة إلى مجال اإلعالم الجماعي والتوجیه الكمي
معطیات وآلیات حسب  اختالفاتها النخبة و طرحالتعلیمیة التي تصالحات النابعة من السیاسات اإلو 
مما ) مقاربة بالكفاءاتالمقاربة باألهداف و ال( تغیرات التي حصلت علیها المقاربة التربویة التعلیمیة و ال

  .على الوضع التربوي انعكس

وما یمیز هذه الفترة العودة إلى المهام األصلیة للتوجیه المدرسي والمهني إال أن هذا قد ینطبق 
مما قد  266- 94رقم  التنفیذيصدور المرسوم ة التي ظهرت كه التنفیذیعلى نصوص التوجیه ومراسم

وما  (3)وظیفته على مستوى المدرسة وكذا المحیط المدرسي، وممارسة ینطبق على التوجیه المدرسي كفعل
 .لتحسین مستواهومتابعته یالحظ في هذه الفترة إعادة النظر في مفهوم التوجیه وأسالیبه والتنقل بالتلمیذ 

 

 

 

                                                             
  .67مرجع سابق، ص : توفیق زروقي  (1)
  .67المرجع نفسه، ص   (2)
  .68المرجع نفسه، ص   (3)
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  : أسس التوجیه المدرسي-2
 األسس الفلسفیة :    

 مع المسترشد أثناء المقابلة  شد إلى األسلوب المنطقي في مناقشتهیحتاج المر : علم المنطق
ون یك (1)هم وأرقى األسالیب اإلرشادیة، لذا یعتبر اإلقناع المنطقي من أاإلرشادیة لتعدیل السلوك

في هذه الحالة البد من إقناع المسترشد بحجج وبراهین  بمعرفة أسباب السلوك مثال والمرشد
 .منطقیة

 تغیر( والصیرورة تعني ما سیصیر ،إن الكینونة تعني ما هو كائن وموجود :الكینونة والصیرورة (
ر، لذا فالصیرورة مفهوم األخرى فالعالم دائم التغی احدهماوالكینونة متكاملتان، وال تلغى  والصیرورة

یاة اإلنسان ملیئة بالمتغیرات الجدیرة بالمالحظة والتأمل، واإلرشاد ینظر إلى دائم التغیر، وح
 .رغم بقائه نفس الشخص سلوكه الشخص ككائن یتغیر

 إلى الحیاة بتفاؤل وجمال وتطلع إیجابي، لذا یساعد  وبالنظرةالمرشد بالجمال یهتم : علم الجمال
 .المرشد المسترشد على أن یتذكر األشیاء الجمیلة في حیاته ونسیان الذكریات المؤلمة

 بمختلف  االستعانةفالمرشد التربوي یحتاج لفهم طبیعته من خالل : ة اإلنسانیمهام طبیع
سالمي، وفهم هذه الطبیعیة تساعد المرشد النظریات، والمفهوم الصحیح هو ما جاء به الدین اإل

 .(2)التربوي على نجاح عملیة اإلرشاد وفهم المسترشد
 األسس النفسیة السیكولوجیة: 

  :إن من أهم األسس النفسیة التي یستند إلیها التوجیه المدرسي هي

حسب  اختالفمراعاة الفروق الفردیة بین األفراد من حیث قدراتهم وممیزات شخصیاتهم ومراعاة "  -
 ."(3)اآلخرینمراحل النمو المختلفة عند الفرد مع نفسه ومع 

بین األفراد من أجل معرفة خصائص الفرد  قاتو ر ف و اختالفاتفالتوجیه المدرسي یراعي 
مكانیاته بغرض منحه حق في    .التخصصات المرغوب فیها اختیاروإ

                                                             
  .23، ص 2013، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، د ط، اإلرشاد والتوجیه المهني: عثمان فرید رشدي  (1)
  .24ص  ،المرجع نفسه  (2)
 2014، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط ، دار مكتبة الكندي التوجیه واإلرشاد النفسي ونظریاته: حسین عمر منسي، إیمان منسي  (3)

  .14ص 
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السوي للفرد یتطلب في كل مرحلة من مراحل ن النمو النفسي إ"  "Havighirstهافغرست "وفي هذا یرى 
 وناجحا وهي مطالب تختلف اوهذه األشیاء یجب أن یتعلمها الفرد لكي یصبح سعید ،عدة أشیاء

  .(1)"من مرحلة إلى أخرى 

عملیة التوجیه إشباع الحاجات فإذا لم تشبع الحاجات فإنها تتولد على شكل مشكالت تأتي  اعتبار -
 .(2)لحاجات وأن لكل مرحلة عمریة لها متطلباتهاالمشكلة من عدم إشباع ا

 األسس التربویة:  
ل عملیة التوجیه المنهج والنشاط المدرسي لتحقیق أهدافها فهي تقوم بدور ملموس في تشتغ"  -

تعدیل المنهج ووضع برامج النشاط بما یتالءم وینسجم مع تحقیق ما وضعت تلك العملیة من 
 .منها في تطویر المناهج وطرق التدریس االستفادةفالتوجیه عملیة یمكن  أجله

تعاون أخصائي التوجیه مع المدرسین والقائمین على شؤون المدرسة من األمور الضروریة  -
فالتوجیه عملیة جماعیة تعاونیة ." (3)إلنجاح عملیة التوجیه، وتنشیط العملیة التربویة بصورة عامة

 واالستمراروذلك من أجل توجیه التالمیذ  التعلیمیةحیث یكون التنسیق مع أطراف العملیة التربویة 
 .في تقدیم الخدمات المتكاملة

  االجتماعیةاألسس:  
 تؤثر الجماعة على سلوك الفرد إضافة إلى میوله واتجاهاته ألن الفرد یتأثر بالجماعة والسلوك -

، كما تؤثر ثقافة المجتمع التي ینتمي إلیها الفرد من عادات وتقالید وأعراف واالجتماعيالفردي 
 .(4)في ذلك الفرد

الفرد عنصر أساسي في المجتمع والمدرسة كمؤسسة  اعتبارعلى  االجتماعي هكما یقوم التوجیه ببعد
على  انفتاحهابمحتویاتها وأطرافها وأنماط التخصصات التي تقترحها وتنظیمها التربوي ومدى  اجتماعیة

  .(5)الحیاة عامال أساسي في التوجیه

                                                             
  .59مرجع سابق، ص : حناش فضیلة، محمد بن یحیى زكریا  (1)
  .14مرجع سابق، ص : حسین عمر منسي، إیمان منسي  (2)
، ص 1981، دار المریخ للنشر والتوزیع، الریاض، د ط، اإلرشاد النفسي والتوجیه المدرسي: یوسف مصطفى قاضي وآخرون  (3)
53.  
  .26مرجع سابق، ص : عثمان فرید رشدي  (4)
  .57مرجع سابق، ص : حناش فضیلة، محمد بن یحیى زكریا  (5)
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  .وبالتالي على المرشد أن یراعي ذلك لكي یتمكن من فهم المسترشد وفهم دوافع السلوك

 :هناك نوعان من األهداف:  أهداف التوجیه المدرسي -3
أهداف خاصة بكل موقف إرشادي من أجل المساعدة في إیجاد الحلول المناسبة للمشكالت  -

  . والتغلب على الصعوبات التي تعترضها
األهداف العامة لإلرشاد المدرسي باعتباره مطلبا نهائیا وغایات رئیسیة یسعى اإلرشاد في المدرسة  -

حیث یساهم التوجیه في تنمیة ." (1)رشادد علیها في معظم نظریات اإلیثم التأكمن إلى تحقیقها، و 
عداد وتكوین أفراد فاعلین في مجتمعه وقادرین على إیجاد نوع من التطور    .االجتماعيوإ

  .كما یهدف إلى رسم خطط سلیمة التي تؤدي إلى تحقیق أهداف الفرد

مكانیات ومواهب یشعر الفرد عندما  ،واالجتماعيتحقیق التوافق النفسي "  - لدى كل فرد قدرات وإ
األمثل  االستغالل، وأن كل هذه القدرات ال یمكن أن تستغل واالطمئنانیستطیع تحقیقها بالراحة 

 ."(2)إال من خالل الراحة النفسیة والتي یكون للمرشد التربوي دور في إنمائها وتحقیقها

نفسیة فینعكس ذلك إیجابا بشعوره براحة النفسي من میول ورغبات  فإن وجد التلمیذ توجیه یراعي الجانب
  .بالنفس واالعتزازتجاه ما یقوم به، مما یولد فیه الثقة 

یتها وكفاءتها ذلك أن خدمات التوجیه المدرسي لما لمساعدة العملیة التربویة على تحقیق فاع"  -
تخدم التلمیذ والمدرسة والعملیة وتوجیه تعلیمي  اجتماعيتحققه للتلمیذ من رضا نفسي وتوافق 

التربویة ومساعدتها على تنویع برامجها وأنشطتها بما یتفق مع الفروق الفردیة للتالمیذ حتى تكون 
 ."(3)هذه البرامج واألنشطة محققة لألهداف التربویة

 : خصائص التوجیه المدرسي-4

  :یتمیز بعدة خصائص أهمها

 .االجتماعيیمارسها شخص متخصص وهو األخصائي  اجتماعیةعملیة  -

                                                             
  .352، ص 2007، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، طمبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي: سامي محمد ملحم  (1)
  .30، ص2008، 1للنشر والتوزیع، األردن،ط، دار الشروق التوجیه التربوي والمهني: أحمد أبو أسعد لمیاء الهواري  (2)
 1الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط، دار اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر: عبد العزیز عطا اهللا المعایطة  (3)

  .124، ص 2007
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 .ثم إعداده علمیا وتدریبه تطبیقا للممارسة هذه العملیة االجتماعيالمرشد أو الموجه  -
تعتمد عملیة التوجیه واإلرشاد على عالقة مهنیة قویة یتم تكوینها بین المرشد الطالبي  -

 .والطالب واالجتماعي
القرارات المناسبة  اتخاذلب على النمو وتمنحه القدرة على الطاعملیة اإلرشاد والتوجیه تساعد  -

 .لمصلحته
قدراتهم الكامنة والمتاحة  واكتشافإمكانیاتهم  استثمارعملیة التوجیه واإلرشاد تساعد الطالب على  -

 .(1)عن أنفسهم مسئولینحتى تنمو شخصیاتهم ویصبحوا 

 :خدمات التوجیه المدرسي -5

 تعد خدمة التوجیه مرحلة تقریر المصیر بالنسبة للتلمیذ مرحلة ثانویة من : اإلرشاد والتوجیه
 .تصمیم والتخطیط لمواصلة الدراسة أو تركها لممارسة عمال ماالحیث 

مساعدة الفرد على الكشف والتعبیر عن أفكاره وأحاسیسه حول حیاته الحالیة واإلمكانیات "وتعنى 
  ." (2)المتوفرة له ومدى أهمیتها

یبرز دور مستشار التوجیه وماله من أهمیة حیث یساعد التلمیذ على فهم نفسه أوال وتفهم هنا 
من جهة  مورغباته ومیوالتهمفق بین قدراتهم الدراسیة ني ثانیا، بهدف تحقیق التوالمحیط المدرسي والمها

  .من جهة أخرى وبین متطلبات الدراسة

 اإلعالم:  

تقدیم معلومات كافیة " یعتبر اإلعالم محور هام في عملیة التوجیه المدرسي والمهني یهدف إلى 
ورغباتهم  وقدراتهمحول العالم المدرسي والمهني، وأنفسهم ..) .ومتربصینتالمیذ (وموضوعیة للمعنیین 

  ."(3)ومیوالتهم

                                                             
  .190، ص2013، 1اإلسكندریة، ط، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، المدرسة المعاصرة والمجتمع: محمد سید فهمي  (1)
  .171، ص 1998، 10، مجلة العلوم اإلنسانیة، قسنطینة، العدد التوجیه المدرسي والمهني: بوسنة محمود  (2)
  .171مرجع نفسه، ص ال  (3)
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یم ومحتویات الشعب الوسط المدرسي وما یتضمنه من هیكلة التعل :فاإلعالم یشمل جانبین
مما یؤدي رجي وما یشمله عالم الشغل والمهن، بها، والمحیط الخا االلتحاقإلیها وشروط  الوصول وطرائق

  .إلى خلق أكبر درجة من الوعي والمعرفة واإلدراك بكل المعلومات الخاصة بالواقع المدرسي والمهني

 التقویم  : 

الممكنة الممنوحة للفرد  االختیاراتهو تقدیم حكم تشخیصي حول مدى التكیف والموائمة بین " 
نوع الدراسة التي تالءم  اختیار، حیث یعمل مستشار التوجیه على مساعدة الطالب على (1)"حسب قدراته

ا الطالب في حصل علیهالنتائج التي یتقدراته واستعداداته ومیوله من خالل متابعة مساره الدراسي و 
  .میذ وبطاقات المتابعة والتوجیه مستغال ملفات التال) المتوسط، الثانوي(األطوار الدراسیة 

 التعیین أو التوظیف: 

مساعدة الفرد على الحصول على عمل أو منصب تكوین، بإعداد حوصلة حول "وتعني 
والمستوى الدراسي والتكوین والشهادة الممنوحة قصد إیصالها  التخصصات المهنیة وشروط التسجیل بها

  ."(2)بمثل هذه التخصصات االلتحاقللتالمیذ الراغبین في 

  خدمة المتابعة:  

للطالب بالتكیف بعد تخرجه هذا باإلضافة إلى أنه عن طریق  بتقدیم المساعدة االستمرار"وتعني 
  ."(3)خدمة المتابعة تتجمع المعلومات التي تفید في تقویم المنهج المدرسي والتوجیه

یذ الذین یظهرون صعوبات في متابعة النفسیة للتالمیث تتمثل نشاطات مستشار التوجیه في الح
هم األسباب والصعوبات المدرسیة وتزوید اكتشافعلى  وحل مشاكلهم ومساعدتهم واالندماجالتكیف 

  .إذ تقتصر هذه الخدمة على الطلبة المتفوقین وكذا المقصرین دراسیاباإلرشادات والنصائح الضروریة، 

  

 
                                                             

  .171مرجع سابق، ص : بوسنة محمود  (1)
  .، قسنطینةالجزائریةتجربة وواقع العمل اإلرشادي في المؤسسة : مداخلة إسماعیلي محمود  (2)
  .17، ص 2005، 1، دار الكتاب الجامعي، فلسطین، ط التوجیه التربوي في المدارس الحدیثة: مورتنس دونالدج  (3)
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 خدمة تسجیل البیانات عن الفرد:  

یكون بإنشاء بطاقة شخصیة في مرحلة أولى خاصة بكل تلمیذ تتضمن معلومات عن الظروف 
یهتم "ومساره الدراسي وحالته الصحیة والسلوكیة وهذا النوع من الخدمة  واالقتصادیة واالجتماعیةیة العائل

بالفروق الفردیة ویؤكدها، ویتیح عمل دراسات عن نمو كل طفل خالل حیاته المدرسیة كلها ویدخل ضمن 
  ."(1)ذلك البطاقات المتجمعة ودراسات الحاالت

التوجیه ملم بمعرفة عامة عن كل تلمیذ بالمدرسة وهذه المعلومات في هذه الحالة یكون مستشار 
  .محفوظة في سجل معد من قبل الوزارة بطریقة یسهل الرجوع إلیها

II /التوجیه مستشار:  

 :خصائص مستشار التوجیه-1
 :الخصائص الشخصیة واألخالقیة  -  أ
 األصالة : 

تعني أن یكون اإلنسان صادق مع نفسه، ظاهره كباطنه وهي صفة من صفات الصحة النفسیة 
ومن صفات المرشد النفسي، إذا كان المرشد أمینا صادقا فسیكون متطابقا وتزداد بالتالي ثقة المسترشدین 

 .المسترشدین وخاصة اآلخرینفیه وأما إذا كانت أفعاله تخالف أقواله ویقول غیر ما یفعل فلن ینال ثقة 

 اإلخالص: 

ب في أن یساعد بل المرشد على عمله برغبة ورضا وحیقتضي اإلخالص في العمل أن یق 
، وأن یعمل مع المسترشدین بدافع ذاتي دون أن ینتظر الجزاء من أحد، ویعمل لنفسه ولیس اآلخرین
  .، ویدفع اإلخالص المرشد إلى أن یبدل أقصى ما بوسعه من جهد وطاقةلآلخرین

  

 

                                                             
  . 17، ص مورتنس دونالدج، مرجع سابق  (1)
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 األمانة:  

ومعنى هذا أن تقتضي األمانة علمیة وعملیة من المرشد أن یحافظ على المسترشد وأن یصونه 
بكل ما یستطیع، ومعنى هذا أن یصون دینه وعقله ونفسه وماله وعرضه وهي الضروریات التي تحددها 

 .(1)الشریعة اإلسالمیة

 :الخصائص الوجدانیة   - ب

والتوازن في  ،العاطفي واالستقرار االنفعاليالتوجیه، التوازن باإلرشاد و  واهتمامبمعنى وجود میل 
 اآلخرینالعدل والحیاء والتعاطف، وفهم ما یسعد به : مثل ،(2)بالقیم المهنیة وااللتزامممارسة السلطة 

 ...والقدرة على منح الحب والشأن، تدعیم المواهب، طموح التالمیذ

  :الخصائص المعرفیة -ج   

بمعنى وجود مستوى من الذكاء یضمن أداء المهنة بكفاءة وفهم میدان التخصص المیداني والعلمي 
  .(3)على العالم واالنفتاحالمرونة، األصالة و تمیزه بالطالقة 

 :الخصائص المهنیة  - د
بوجود إطار نظري یستند إلیه لتفسیر السلوك اإلنساني : القدرة  على إعداد البرنامج اإلرشادي -

 .واإللمام بأسالیب جمع المعلومات المختلفة لكل مرحلة النمو التي یمر بها الطلبة
فعلى المرشد تعریف المسترشد بمجاالت الدراسة والعمل التي : تحقیق أهداف البرنامج اإلرشادي -

 .تناسبه
واإلصغاء الجید وحسن ) المدح والتشجیع(باستخدام أسالیب السلوك اللفظي : إدارة الجلسة اإلداریة -

 .(4)، والقدرة على التفكیر والنقاش المرناالنتباه

 

 
                                                             

  ).54-51(، مرجع سابق، ص ص مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدین واألخصائیین: محمد المشاقبة  (1)
  .48، ص 2005، دار الكتاب الحدیث، مصر، د ط، العملیة اإلرشادیة: محمد أحمد إبراهیم سعفان  (2)
  .49، ص المرجع نفسه  (3)
  ).69-68(ص ص ،2،2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط اإلرشاد المدرسي: طیف أبو أسعدلأحمد عبد ال  (4)
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 :مهام وواجبات مستشار التوجیه-2
بدایة یقوم المرشد بتوضیح طبیعة عمله لإلدارة والهیئة التدریسیة والطالب وأولیاء األمور في  -

عمله في المركز اإلرشادي أو كلما وجد لذلك ضرورة أو في بدایة العام الدراسي للطلبة الجدد 
تنسیق مع مدیر الحیث یعمل مستشار  التوجیه على  (1)والمعلمین حدیثي التعیین في المدرسة

 .سیة لتحقیق األهدافواإلدارة حوله أعمال والخطط المدر  المدرسة
برسم  (2)ل فصل دراسي تتناسب مع حاجات الطلبة والهیئة التدریسیةیضع المرشد خطة عمل لك -

 .برامج عمل منظمة وتعاون مع اإلدارة لحل المشكالت التربویة
جراء مقابالت فردیة للطلبة وتقدیم  - لهم  االستشاراتإقامة عالقات ودیة مع الطلبة لزیادة الثقة وإ

ى میول واتجاهات الطلبة وقدراتهم، وكذا فیما یواجهونه من صعوبات وقضایا تهمهم والتعرف عل
مشكالت الوالخجل و  كاالنطواءمساعدة الطلبة على حل مشكالتهم ودراسة الحاالت غیر الطبیعیة 

 .(3)النفسیة
القنوات المتاحة جمیعها بما یحقق رسالة  واستثمارتوثیق العالقة بین البیت والمدرسة وتعزیزها  -

ویكون بمقابلة أولیاء األمور مثال  (4)المدرسة على خیر في رعایة الطالب من مختلف جوانبه
 .لهم االستشاراتوتقدیم 

في أغراض  الستخدامهیجمع المعلومات على الطلبة وینظمها من خالل سجل الطالب اإلرشادي  -
 .حددة باستمرار ومنظمةمعلومات دقیقة ومأن تكون هذه ال إرشادیة وینبغي

الفرص جمیعها في تكوین اتجاهات إیجابیة نحو العمل المهني لدى الطالب وفقا  استثمار -
 . (5)ألهداف التوجیه واإلرشاد المهني في ضوء حاجة التنمیة في المجتمع

ون تكالطالب  بناء عالقات مهنیة مثمرة مع أعضاء هیئة التدریس وجمعیة أولیاء التالمیذ، مع -
 .المتبادل بما یحقق الهدف من العمل اإلرشادي واالحتراممبنیة على الثقة والكفایة في العمل 

                                                             
  .14، ص2006، 1، دار عالم الكتب الحدیث، عمان، طالتربويدلیل المرشد : دامناصر الدین أبو ح  (1)
  .15، ص المرجع نفسه  (2)
، دار الیازوري  دلیل المرشد التربوي في مجال التوجیه الجمعي في الصفوف : هشام عطیة القواسمة، صباح خلیل الحوامدة  (3)

  .13، ص 2010، األردن، د ط، للتوزیع العلمیة
  .14، ص نفسهمرجع ال  (4)
  .16، ص 2009، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طالمهارات اإلرشادیة: أحمد عبد اللطیف أبو أسعد  (5)
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إعداد التقریر الختامي لإلنجازات في ضوء الخطة التي وضعها المرشد التربوي لبرامج التوجیه  -
 .(1)واإلرشاد متضمنا التقویم والمرئیات حول الخدمات المقدمة

نشطة علما أنه مكلف بعدة مؤسسات تعلیمیة ویتعامل األمهام و الكثرة وتنوع من خالل هذا  نالحظ
مع عدة أطراف، مما یدعو للتساؤل عن كیفیة إنجاز هذه المهام وتقدیم هذه األنشطة مع أعداد هائلة من 

  .التالمیذ

التوجیه مهام مستشاري  1991نوفمبر  13المؤرخ في  827ولقد حدد القرار الوزاري رقم 
  :المدرسي والمهني ونشاطاتهم في المؤسسات التعلیمیة كما یلي

 مجال التوجیه :  
مرافقة التالمیذ خالل مشوارهم الدراسي وتوجیههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم  -

 .ومقتضیات التخطیط التربوي واستعداداتهم
ساعد على ممارسة وظائفه من أجل تقییم نتائج التالمیذ المدرسیة وعلى جمیع المعلومات التي ت -

 .معرفة نتائجهم ومسارهم الدراسي
وظائفه من أجل ممارسة اإلطالع على ملفات التالمیذ وعلى جمیع المعلومات التي تساعده على  -

 .معرفة نتائجهم ومسارهم الدراسي
على أن  استثنائیةمجالس األقسام بصفة  في یشارك مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني -

 .برأیه في مجال تخصصه یؤخذ
 مجال اإلعالم:  
قامة مناوب داخل االتصالضمان سیولة اإلعالم وتنمیة  -  استقبالات بغرض المؤسسات التعلیمیة وإ

 .(2)األساتذة والتالمیذ واألولیاء
تالمیذ واألولیاء والمتعاملین المهنیین طبقا التنشیط حصص إعالمیة جماعیة وتنظیم لقاءات بین  -

 .لرزنامة تعد بالتعاون مع مدیر المؤسسة
 .الجامعیة والمهنیة المتوفرة في عالم الشغل والمنافذتنظیم حمالت إعالمیة حول الدراسة والحرف  -

                                                             
  .17، ص سابق مرجع ،أحمد عبد اللطیف أبو أسعد  (1)

أفریل  3 ،"1991نوفمبر /13، المؤرخ في 827/92رقم  الوزاري القراروزارة التربیة الوطنیة " ریة التعلیم العام والتكنولوجي، یمد  (2)
  .، الجزائر2011
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التربیة  باألساتذة ومساعد باالستعانةتنشیط مكتب التوثیق واإلعالم في المؤسسات التعلیمیة  -
 .للتالمیذ بالوثائق قصد توفیر اإلعالم الكافي هموتزوید

 مجال المتابعة:  
 .القیام باإلرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التلمیذ على التكیف مع النشاط التربوي -
متابعة التالمیذ الذین یعانون صعوبات من الناحیة النفسیة البیداغوجیة قصد تمكینهم من مواصلة  -

 .التمدرس
 .اختصاصهال ریع المؤسسات فیما یتعلق بمجیشارك في إعداد مشا -
یري، وفي أعمال ني في تأطیر عملیات التكوین التحضمستشار التوجیه المدرسي المعیشارك  -

 .(1)البحث التربوي التطبیقي

 :الحاجة إلى  مستشار التوجیه-3

  :هناك العدید من العوامل التي أدت إلى ظهور الحاجة الماسة إلى مستشار التوجیه المدرسي نذكر منها

  یترتب على الزیادة الكبیرة في أعداد التالمیذ اتساع نطاق الفروق الفردیة  :التالمیذتزاید أعداد
وتباین القدرات، وهذا یتطلب توفیر منصب مستشار التوجیه الذي یستطیع أن تساعد التلمیذ 

كالرسوب والتسرب  (2)على التكیف والتغلب على مشكالته النفسیة واالجتماعیة والتعلیمیة
 .ف المدرسي وغیرهاالمدرسي، العن

 أدى التقدم التكنولوجي السریع إلى ظهور التخصصات فتعددت : التقدم التكنولوجي السریع
مجاالت العمل وتباینت مطالبها وشروط الدخول فیها وبالتالي أدى ذلك على تعدیل برامج 

نمیة تدریب األیادي العاملة والتركیز على مستویات التربیة وبرامج الدراسة حتى تخدم الت
 .(3)االجتماعیة وسوق العمل بتوفیر الخرجین المناسبین له

 أنشأت البرامج المتنوعة من التعلیم الثانوي لتواجه أساسا : تنوع برامج التعلیم الثانوي
االحتیاجات التربویة لمختلف القدرات واالهتمامات لدى التالمیذ ویطالب التالمیذ باالختیار 

شطة المختلفة التي یتلقونها في المدرسة الثانویة ومن ثم یصبح من بین المواد الدراسیة واألن
                                                             

 .، مرجع سابق827/92رقم  الوزاري القراروزارة التربیة الوطنیة " ریة التعلیم العام والتكنولوجي، یمد  (1)
  .121، ص2009، 2ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دلیل المرشد التربوي في المدرسة: سعید حسني العزة  2)

  .122المرجع نفسه، ص   (3)
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في هذا االختیار حتى یعود بالفائدة على التلمیذ والمدرسة (1)من الضروري حسن توجیههم 
 .والمجتمع ومن هنا یكون للتوجیه بالذات أهمیة كبرى في المدرسة الثانویة

 فالنظرة الفلسفیة التي تبنتها التربیة من  حیث تطور الفكر تطورا كبیرا،: تطور الفكر التربوي
حیث التركیز على التلمیذ أكثر من التركیز على المادة الدراسیة أتاحت الفرصة أمام نظریات 
علم النفس وأسالیبه كي تسهم بفعالیة في رفع مستوى الطلبة التحصیلي نتیجة لتوافقه النفسي 

المدرسي مكانة هامة في العملیة التربویة ، وبالتالي أصبحت لبرامج اإلرشاد (2)واالجتماعي
 .من أجل تنمیة شخصیة الطلبة بشكل متكامل من مختلف الجوانب

 فالمجتمع الحدیث یتمیز بتعقد العالقات والتغیر  :قصور األسرة في مواجهة تحدیات العصر
اإلطار المستمر، هذا ما جعل األسرة ال تفي بمتطلبات تربیة وتوجیه األفراد واألوالد في هذا 

ال سیما إذا تصورنا بالنسبة للمجتمع العربي تفشي األمیة وجهل اآلباء في كثیر من األحیان 
  .(3)والتربویة واالجتماعیةوبالتالي قصورهم في توجیه أبنائهم إلى المجاالت المختلفة النفسیة 

 :عالقة مستشار التوجیه مع أطراف العملیة التربویة-4

 مع التلمیذ عالقته: 

  :توضیحها فیما یلي ویمكن التوجیه العالقة األساسیة التي تقوم علیها مهام مستشارتعتبر 

على المستشار أن یخلق جو من الثقة بینه وبین التلمیذ حیث یثق هذا األخیر فیه ولن تأتي هذه "  -
وتتمثل في قدراته على تقدیم  ."واستعداداتالثقة إال إذا شعر بأن لدى المستشار سمات وقدرات 

ساعدة له، وال شك أن المستشار یحتاج أن یكون لطیفا ودودا ولدیه الحس العام وحب الم
 .األمر الذي یجعل التلمیذ یقبل علیه ویثق به لآلخرینالمساعدة 

موقف سلبي منه ال یساعده في إقامة عالقة إرشادیة  واتخاذ االحترامالتلمیذ حیث أن عدم  احترام -
 .اناجحة وتعیق عملیة اإلرشاد بأسره

                                                             
  .193، ص 1975، عالم الكتب، مصر،د ط، اإلدارة المدرسیة الحدیثة: وهیب سمعان، محمد منیر مرسي (1)
  .437، ص 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، د ط، اإلدارة المدرسیة: إسماعیل محمد دیاب (2)

  .122مرجع سابق، ص : سعید حسني العزة (3)
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ال في تعامله مع التلمیذ وأن یكون مجرد إنسان یقدم النصیحة فقط حیث یجب أن یأن یكون أص -
 .یفهم دوره اإلرشادي المنوط به

أن یحترم قیم وعادات وتقالید التلمیذ وأن یفهم مشاكله ویكون حیادیا في عالقته معه فال یتعاطف  -
 .(1)ضد غیره

  مع مدیر الثانویة عالقته: 
التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني نشاطه في المؤسسة التعلیمیة تحت إشراف  یمارس مستشار -

یندرج  (2)مدیر الدراسات واألساتذة الرئیسیین ومستشار التربیةدیر المؤسسة وبالتعاون مع نائب م
 .النشاط الذي یقوم به مستشار التوجیه في إطار نشاطات الفریق التربوي التابع للمؤسسة

 مع مدیري اإلكمالیات عالقته:  

مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني من زیارة اإلكمالیات في كل وقت، ویقوم حیث یمكن ل
  .ببعض األعمال والتنسیق مع المدراء

 والتمهین مع مركز التكوین المهني عالقته: 

مستشار التوجیه بدراسات واستقصاءات في مؤسسات التكوین المهني حول عالم الشغل، كما یقوم 
للدخول بمراكز التكوین المهني وكذلك تقدیم محاضرات حول  واالمتحاناتیقوم بتنظیم المسابقات 

  .(3)التخصصات بالتنسیق مع مدیر مركز التكوین المهني

 : وسائل عمل مستشار التوجیه -5
للتوجیه المدرسي مكانة هامة في المؤسسات التربویة، وحتى یقوم المستشار بمهامه وتحقیق 

مختلف األدوات المساعدة والضروریة في تقدیم أغلب "وسائل والتي هي عبارة عن  اتخاذأهدافه یجب 
، ومن (4)"ذالنشاطات التربویة والتقنیة المبرمجة یهدف من خاللها المستشار إلى التكفل األحسن بالتلمی

  :أبرز هذه الوسائل نذكر ما یلي

                                                             
  .216، ص مرجع سابق :سعید حسني العزة  (1)
  .217مرجع سابق، ص : ودت عزت عطیوي، سعید عبد العزیزج  (2)
  .218المرجع نفسه، ص   (3)
، رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم اإلنسانیة تأثیر الوضعیة المهنیة على أداء مستشار التوجیه المدرسي و المهني: براهمیة صونیة  (4)
  .58، ص 2006، جامعة منتوري قسنطینة، االجتماعیةو 
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 البطاقة الفنیة لكل نشاط:  

طار العام الذي وضعه مستشار التوجیه للنشاط وتحمل التصور الشامل اإلتمثل البطاقة الفنیة 
  :لكیفیة التطور الشامل لكیفیة تنظیم وتخطیط مراحل اإلنجاز والتقویم

 .تنجز فردیا  -
 .للمستشارتتوافق مع البرنامج السنوي  -
 .سبتمبر 30توقع من طرف مدیر مركز التوجیه قبل  -
 .تعدل كل سنة تقویم النشاط وتطورهو د تحد -
 هو بمثابة المرجع األساسي في تقدیم كل النشاطات التي یقدمها مستشار :البرنامج السنوي

یصادق ویوقع من طرف مدیر المركز وتسلم نسخة  ،التوجیه ویكون منسجم مع برنامج المركز
  .(1)نسخة إلى مفتش التربیة والتكوین، وأخرى إلى مدیر الثانویة المركز وإلى 

 مكن سنوي ولكي ییرتبط بالبرنامج السنوي وهو إحدى حلقات البرنامج ال :البرنامج األسبوعي
علیه أن یلتزم بما هو مبرمج بما هو مبرمج  واالنسجاممستشار التوجیه من استمرار هذا الترابط 

قیام بأدائه بصفة الو  األعمال، كما یعتبر أداة لتسییر (2)في البرنامج األسبوعي وتجسده میدانیا
  .مستمرة

 المذكرة الیومیة:  
قبل الدخول إلى أي حصة إعالمیة ال بد على المستشار أن یكون معه مذكرة نشاط مع تحدید  -

 .المراد تحقیقها في هذه الحصةاألهداف اإلجرائیة، 
 التقاریر الفصلیة: مثل (3)تمأل كل یوم وتعتبر المرجع األساسي لتحریر التقاریر المختلفة -

 ...النشاطات المنجزة

                                                             
 بأدائهم المهنيالصعوبات التي تواجه مستشاري التوجیه و اإلرشاد المدرسي و المهني و عالقتها : ي الهام، شایب ربیعةكتر  (1)

  .43، ص 2015الصدیق بن یحي، الجزائر،  محمد ، جامعةاالجتماعیةرسالة ماستر، كلیة العلوم اإلنسانیة و 
  .59براهمیة صونیة، مرجع سابق، ص   (2)
  .40تركي إلهام، شایب ربیعة، مرجع سابق، ص   (3)
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ن المذكرة الیومیة تعكس عمل مستشار التوجیه ومدى قیامه بالمهام المكلف بها، كما تساعده إ -
وكذا حصص  باالستبیانات استعانتهراسیة من خالل ومیوالت التلمیذ الد اهتماماتعلى معرفة 

 .إعالمیة ولقاءات مباشرة جماعیة أو فردیة
  اإلعالمیة االستقباالتسجل:  

وهي سجالت مختلفة خاصة باستقبال التالمیذ حسب مختلف مستویاتهم واألساتذة حسب 
  .والجمهور الواسع االجتماعیةتخصصاتهم الدراسیة واألولیاء حسب مختلف شرائحهم 

ولقب  اسمطالبي اإلعالم بمكتب مستشار التوجیه وتسجیل  استقبالل هذا السجل عند یشتغ
المعني، المستوى الدراسي إذا كان الزائر تلمیذا، تاریخ الزیارة، الطلب المقدم، والتكفل الذي یوفره 

  .(1)المستشار

 التقاریر الفصلیة:  
 ).المركز، الثانویة، مفتش التربیة والتكوین مستشار التوجیه،(تنجز في أربع نسخ  -
 .یوقع مدیر التربیة على النسخة التي یحتفظ بها المستشار وتقویمها -

 تقاریر النشاطات المنجزة:  
 .جاز تقاریر حول كل عملیةار التوجیه عند نهایة كل نشاط بإییقوم مستش -
 .تنجز عند نهایة كل محور -
 .تسلم نسخة إلى مدیر الثانویة لإلطالع -
 .تسلم نسخة إلى مدیر المركز للمتابعة والتقویم -
 .(2)حتفظ المستشار بنسخةی -

 مخطط التقویم بالمؤسسة:  
 .ینجز لكل مؤسسة -
 .إلعالم التالمیذ واألولیاء واألساتذةیشتغل ل -
 .یشتغل لتنظیم النشاطات -

                                                             
  .62، ص مرجع سابق ،براهمیة صونیة  (1)
  .44تركي إلهام، شایب ربیعة، مرجع سابق، ص  (2)
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 إحصائیات المقاطعة:  

على مقاطعة تدخله من عبارة عن جداول إحصائیة تعلق بمكتب المستشار، یعرف من خاللها 
  :جمیع الجوانب

 .التعلیم المتوسط -
 .(1)التعلیم الثانوي -

 :ا مستشار التوجیهصعوبات التي یواجههال -6

 .(2)بالعمل اإلرشادي وخدماته االهتمامعدم تعاون بعض أطراف العملیة التربویة ونقص  -
من یراجع مكتب المرشد  أنه منهة اإلرشادیة والتوجیهیة باعتقاد منقص وعي التالمیذ بأهمیة العملی -

 .هو مریض نفسیا أو یعاني إعاقات
عدم تعاون بعض أولیاء األمور مع المرشد في متابعة المستوى التحصیلي للطلبة من ذوي  -

 .بمشاكل أبنائهم اآلباء اهتمام، وهذا راجع لنقص الوعي وعدم (3)المشكالت التحصیلیة
ضیاع مستشار التوجیه بین المهام اإلداریة واإلحصائیة على حساب المهام البیداغوجیة  -

 .وخصوصا بمراقبة التلمیذ
 .عدم وجود ساعات في برنامج التلمیذ خاصة باإلعالم والتوجیه -
في جمیع المكاتب اإلرشادیة لإلطالع على أخر المستجدات  واالنترنت اآلليعدم توفیر الحاسب " -

 ."(4)التربوي في اإلرشاد

  .یعرقل عملیة اإلرشاد والتوجیه  عدم وجود أسالیب وتقنیات جدیدة توافق الجیل الجدید فما

  

 

                                                             
  .45تركي إلهام، شایب ربیعة، مرجع سابق، ص   (1)
  .56أحمد عبد اللطیف أبو أسعد ، مرجع سابق، ص   (2)
  .56المرجع نفسه، ص   (3)
  .57المرجع نفسه، ص   (4)
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  :نظریات المفسرة للتوجیه المدرسيال -7

  :النظریة السلوكیة  -1

  :تقوم النظریة السلوكیة على مفاهیم عدیدة وفیما یلي أهم تلك المفاهیم

 :سلوك اإلنسان المتعلم  -  أ

ن سلوك المتعلم یمكن تعدیله إن الفرد   .یتعلم السلوك السوي ویتعلم السلوك غیر السوي، وإ

ذا كانت  استجابةبموجب النظریة السلوكیة بأن كل سلوك أو : واالستجابةالمثیر   - ب له مثیر وإ
األمور سویة یكون السلوك سویا، ففي اإلرشاد التربوي وفي غیر مجاالت اإلرشاد النفسي البد من 

  اجتماعیةوما یتخلل ذلك من عوامل شخصیة، جسمیة، عقلیة،  واالستجابةیر دراسة المث
 .انفعالیة

بموجب النظریة السلوكیة تعتبر الشخصیة التنظیمات أو األسالیب السلوكیة المتعلمة  :الشخصیة  -  ج
 .الثابتة

وهي تتكون من التعلم والتكرار وقوة  واالستجابةوهي رابطة تكاد تكون وثیقة بین المثیر  :العادة-د
، والعادات المكتسبة ولیست موروثة في معظم األحیان والتعلم هو الذي واالستجابةالعالقة بین المثیر 

  .(1)االستعدادیظهر هذا 

 

  

  

  

 

                                                             
، ص 2012، دار الوراق للنشر والتوزیع، عمان، د ط، نظریات اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي: صبحي عبد اللطیف المعروف  (1)

  ).62-59(ص 
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بأن سلوك اإلنسان متعلم ومكتسب وأن لدى الفرد دوافع " السلوكیة"یسلم أصحاب هذه النظریة  -
الدوافع هي األصل في السلوك اإلنساني وعن طریق التعلم یكتسب الفرد دوافع  فیزیولوجیة وهذه

جدیدة تقوم على أن الدوافع الفیزیولوجیة وتسمى بالدوافع الثانویة، وهذه الدوافع هي التي توجه 
      الفرد للوصول إلى أهداف تشبع الحاجات المختلفة، ویتكون لدى الفرد نتیجة الخبرة منبهات

التي تحقق الهدف، ویمیز الفرد بین هذه المنبهات في ضوء  االستجابةات تستثیر لدیه أو عالم
 .(1)خبراته السابقة

   الخاطئة  االستجاباتالسلوكیة أنماطا من  لالضطراباتأن  "السلوكیة"ویرى أصحاب النظریة  -
لفاعلیتها في تجنب مواقف أو خبرات غیر مرغوبة  أو غیر السویة التي تعلمها الفرد، ویحتفظ بها

طفل نشأ ببیئة یمارس علیه فیها الظلم، فلم یجد سبیال سوى العدوان للرد على هذا الظلم  :مثل
 .(2)ویصبح العدوان سلوكا مرضیا لدیه

أو العالج السلوكي أحد األسالیب الحدیثة في اإلرشاد والعالج النفسي ویقوم  یعد اإلرشاد حیث -
تقنیات إرشادیة وعالجیة تهدف إلى  نظریات وقواعد التعلم، ویشتمل عدة استخدامى أساس عل

إحداث تعدیل أو تغییر إیجابي في سلوك اإلنسان، فعملیة اإلرشاد والعالج السلوكي هي عملیة 
إعادة تعلم، تستخدم مبادئ التعلم وقوانینه في حل المشكالت السلوكیة، بهدف تعدیل السلوك 

 .(3)المضطرب
مساعدة العمیل في تعلم : جموعة من األفكار والتي تتمثل فيإذن ترتكز هذه النظریة على م -

 .سلوك جدید مرغوب فیه والتخلص من سلوك غیر مرغوب وتعزیز السلوك المتوافق
تغییر السلوك غیر السوي أو غیر المتوافق وذلك بتحدید السلوك المراد تغییره والظروف التي  -

وتخطیط موافق یتم فیها تعلم ومحو تعلم لتحقیق التغییر المنشود ویتضمن ذلك بإعادة یظهر فیها 
 .تنظیم ظروف البیئة

  

 

                                                             
  .106، ص 2014، 1، دار مكتبة الكندي للنشر والتوزیع، د ن، طالنفسي مبادئ اإلرشاد: صالح حسن الداهري  (1)
  .106ص المرجع نفسه،   (2)
  .127، ص 2008، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، د ط، مبادئ اإلرشاد النفسي: محمد المشاقبة  (3)
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  ).روجرز(نظریة الذات أو اإلرشاد المتمركز حول المسترشد  -2

  :تقوم نظریة الذات على المفاهیم التالیة

هي ماهیة الفرد، وهي تنمو نتیجة النضج والتعلم، وتتفاعل مع البیئة، وهي تشمل الذات  :الذات  - أ
 .والثبات واالتزان، والمثالیة وهي تسعى إلى التوافق واالجتماعیةالمدركة 

موقف أو مجموعة مواقف یعیشها الفرد في زمان ومكان معین ویتفاعل معها، ویؤثر  :الخبرة   -  ب
 .یرة ویرمزها الفرد إلى رموز مدركة، ویقیمها في ضوء مفهومه عن ذاتهفیها ویتأثر بها وهي متغ

هو الذي یكون صورة عن ذاته، ویحاول تحقیق ذاته المثالیة التي ینشدها وهو الذي یتفاعل : الفرد  -  ج
 .مع البیئة وتؤثر به

 نشاط موجه نحو هدف من جانب الفرد یسعى إلى إشباع حاجاته كما یخبرها في المجال: السلوك  - د
 .الظاهري والسلوك یتفق مع مفهوم الذات

یوجد الفرد في وسط أو مجال شعوري مدرك، ویسلك الفرد بناء على إدراكه : المجال الظاهري  -  ه
 .(1)لهذا المجال

  :النظریة من خالل ما یلي اهتماماتویمكن تحدید جوانب 

 .هإن الفرد یعیش في عالم متغیر من خالل خبرته، ویدركه ویعتبره مركزه ومحور  -
دراكه لها لما یمثل الواقع لدیه -  .یتوقف تفاعل الفرد مع العالم الخارجي وفقا لخبرته وإ
 .یكون تفاعل الفرد واستجابته مع ما یحیط به بشكل كلي ومنظم -
 .معظم األسالیب السلوكیة التي یجتازها الفرد تكون متوافقة مع مفهوم الذات -
الواعي لخبرات الفرد یساعده على تصحیح بعض المفاهیم الخاطئة التي تم  االستیعاب ازدیاد -

 .إستعابها بشكل خاطئ وتؤدي إلى تكوین منهج أو سلوك خاطئ
وتنظیم الخبرات الحسیة العقلیة  استیعابلنفسي ینتج عندما یفشل الفرد في سوء التوافق والتوتر ا -

 .التي یمر بها

                                                             
، ص 2007، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط النفسيمبادئ التوجیه واإلرشاد : جودت عبد الهادي، سعید حسني العزة  (1)

  ).36-35(ص 



مدرسي                 ال التوجیه                                         :الفصل الثاني  
 

 
56 

عطائها معنى یتالءم ویتناسق  استیعابلفرد من تمكن االتكیف النفسي یتم عندما ی - جمیع خبراته وإ
 .مع مفهوم الذات لدیه

الخبرات التي ال تتوافق مع مكونات ذات الفرد تعتبر مهددة لكیانها، فالذات عندما تواجهها مثل  -
 .(1)وتنظیما للمحافظة على كیانها تماسكاهذه الخبرات تزداد 

في هذه النظریة أن اإلنسان له هدف ویتطلع للمستقبل، فهو فاعل یستجیب ككل " روجز" ویرى
حیث أن النزعة لتحقیق الذات تعني الفاعلیة، ومع ذلك فإن روجز ال یلغي أهمیة البیئة إال أن األمر 

  .(2)للمثیرات، والبیئة التعلیمیة الصعبة هي أكبر مثال على ذلك استجابةبالنسبة له ال یكون مجرد 

ركز هذه النظریة على أن الهدف الرئیسي لإلرشاد هو تنمیة مفهوم واقعي على الذات، وأن ت
معظم حاالت التوافق الذاتي أي عن نفسه ورسم المخطط الذي یتالءم مع هذا المفهوم، فالمفهوم السلبي 

  .للذات ال یخاف في حد ذاته عن المفهوم المبالغ فیه عن الذات

  :نظریة التحلیل النفسي-3

من أقدم النظریات التي حاولت تفسیر طبیعیة اإلنسان والعصابة واألمراض النفسیة والشخصیة 
 المسؤولیةواعتبارهما األسباب " جنس والعدوانال: " انطلق صاحب النظریة من مقولتیناإلنسانیة ككل، 

ز الذي اإلنسانیة، وفروید یرى اإلنسان عدواني وشهواني، بعكس روجر  واالضطرابعن عدم التكیف 
ن العالج  یركز على  الفرو یديیعتبره خیر، ولقد ركزت نظریته على أثر الالشعور في حیاة اإلنسان، وإ

تحویل األفكار والعواطف إلى شعوریة لكي یبیعها ویعدلها، كما ركزت على أثر الغرائز في السلوك 
عتبرتها النظریة أنها المقرر ، وا)خبرات الطفولة(اإلنساني خالل الخمس سنوات األولى من عمر اإلنسان 

  .(3)األكبر في تطور حیاته المستقبلیة

ترى هذه النظریة بأن اإلنسان یولد وهو یعاني من القصور ألسباب كثیرة منها العوامل  كما -
التكوینیة ومستوى الذكاء، وهیئة العمیل، وأطواره ونموه، أما بعد الوالدة فإن البیئة تعمل على 

                                                             
- 269(، ص ص 2009، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طنظریات اإلرشاد النفسي والتربوي: اتیبأحمد أبو أسعد عر   (1)

270.(  
  .10، ص2006للنشر والتوزیع، عمان، د ط، ، دار جهینة دلیل المرشد التربوي: سلیمان داود وزیدان سهیل شواقفة  (2)
 دار النهضة العربیة، الكویت، د ط، اإلرشاد النفسي والتربوي بین األصالة والتحدید: طاهر حسین محمد علي الجردي وآخرون  (3)

  .25، ص 1986
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ا یعمل هو على تعدیلها حتى تتالءم مع متطلباته من ناحیة أخرى وأنه تشكیله من ناحیة، كم
وتتمثل في فعالیته وما ، دینامیة الفرد: ء عدة عوامل منهایمكن فهم السلوك اإلنساني على ضو 

لدیه من قوة ونشاط وحیویة، مكونات الفرد وهي مكوناته الطبیعیة وسماته الفطریة التي یولد بها 
وال دخل له في شأنها، والدوافع الالشعوریة وهي جزء من مكونات الفرد واستعداداته  مزودا بها
 .(1)الطبیعیة

  :النظریة البنائیة الوظیفیة -4
یتفاعل مع نظم  اجتماعيدوركایم، أن التربیة نظام  إمیل، وخاصة االتجاهیرى أنصار هذا 

  .ومؤسسات المجتمع األخرى، أي یؤثر فیها ویتأثر بها
دوركایم أن دور التربیة هو إعداد الفرد للحیاة في مجتمعه لكي یصبح قوة منتجة فیه ومن ویرى 

  .بالتخطیط التربوي، ولكن في ضوء التخطیط الشامل للمجتمع االهتمامثم یؤكد على ضرورة 

یتم تنشئتهم  االجتماعيأما تالكوت بارسونز فیرى أن األفراد باعتبارهم أعضاء في النسق  -
طریق النظام التربوي الذي یهدف إلى إعدادهم لممارسة أدوارهم المتوقعة منهم في  عن اجتماعیا

مجتمعهم مستخدما مجموعة من الجزاءات اإلیجابیة والسلبیة لتحقیق ذلك، وأكد بارسونز على أن 
ومهنیا للقیام بدورها المستقبلي  اجتماعیاعن إعداد الموارد البشریة المؤهلة  مسئولالنظام التعلیمي 

 .(2)في المجتمع
البنائي الوظیفي مسألة تتناول المؤسسات  االتجاهمنها من  االستفادةومن النقاط التي یمكن  -

القرائن  اعتباراألوسع مما أذى إلى ضرورة  االجتماعيالتعلیمیة من حیث موقعها في البناء 
التعلیمیة وما یحدث من تغیرات ومن أهم ما تناولته والظروف التي تحیط وترتبط بأداء المؤسسات 

ألنه یؤثر في تحدید مستویات المعرفة  االقتصاديالكتابات في ذلك عالقة التربیة بالنظام 
التكنولوجي، ومواصفات المهنة كما یؤثر في قدرة المجتمع على  المستوىوالمهارات التي یفترضها 

 .(3)توفیر مستوى تعلیمي معین

                                                             
  .94مرجع سابق، ص : یامنة عبد القادر إسماعیلي  (1)
، ص ص 2009، 1، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، طالتربیة المعاصرة اجتماعاتفي : علي السید الشخیبي وآخرون.د  (2)

)44-45.(  
  .14، ص 2013، 1، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة، طالتربوي االجتماععلم : إبراهیم عثمان وآخرون  (3)
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  :  خالصة

نؤكد أن التوجیه المدرسي، ذا أهمیة كبیرة خاصة في تحقیق تقدم  نود أن وفي ختام الفصل
ملحوظ في كل المجاالت أهمها مجال التربیة والتعلیم وذلك من خالل استثمار العنصر البشري في تكوینه 

من الوعي بالمقومات أكادیمیا ومهنیا في كل المراحل التعلیمیة، فتزوید التلمیذ بكل المعلومات التي تمكنه 
التكیف  إمكانیاته الذاتیة لیصبح قادرا على تلبیة حاجاته بشكل یمنحه استغاللالذاتیة وبمشاكله وعلى 

  .  ة النفسیةوالصح االجتماعيوالتوافق 
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  :تمهید

التي مست مختلف المیادین بما في ذلك المؤسسات  االجتماعیةتعتبر ظاهرة العنف من المشكالت        
من مختلف األطراف الفاعلة، لما لها من تأثیر سلبي نتیجة  بها االهتمامالتربویة والتعلیمیة مما استدعى 

  .األضرار الناجمة عنها سواء كانت مادیة أو معنویة

فانتشار هذه الظاهرة لدى التالمیذ في المدارس في شكل سلوكات غیر سویة یؤذي إلى خلق خلل 
ألستاذ أو اإلداریین أو األجهزة على مستوى سیر العملیة التعلیمیة والتربویة، فإلحاق األذى بالغیر سواء ا

والمعدات سوف یؤذي إلى عدم الوصول إلى األهداف المرغوبة من المؤسسات التعلیمیة، ولذلك سوف 
یتم التطرق في هذا الفصل إلى هذه الظاهرة وخصائصها وأشكالها وأسبابها ومظاهرها، وكذا العنف 

والعوامل المولدة له وأهم النظریات المفسرة لهذه  المدرسي وتصنیفاته وأشكاله واألسباب التي تقف ورائه،
  .الظاهرة الظاهرة، وكذا محاور وأسالیب الوقایة من العنف المدرسي
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I.  العنف:  

  :خصائص العنف /1

  :للعنف طبیعة عدوانیة تمیزه عن السلوكیات األخرى للفرد وله عدة خصائص منها

تعایشه ناتجة عن  اجتماعیةإن العنف لیس فطریا تدفعه الغرائز، فهو سمة سلوكیة للفرد وحالة  -
 .لألسرة االقتصاديأسلوب المعاملة البیئیة مع المحیط، أو بسبب تدني المستوى 

ویعتبر كفعل خارجي مدمر مدفوع بتفریغ شحنة عدوانیة لها آثار سلبیة على  انفعالیةللعنف سمة  -
 .الفرد واآلخر

إجرامیة كالقتل  أعمالمادیة بسیطة إلى  أعمالمن  بالتدرجالعنف متفاوت الشدة والكثافة ویتسم  -
 .(1)والنهب

یكولوكیة التي والس االجتماعیةالعنف نوع من العدوان اللفظي والبدني وذلك في اتفاق النظریات  -
هم سلوك حباط والذي یؤذي بدوره لفالتي تؤذي إلى اإل االقتصادیةغوط تفسر العنف بین الض

 .نيوالبدي صورة من صور العدوان اللفظي العنف ومن ثم یعبر عنه بأ
حیث  یعتبر العنف مشروع إذا كان الفرد الذي یقدم على السلوك العنیف من اجل حمایة ذاته -

 .(2)جماعة أویه من فرد یتعرض للعدوان عل
لبیة تبلورت عن تفاعل حاملها مع قاسیة وأفكار س وأحاسیسویتصف العنف أیضا بمشاعر فظة  -

 .ال یظهر لهم الخیر أو مخاصمهم بسبب تعارض أو تصادم المصالح آخرین
الكلمات والركالت  أوالناریة أو م إذ یستخدم فاعله اآلالت الجارحة تمیل طبیعة العنف إلى التفاق -

 .(3)یه ومصلحتهه وامتعاضه ضد اآلخر للدفاع عن رأللتعبیر عن انفعال

                                                             
، واالجتماعیةفي العلوم، كلیة العلوم اإلنسانیة  كتوراد، أطروحة لنیل شهادة الالمرأة والعنف في المجتمع الجزائري:  قنیفة نورة  (1)

  .48، ص2010التنمیة، قسنطینة،  االجتماعتخصص علم 
، ورد عن الموقع 2000، 47، مجلة النبأ،العدد العنف والعالج السیكولوجي: عالء الدین القبانجي  (2)

  .www.qnnabaa-org/nba47/ounf-htm 20.03.2017/ 11 :30h:اإللكتروني
  .) 27 - 26 (، ص ص2010،  1، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط العنف اجتماععلم : معن خلیل العمر  (3)
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الفرد أو احد  محة أمااأحد الخیارات المت بأنهعلى خصائص العنف  معن خلیل العمرویضیف  -
وبالذات عندما یقابل أحداثا قاسیة أو موقفا  االجتماعیةالبدائل التي یواجهها في الحیاة  أنواع

 .جرحا وصعبا أو معقدا
 .(1)واإلبداع واالبتكارصالح العنف نقیض اإل  -

  :أشكال العنف/ 2

  :عدة من خالل األسس التالیة أنواعیتم تصنیف العنف إلى 

 من حیث الشرعیة: 
 أو األعراف وهو العنف الذي یستند إلى أرضیة مشروعة من القوانین: العنف المشروع     

أو األنظمة أو القیم أو التقالید، كما أنه یتمثل في استخدام السلطة السیاسیة للقوة في 
ت مواجهة الخروج على الشرعیة في المجتمع، فمثال عنف بعض ألعاب القوى والمباریا

  . (2)قتضیه طبیعة الواجب الرسمي أو متطلبات العملالریاضیة ، أو ذلك العنف الذي ت

  : نوعا آخر والذي یتمثل في محمود سعید الخوليویضیف كذلك 

  غالبیة الناس حیث یلتصق بصفة وهو العنف الشائع في معناه بین : مشروعالغیر العنف
 اإلیذاءشرعیة حیث یخالف القانون وهو سلوك یتجاوز حدود تسامح المجتمع، كالقتل أو الال

لى حد كبیر على مصدر الشرعیة ذاتها إن مشروعیة أو ال مشروعیة هذا العنف تتوقف إ
فمثال قد یتعدى الزوج أو األب حدوده . وعلى مقدام العنف المطلوب لتحقیق هذه الشرعیة

ا أطفاله ولذلك یصبح عمل الزوج أو األب هن تأدیبالشرعیة في معاملة زوجته أو في حق 
  .(3)الذي ینقله إلى مرتبة العنف غیر المشروع حق مشروع، األمر الستخدامإساءة 

  الفاعل(من حیث القائم بالعنف:( 
 وهو العنف الذي یقوم به األفراد مثل قیام فرد بضرب فرد آخر، أو قتله أو شتمه : العنف الفردي

 .وسبه أثناء غضبه وهو عنف فردي ألنه یحدث بین األفراد في حیاتهم الیومیة
                                                             

  .28، ص سابقمرجع : معن خلیل العمر  (1)
  . 96، ص 2008، 1ط  مصر ، مكتبة األنجلومصریة،العنف المدرسي األسباب وسبل المواجهة: محمود سعید الخولي وآخرون  (2)
  . 97ص  ،المرجع نفسه  (3)
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  ذا النوع في حالة اإلرهاب أو الحرب أو جماعة من المجتمع حیث ویتمثل ه: العنف الجمعي
 .(1)تقوم في مواجهة جماعة أخرى

 من حیث نوع الضرورة: 
 الجنسیة واالعتداءاتالجسدیة بكل أشكالها  االعتداءاتیشمل الضرب أو سائر : العنف المادي. 
   ویشتمل على اإلیذاء اللفظي، والذي یعرف بسوء المعاملة النفسیة : الحسي أوالعنف المعنوي

 في بحرمان الطفل من الحب والحنانالعاط االهتمامأو نقص ) استهزاء، امتهانمن سب، شتم، (
أو إهمال تعلیم الطفل ورعایته طبیا، أو تشغیلهم في أعمال ال تتفق مع قدراتهم العقلیة 

 .(2)والجسمیة
 ألفرادعنف العالقات بین ا : 

وینتشر هذا النوع من العنف بین المراهقین، وینشأ من المشاحنات والمشاجرات الشخصیة بین 
  .البعض ببعضهمفي عالقاتهم  األفراد

 وهذا النوع من العنف یكون جزءا من جریمة أو سلوك غیر مقبول  :العنف السلبي الضار
 .من أمثلة ذلك الجرائم المختلفة من قتل وسرقة وسب وقذف وغیرها اجتماعیا

 وتكرارا من األنواع السابقة  انحرافاوهذا النوع من العنف یكون أكثر   :عنف األمراض النفسیة
 .(3)ویرجع هذا النوع إلى خلل في الجهاز العصبي أو صدمة نفسیة حادة

  :أسباب العنف/ 3

الشباب نحو فعل األذى المتمثل في الهجوم الفظي أو العنف  التي تدفع األسبابوهي مجموعة 
  :العدوان أو التحطیم للممتلكات الخاصة بالسلطة أو رموزها وتتمثل في أو

 للمستقبل والشعور بالفراغ والدونیة  التشاؤمیةوتتمثل في الشعور بالحرمان والنظرة :  أسباب نفسیة
 .وفقدان الثقة بالنفس

                                                             
، ص 2012، 1، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، مصر، ط  ثقافة العنف لدى طلبة المدارس الثانویة: محمد توفیق سالم (1)

33.  
  .99، ص 2013،  1ن، ط  ب اإلرشاد األسري، مؤسسة حورس الدولیة، د: منى علي إبراهیم (2)
  .34مرجع سابق، ص : محمد توفیق سالم (3)
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 عربیة وأجنبیة منافیة  وأفالمفسلبیة وسائل اإلعالم وبثها لموارد ومسلسالت : أسباب إعالمیة
 .آلداب المجتمع وقیمه ومن ثم تدفع للعنف

 وتتمثل في عدم إشباع حاجات الشباب الدراسیة والثقافیة والمادیة : أسباب دراسیة وثقافیة 
  (1)لمدرسي أو خارجهداخل الوسط ا واالجتماعیةوعدم ممارسة األنشطة الثقافیة والدینیة . 

تكون لها نتائج ) الرسوب الدراسي، إعادة السنة، والخبرات المدرسیة المؤلمة(فضعف النتائج الدراسیة 
 .سیئة نحو توجه الطفل أو المراهق إلى العنف

  االقتصادیةوهنا تشمل ضعف الدخل فالشباب الذین یفتقرون إلى الموارد  :االقتصادیةاألسباب 
العنف وهذا بدوره یؤذي إلى مشاكل أخرى تنعكس إلى توجهه إلى  الرتكابهم األكثر عرضة و 

 .(2)مشاكل صحیة، عقلیة، البطالة كذلك الفقر والتخلف الدراسي: العنف والتي تتمثل في 
 حیث تدل الدراسات أن الشباب الذین یتجهون إلى العنف كانوا ضحیة لعنف : األسباب األسریة

علیها أو هو نفسه  یعتديلتهم وأن الطفل الذي یشاهد أمه طرف الكبار خالل طفو  تعرضوا له من
معتدي  أوفمثل هذه الحوادث تزید من خطورة الطفل إلى معتد  ،یكون ضحیة لممارسة سیئة

والصراعات العائلیة خاصة بین الوالدین عند مرحبة  اآلباءكذلك العقوبات القاسیة من قبل علیه، 
 . (3)الطفولة

  :التي تؤذي إلى العنف  األسبابنجد كذلك من بین  

 فقد یستعمل الطفل العنف كوسیلة للدفاع عن النفس في حال تعرض لتهدید مادي : حمایة الذات
أو معنوي وقد تصبح الوسیلة األمثل في حال كان المعنف أقل قدرة منه على الصعیدین الجسدي 

  .والفكري

                                                             
 ایف للعلوم األمنیة، الریاض، د ط، جامعة ن العنف لدى الشباب الجامعي: عزة محمد سلیمان. تهاني محمد عثمان منیب و د.د  (1)

  .) 13 - 12 (، ص ص2007
  .125، ص 2011، 1، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط مدخل إلى التحلیل السوسیولوجي: عبد العالي  (2)
  .126نفسه، ص المرجع   (3)
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 وذلك لعدم وجود أنشطة تهم الطفل وتمأل وقته وتعزز قدراته الفكریة والجسدیة : ملء أوقات الفراغ
وتساعد على تصریف الطاقة الزائدة الموجودة عنده مما ینعكس على طریقة التعامل مع البیئة 

  .(1)اتجاه تصرفات اآلخرین األفعالواألشخاص وردود 

  :مظاهر العنف/ 4    

یة تكاد تعیشها مختلف المجتمعات المعاصرة فهو یختلف باعتبار أن العنف أصبح ظاهرة عالم
  .وأفعاله ومظاهره داخل المجتمعات نشئهفي م

الذي یتحرك فیه الفرد مشبعا  االجتماعيیظهر العنف البنائي عندما یكون البناء : العنف البنائي 
، وثقافتهم االجتماعيوهنا تتحول البیئة التي یعیش فیها األفراد ووضعهم ) القوة المادیة(بالعنف 

إلى عبء یثقل كاهلهم وال یكون بمقدورهم أن یغیروه، أو أن یفتحوا في الحیاة أفقا لتغییره وكثیرا 
أو الثقافي لتخلق حول  االجتماعيما تتشابك كل الظروف المرتبطة بالبیئة السكنیة أو الوضع 

فة صور المعاناة التي یتعرض لها فالعنف البنائي یتمثل في كا. (2)البشر سیاجا من القوة المادیة
 .، والفقرواالزدحاماألفراد في المجتمع مثل التلوث والسكن العشوائي 

بین الطرفین في مواقف التفاعل تحدث ویقصد به كافة أشكال العنف التي  :العنف التفاعلي  
رة حیث الیومي  والتي تتباین في مدى اتساع نطاقها أو في شدتها، فهي تبدأ باألس االجتماعي

 ناء إن وجدوا ومن ثم ما یترتب عنلیتمثل، الزوجین، األب االجتماعيیضیق نطاق التفاعل 
التفاعل فیها بینهم من مختلف صور العنف وأشكاله إلى أن یتسع لیشمل التفاعل بین األفراد في 

 .(3)الشارع وما ینطوي علیه من مختلف أشكال العنف متباینة الشدة والخطوة

  .المرأة والعنف في العمل في كافة المؤسسات والعنف في المدارس مثل العنف ضد

تعد األسرة أحد المیادین التي توضح لنا هذا النمط من العنف التفاعلي فاألسرة  :العنف األسري 
والرحمة تتحول  واالنتماءحمیمیة وعالقات الود والوالء التي یفترض أنها تقوم على العالقات ال

                                                             
، أعمال المؤتمر الدولي السادس، الحمایة العنف المدرسي وأثره على التحصیل الدراسي والسلوكي للطفل: إباء محمد الدریعي  (1)

  .40، ص 2014الدولیة للطفل، طرابلس، 
 (2) www.jilrc.com-conferences@jilrc.com-+961-710- 53 262 29/02/2017 00: 21 علىh. 

  .21ص  ،سابقمرجع  :عزة محمد سلیمان. تهاني محمد عثمان منیب و د.د  (3)
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وتركز دراسات العنف  (1)إلى مكان یمارس فیها العنف بطرق عدیدة تحت وطأة ضغوط الحیاة
 :داخل األسرة في صورتها الكالسیكیة على موضوعات رئیسیة هي

  عنف الوالدین نحو الطفل أو ما یعرف في التراث العلمي بسوء استخدام األطفال أو إساءة
حرمون من التعلیم نیة، فیهنا من أدنى حقوقهم اإلنسامعاملة  األطفال، حیث یحرم األطفال 

 .واالجتماعیةوالرعایة الصحیحة والعاطفیة 
 وتركز الدراسات هنا على العنف الموجه ضد المرأة، فعادة ما : تبادل بین الزوجین مالعنف ال

منه للرجال مما یخلق لها معاناة جسدیة ونفسیة أكثر یكون العنف موجها بدرجة أكبر للنساء 
 .(2)مباشرةبطریقة مباشرة أو غیر 

 زوغ روح الحقد فیهم وكراهیة الزوجین أو الوالدین والخوف، ب: عنف أحد الزوجین على األبناء
 .االنحرافعلى الناس والتشرد والهروب من البیت وهذا بدوره یؤذي إلى  واالنعزال

 ین عنف األبناء ضد اآلباء وذلك راجع إلى ضعف الوازع الدیني لدى األبناء أو نتیجة  للتفرقة ب
األبناء والضغوطات النفسیة والبطالة كذلك عندما یتعرض الطفل إلى عنف أو عقاب شدید 

 .(3)العنف لدیه ازدیادبأشكاله أو مشاهدة العنف في محیطه العائلي فإن هذا یؤذي إلى 
 هنا كل ما یقع خارج نطاق األسرة، حیث یخرج للفرد من عالم  ویقصد به: العنف المجتمعي

ویتسم ، األسرة الخاص إلى العالم الخارجي في الشارع أو المواصالت أو المطاعم أو المقاهي
العنف بأنه یحدث عبر دائرة واسعة من الحیاة وثمة عدد من الحقائق بهذا النوع والتي تتمثل في 

وینتشر لدى میداني حضري ویظهر بكثرة في األحیاء الفقیرة  أن هذا النمط من العنف هو عنف
النزاع حول األمور المادیة، : ( مثل(4)فئات األصغر سنا من الذكور بالخصوص فئة الذكور وال

 Rolloومن حیث مظاهر العنف لدى الشباب یرى رولو ماي ...). المكانیة، النزاع حول المرأة
May أنها تبدو في مظاهر هي: 

  من قبیل حركات التمرد الطالبي :البسیطالعنف.    

                                                             
  .52، ص 2012، ، اإلسكندریة، د ط ، المكتب الجامعي الحدیثالعنف األسري: محمد سید فهمي  (1)
  .52المرجع نفسه، ص   (2)
  عنف األبناء ضد اآلباء واألمهات األسباب والعالج،: محمد ثابت  (3)

www.tarbyatona.net/include/pluginse/article-php?action =s2=312   17:00 یوم 2017/03/21 على 
  .52مرجع سابق ، ص : محمد سید فهمي  (4)
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 وذلك من خالل تحول حركات التمرد الطالبیة إلى أعمال الشغب والسطو  :العنف المحسوب
 .والتخریب

 الیمین أو الیسار  ویعني التحریض على عملیات العنف التي یقوم بها :العنف التحریضي
 .المتطرف في بعض المجتمعات مستغلین مشاعر اإلحباط والعجز في هذه المجتمعات

  وهو من قبیل العنف الذي یشترك فیه أفراد المجتمع بدون عملهم مثل: األداتيالعنف الغائب أو :
ن في حرب الفیثنام، بحكم ما یدفعونه م األمریكيحدث عند اشتراك جمیع أفراد الشعب  ما

 .(1)الفعلي في الحرب اشتراكهمضرائب تذهب إلى اإلنفاق في الحرب ولیس بحكم 

II العنف المدرسي:  

 :تصنیفات العنف المدرسي -1

طبیعة  من خالل عرض أصناف مختلفة لألعمال العنیفة من خالل درجات العنف وطبیعة و
  : السلوكات العنیفة

  :ویتم تصنیف العنف من حیث درجته إلى :من حیث درجة العنف -
  وهو نمط من العنف الذي یفتقد ألیة أهداف موضوعیة ): ولغیر المسئ( العنف الالعقالني

ویتم هذا  االجتماعيالذي یفتقد ألیة صلة موضوعیة بسیاقه  االنفجاریثور ضدها وهو نوع من 
  .سیسهمحوریا في تأن الذین یلعبوا دورا یعنف عادة خدمة ألغراض بعض المحرضال
  الرشید(العنف العقالني:(  

العنف نضجا وفاعلیة، ذلك ألنه یمتلك إطارا واضحا یحتوي بداخله على  أنماطوهو أكثر 
األهداف والوسائل المحددة موضوعیا، ویهدف هذا النمط إلى فرض بعض المطالب التي تساهم في 

  .(2)القضاء علیه

  

  

                                                             
  .27مرجع سابق، ص : تهاني محمد عثمان منیب وعزة محمد سلیمان  (1)
  .96 – 95، مرجع سابق، ص ص العنف المدرسي: محمود سعید الخولي  (2)
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  :من حیث طبیعة السلوكیات العنیفة -
 عن العمل، الخروج من القسم االمتناعفوضى التغیب المدرسي،  :العنف الرمزي.  
 مع التالمیذ، ومع األستاذ، أو أعضاء  بذیئةكلمات  استعمال(السب، الشتم : العنف السلوكي

  ).اإلدارة
  :مثل التهدید والمساومة :العنف النفسي.  
 ى الطاوالت، تحطیم األثاث بكل مثل التخریب والكتابة على الجدران وعل :المادي االعتداء

  .األشكال
 الجنسیة والجسدیة  االعتداءاتخصومات بین التالمیذ، : أو العنف الجسدي االعتداء

  .(1)كالضرب
 :من حیث السلوكیات العنیفة التي تحدث في المدرسة -

العنف : العنیفة في المدرسة حسب عدة متغیرات وهي حیث تصنف مختلف أنواع السلوكات
في  البدنياإلیجابي في مقابل العنف السلبي، والعنف المباشر في مقابل العنف غیر المباشر والعنف 

  (2):مقابل العنف اللفظي حسب الجدول التالي

                                                             
، المدیة، ص 2013، 18، العدد االجتماعیة، مجلة الحكمة للدراسات قراءات سوسیولوجیة للعنف المدرسي: محمودي رقیة  (1)

175.  
  177، ص نفسهالمرجع   (2)

  العنف السلبي  العنف اإلیجابي  
  
  
  

  اللفظي
  

  غیر مباشر  مباشر  غیر مباشر  مباشر
المساس اللفظي 

تهدید، سب، استفزاز، 
  .إهانة
  

 نمیمة*
  استهزاء*

  

رفض المشاركة *
 واإلجابة والكالم

  سوء األدب*

 رفض العمل*
 رفض الحوار*

رفض الموافقة نطقا *
  أو كتابة

  
  
  

  المادي

المساس الجسدي *
ضد الغیر ضرب 

 الضحیة
  االنتحار*

  

المساس بممتلكات *
األشخاص أو 

 .المؤسسة
 التخریب*

  االمتحانالغش في *

 نبذ، فوضى*
  .وغیابات

 إبتعاد حضور*
 غیر مشارك*
أدوات بدون *

 .مدرسیة
  .رفض أداء العمل*
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العنیفة المدرسیة إال  حسب هذه التصنیفات نجد أن هناك تنوع وتعدد في مظاهر وأبعاد السلوكات -
 .أنها جمیعا تؤذي إلى الضرر بالفرد أو الجماعة سواء مادیا أو نفسیا، أو لفظیا

 :أشكال العنف المدرسي -2

لحاق الضرر باآلخرین : العنف الجسدي  ویتمثل في استخدام القوة الجسدیة من أجل اإلیذاء وإ
الصور اآلتیة، الرفس، الركل  خذویأالرجلین أو الرأس أو األسنان، ویستخدم فیه الیدین أو 

هذا النوع یعتبر كوسیلة عقاب غیر إنسانیة وغیر  أنالمسك، العض، الدفع، الخنق، ومن المعلوم 
شرعیة ألنها غالبا ما تترك آثارا جسدیة ظاهرة، كما تترك آثارا نفسیة یصعب تجاهلها ولهذا فلیس 

أثیر ضربة طائشة بالمسطرة على الرأس من المستغرب أن نسمع عن تالمیذ قضوا نحبهم تحت ت
  ...(1)حتى التحقیر أو شد األذن أوبتأثیر من الخوف الشدید من الضرب أو الركل  أو، 

  :ونجد كذلك من بین أشكال العنف المدرسي

بالسوء مع ما یرافق ذلك من  والقذفوالذي یتمثل في استخدام األلفاظ السیئة : العنف اللفظي 
 .(2)والسخریة الالذعةباأللقاب والنكات  والتنا بزمظاهر الغضب والتهدید والوعید 

من من اللعب أو حرمانهم  استثنائهماآلخرین أو على مثل نشر اإلشاعات : العنف غیر المباشر 
 .المشاركة في النشاطات المختلفة

و هنا نرى أن أشكال العنف األكثر شیوعا فإن األبحاث تشیر إلى أن استخدام ألقاب غیر محببة 
لوصف اآلخرین شائع جدا ونجد كذلك العنف الجسدي خاصة في مدارس الذكور والتجاهل المتعمد 

العنف  من اللعب في حین ظهر أن سرقة أشیاء اآلخرین أو إخفائها أو تخریبها من أقل أنواع واالستثناء
  .(3)المدرسي

ویتمثل في اإلهمال العاطفي والتعلیمي والصحي والحمایة الزائدة المبالغ فیها مما : العنف النفسي 
رار اللوم أو عدم قبول شخصیته أو اإلضالموجه نحو الذات، حیث یوقع بنفسه  لعنفیؤذي إلى ا

                                                             
، مجلة علوم العنف المدرسي لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط ودور األخصائي النفسي في التخفیف منھ: محمد برو.د  (1)

  .290، الجزائر، ص 2013، 07اإلنسان والمجتمع، العدد 
  .291، ص المرجع نفسه  (2)
  1، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط مشكالت الطفولة بین النظریة والتطبیق: نادیة حسین أبو سكینة ورشاد عبد العاطي راغب  (3)

  .191، ص 2011عمان، 
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بألفاظ مهینة بحقه أو جرح بمصالحه الخاصة كإتالف كتبه وكراریسه وتمزیق مالبسه والتلفظ 
 .(1)جسمه أو ضرب رأسه

أو كضحیة،  يدالقة بحالة عنف مدرسي، سواء كمعتیمكن ألي طالب من الطلبة أن یكون له ع
ویتسبب في العنف في مدارس الذكور طلبة منفردون وأحیانا على مجموعات، على أیة حال فإن العنف 

ما یأخذ العنف أشكاال مباشرة وواضحة في مدارس  الجماعي أكثر شیوعا في مدارس اإلناث، وغالبا
الذكور، كالعدوان الجسدي أو اللفظي، في المقابل ینتشر العنف غیر المباشر في مدارس اإلناث وهو 

  .(2)غیر ظاهر في حاالت كثیرة

 :تخریب الممتلكات 

، حیث تهدف إلى إلحاق األذى والضرر بأحد رموز الموضوع واالنفعالویتمثل في حالة الغضب 
والعدوانیة أي بتوجه العنف إلى بعض األشیاء الخاصة بالمعلم أو اإلداري، أو  لالستجابةاألصلي المثیر 

إلى أن هذه الحاالت تسمى بالعنف  رایرة خالد الصالمدرسة وتدمیرها، تعبیرا عن عدم الرضا ویشیر 
  .(3)أن نظام المدرسة یكون مضطربا بأكملهالمدرسي الشامل إذ 

 :العنف الرمزي 

 كاالمتناعهانة لهم، ار األفراد اآلخرین، أو توجیه اإلاحتقویشمل التعبیر بطرق غیر لفظیة عن 
  .(4)د هذا النوع كثیرا في حیاتنا الیومیةدما یتحدث، وعدم رد السالم، ویتجسعن النظر إلى الشخص عن

هو عنف غیر مرئي لطیف ولین وعذب، یقوم على إلحاق الضرر باآلخرین  ردیوبییر بو وحسب 
عبر اللغة والتربیة إلى جانب ذلك فهو یرى أن العنف الرمزي هو القدرة على فرض دالالت ومعاني 

خفاء عالقات القوة التي تمثل األساس الذي ترتكز علیه هذه القدرة و یعطي مثاال ردیو بو  بییرشرعیة وإ
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یعرف بالهیمنة الذكوریة فهو یعتقد أن هذه الهیمنة تمثل شكال نموذجیا للعنف الرمزي ویتسم من خالل ما 
  .(1)هذا العنف بمعنى ما بأنه غیر مرئي وغیر ملحوظ

نوع من العنف الرمزي، وذلك بوصفه فرضا  أن أي نشاط تربوي هو موضوعیاردیو و ببییر وبرأي 
من قبل جهة تعسفیة لتعسف ثقافي معین، فأي نشاط تربوي، سواء أكان یمارس من قبل جمیع األفراد 

أو جماعة معینة، أو من قبل أعضاء المجموعة العائلیة التي تنیط بها  اجتماعیةضمن تشكیلة المتعلمین 
  .(2)عتمد عمالء تخولهم تولي هذا الشأنجماعة أو طبقة معینة، أو من قبل نظام ی

  :العنف الجنسي 

ینحى إلى فرض ضروب من الممارسات غیر المحببة وغیر المقبولة سواء كان ذلك في إطار 
 .(3)الحیاة األسریة أو المدرسیة أو المهنیة

 :أسباب العنف المدرسي -3

  واالجتماعیةاألسباب التربویة : 

فالعنف المدرسي بات منتشرا بشكل واسع النطاق وتحول إلى ظاهرة ملفتة عن أسبابه یقول احد 
، عنف یمارسه التلمیذ، وعنف مضاد یمارسه رجل التعلیم، فهذه مزدوجااألساتذة أعتقد أن هناك عنفا 
والتي تلقى بها جمیع األطراف فطبیعة التربیة التي تلقاها المدرس  لدىالظاهرة مرتبطة أساسا بالتربیة 

تكوینه تعتمد أساسا على العنف، مما ولد لدى هذه الفئة شعورا بأن عملیة التحصیل وضبط الفصل ال 
الشعور بالنقص سواء في التحصیل الدراسي أو وجود نقص جسمي : مثل،(4)یمكن أن یتم دون ممارسته

  .یوجه األنظار إلیه سواء كان عاهة أو خلل في الحواس فهنا یلجأ الطفل إلى سلوك العنف كي
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 األسباب النفسیة: 

المواقف المختلفة، یعتبر من عالمات إصابته بمرض  اتجاهفالسلوك العدواني الذي یتخذه الطفل 
تمع حالة طفل بأنه مریض بالنشاط الزائد إال حین دخوله المجي في حین أننا ال نستطیع تشخیص نفس

موجودة بالفعل عن عدم الحركة وهي عكس الصفات ال وااللتزامألن المدرسة تتطلب الهدوء  المدرسي
  .(1)الطفل المریض بهذا المرض

فمثال عندما یكون الطفل مسیطرا على حیاته في كل صغیرة وكبیرة  في حیاته ونقده لكل 
  .تصرفاته والسخریة منه یؤذي به إلى ممارسة العنف

والجسمیة یجعل التلمیذ المراهق في كذلك نجد الحرمان الناتج عن عدم إشباع الحاجات النفسیة 
ذا كانت هذه الحالة شدیدة في توترها وأدت في النهایة إلى الفشل وخیبة األمل فإنها تؤذي  حالة إحباط، وإ

، كتقلید السلوك العدواني لدى اآلخرین فمشاهدة الطفل (2)بالمصاب بهذا اإلحباط إلى سلوك عدواني
كتقلید الطفل لواله عندما . لیه یجعله یقوم بتقلید ذلك السلوكلنموذج عدواني وخاصة من أقرب الناس إ

  .یشاهده یحطم ما حوله عند غضبه مثال

 األسباب المدرسیة: 

وتتمثل في السیاسة التربویة، وثقافة المدرسة والمحیط المادي والرفاق في المدرسة، ودور المعلم 
رة المختلفة، فالمدرسة مؤسسة أنشأها وعالقته بالطالب والعقاب، وغیاب اللجان المتخصصة، واإلدا

المتداخلة، والمعقدة، وهذه العالقات  االجتماعیةلعدد كبیر من العالقات  التقاءالمجتمع لخدمته فهي نقطة 
ثر، وسیلة لتحقیق أمال عن طریق التأثیر والتأ االجتماعي هي المسالك والقنوات التي یتخذها التفاعل

  .(3)المجتمع وأهدافه

 االنتباهبة الطالب في جذب المدرسي إلى عدة أسباب منها هي رغالعنف " راهیم الدوادإب"ویرجع 
وعدم الشعور باحترام اآلخرین، والحمایة وعدم الشعور باألمن ولذلك یتخذ العنف كوسیلة للدفاع، وقد 
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تعبیرا عن الغیرة، وعدم اتخاذ المدرسة اإلجراءات النظامیة ضد الطالب الذین یمارسون  العنف یكون
  .(1)العنف  واستمرار اإلحباط لفترة طویلة

 جماعة الرفاق: 

ته تتكون عندما نتنقل إلى مجال التفاعل مع األصدقاء نجد أن عناصر شخصیة الطفل وسلوكیا
ن كانت األسبواسطة العدید من المؤث رات، فجماعة رفاق المدرسة والحي من أبرز تلك المؤثرة و رات وإ

 عبد العزیز"وفي هذا الصدد أكد  األصدقاءالطفل وأصدقاءه ال تقل أهمیة عما ذكر بل قد تفوق تأثیرات 
 قتداء واستقاء اآلراءلمهمة والمفضلة عند المراهقین باإلقران هي أحد المصادر ابأن جماعة األ" النغمیشي
 صافيفي أن یمیل أوال إلى العتاب والت حیث أن الفرد وهو یتفاعل مع أصدقائه فإنه یراوح نفسهواألفكار، 

وبهذا یمكن  (2)ثم یعرج مباشرة إلى المقاطعة وهي شكل من أشكال العنف الرمزي في تفاعله مع أصدقائه
ال تقوم بدور  في حفظ وضبط سلوك الطالب ولكنها وأهمیةأن نقول أن جماعة الرفاق لها دور إیجابي 

  .تربوي إیجابي في جمیع األحیان، فأحیانا لها أدوار غیر تربویة

  :عوامل العنف المدرسي -4

 العوامل الفردیة:  

من  االنتقالوهي عوامل ترتبط بالتلمیذ ذاته، وبطبیعته البیولوجیة، ومما الشك فیه أن مرحلة 
تغیرات في مختلف الجوانب التعلیم األساسي إلى التعلیم الثانوي تتزامن مع مرحلة المراهقة وهي مرحلة 

، مما یؤذي إلى ظهور مشاكل سلوكیة، وتشیر بعض الدراسات إلى أن االنفعالیةالفیزیولوجیة،  العقلیة
، ما یولد السلوك االندفاعیةهذه الخصائص بین والخصائص الشخصیة لدیه من  االنفعاليالبناء النفسي 

  .(3)العنیف خاصة في هذه المرحلة

ومن خالل هذا نجد أن مرحلة البلوغ وتسارع وتیرة النمو والتغیرات التي تطرأ على جسد التلمیذ 
  .یمكنها أن تسبب نوعا من الضیق له
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را أن عند القدرة على التعامل مع الغضب تلعب دو " نیطه عبد العظیم حس"ویضیف الدكتور 
هاما في زیادة حوادث العنف في المدرسة إذ یعد الغضب من العوامل القویة التي تساهم في حدوث 

  .(1)العنف داخل المدرسة

  االجتماعیةالعوامل:  

من بین  االجتماعیةتسجل ظواهر العنف المدرسي بحدة في مؤسساتنا التعلیمیة إذ تظل الظروف 
واألمهات وظروف  اآلباءاألمیة لدى  انتشارأهم العوامل التي تدفع التلمیذ لممارسة فعل العنف فمثال 

حباط یجعل هؤالء التالمیذ عرضة الضطرابات ذاتیة وتجعلهم في والقهر النفسي واإل االجتماعيمان الحر 
لدیهم عوامل التوتر  فتتعززارجي ونفسیا مع محیطهم الخ واجتماعیابعض األحیان غیر متوافقین شخصیا 

من طرف أي شخص  االحتقارهانة أو ألحیان عنیف في حالة إحساسهم باإلویكون رد فعلهم في أغلب ا
  .(2)آخر

 العوامل النفسیة:  

زاید باإلحباط، ضعف الثقة وهناك أسباب ترجع إلى شخصیة التلمیذ عموما من حیث الشعور المت
  .(3)للجماعات الفرعیة االنتماءطبیعة مرحلة البلوغ، المیل إلى  بالنفس

كذلك الصدمات النفسیة المبكرة واإلعداد غیر السلیم لوضع المراهقین والنشاط الجسمي وعدم 
في  في اإلفرازات الهرمونیة االنتظامالناتجة عن عدم  االنفعالیةالقدرة على تحقیق الرغبات كل ذلك یزید 

  .(4)سلوكیات العدوانیة والعنفالالذي یؤدي بدوره إلى خالیا الجسم و 
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 العوامل األسریة:  

ب التباهي في استخدام العنف من األأسالیب التنشئة الخاطئة والمتمثلة في القسوة واإلهمال و 
 ى الحرام والحالل دون تفسیر لذلكتحدیدا القمع على المستوى الفكري والحركي من خالل التربیة عل

والمنع من اللعب والحركة دون تفسیر وتبریر أیضا، كذلك فقدان الحنان نتیجة لطالق الوالدین أو وفاة 
سرة في بعض األحیان یؤذي إلى بینهما، كذلك كثرة عدد أفراد األ أحدهما، أو عدم التفاهم داخل األسرة

  .(1)األسري وذلك نتیجة لكثرة المشاجرات األسریة االستقرارعدم 

 المدرسیة العوامل:  

رشاد، أو استخدام  المتبعةوتخص األسالیب التربویة  في معاملة التالمیذ، من عطف ونصح وإ
  .االحترامالقوة والتعنیف، وعدم 

فاشل في تجنب كذلك یؤثر الفشل الدراسي في مسیرة التلمیذ التعلیمیة فغالبا ال یفكر التلمیذ ال
إلثبات ذاته بوسائل أخرى من خالل إثارة  بالسعيأسباب الفشل أو التعثر، فیجنح إلى تعویض ذلك 

ي باإلضافة إلى الخلق االنحرافلباس أو أشكال من الشغب داخل القسم أو تبني سلوك غریب في ال
  .(2)المشاكل والخصومات مع الزمالء والمعلمین والطاقم اإلداري في أغلب األحیان اختالف

علم أو من والدیه قد یدفعه إلى العدوان كذلك نجد تعرض الطالب لكراهیة شدیدة من قبل م
  .والعنف

لقیم الكامل أو الناقص ویظهر ذلك في المجتمعات التي تتناقص فیها ا االجتماعيالتدریب 
  .(3)تفكك األسرة بصورة ملحوظةالتربویة العامة و  واألهداف
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 عوامل تربویة:  

التالمیذ في بعض األحیان وذلك حیث نجد أن ما یحصل في مسیرة الطفل التعلیمیة ظاهرة ترهق 
نتیجة لتعرض التالمیذ إلى الفشل أو التعثر الدراسي، فغالبا ال یفكر التلمیذ في تجنب أسباب التعثر أو 

 االنحرافبوي منها الفشل ولكن یسعى إلثبات ذاته بوسائل أخرى وفي مجاالت ال عالقة لها بالفعل التر 
  .(1)الخصومات والمشاكل مع زمالئه ومع المعلمین، والطاقم اإلداري اختالق الخلقي

عداده بأنماط مختلفة من السلوكات والعنف  كذلك تلعب الثقافة دورا هاما في تكوین الفرد وإ
طرة أي خبرات التي یمر بها، وال یكون للفباعتباره كأحد أنواع السلوكات، ممكن أن یكتسبه الطفل خالل ال

  .(2)ملیة تعلمه لهذا السلوكدخل لها في ع

 عوامل إعالمیة:  

في الوقت الحاضر دورا تربویا مهما فهي موجه ومرشد ومعلم،  واالتصالتلعب وسائل اإلعالم 
غیر أن المالحظ حالیا أن الدور التربوي یعد من األدوار الثانویة لهذه الوسائل، في حین نجد أن دورها 
الرئیسي هو ترفیهي، تؤثر وسائل اإلعالم على شخصیة التلمیذ بمعنى آخر أنها عامل مباشر إلعاقة 

ذ یشاهد ما یشاء من رف خاصة إذا كان التلمیالسلیمة ومشجعة على السلوك المنح عیةاالجتماالتنشئة 
  . (3)خالل شبكة االنترنت

كذلك نجد أن لوسائل اإلعالم بمختلف أنواعها دورا في تعلیم الطفل شتى أنواع العنف، تعمل من 
یة المشاهدة وتقلید خالل براعة إنتاجها وسحرها على جذب المشاهد الصغیر وتغییر سلوكه بعد عمل

أو اإلیذاء بفرض التجریب والتباهي لما قد شاهده وانبهر به، محاوال  االعتداءمختلف وسائل العنف بقصد 
  .(4)تطبیقه على الواقع
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 :السوسیولوجیة  في تفسیر العنف المدرسي االتجاهات -5

فالنمط السلوكي ینتقل  تتأثر ظاهرة العنف المدرسي بتداخل عوامل مؤثرة أو مهیأة لبروز الظاهرة
من الشارع إلى داخل المدرسة ثم إلى القاعات الدراسیة فیمكن تفسیر ظاهرة العنف المدرسي بشكل 

  :متكامل في شكل منظومة من الفرد واألسرة والمدرسة والمجتمع وذلك من خالل عدة جوانب

 التفسیر النفسي : 

االنفعالیة والعقد النفسیة  االضطراباتیركز على شخصیة المعلم والطالب ودور  االتجاههذا 
تنطلق نظریة التحلیل النفسي من  منهما ودورهما في حدوث العنف حیث حباطات والنزعات لدى كلواإل

أن العدوان سمة من سمات الشخصیة، كما ترى أن العنف یرجع إلى الصراعات الداخلیة والمشاكل 
 .(1)ف وعدم األمان والشعور بالنقصوالمشاعر غیر الشعوریة من خالل الخو  االنفعالیة

  االجتماعيالتفسیر: 

فة السائدة في بعض لدى الطلبة والمعلمین فتجد مثال أن الثقا االجتماعیةالذي یركز على القیم 
جد العنف وممارسته وتعزز وتقوى نزعة التسلط فقد یتحول العنف في األسرة إلى مدرسته المجتمعات قد ت

طبیعة مزدوجة، عنف یمارسه المجتمع یتمثل في  أشكال الضبط، فالعنف دو ال منباعتباره شكال مقبو 
السائدة والمسیطرة، وفي المقابل یمارس األفراد عنفا  االجتماعیةللقیم والمعاییر  واالمتثالاإلكراه واإللزام، 

 . (2)الل بالمعاییریتجسد في الخروج عن القواعد واإلخو  االجتماعيمن خالل رفضهم اإلكراه 

حسب نظریة اإلحباط والعدوان ترى أن البیئة تتسبب في اإلحباط للفرد تدفعه دفعا نحو العنف ف
  .بمعنى أن البیئة المحیطة التي ال تساعد الفرد على تحقیق ذاته والنجاح فیها تدفعه نحو العنف

 التفسیر الموقفي للعنف: 

یركز على طبیعة التفاعل والعالقة القائمة بین الطالب والمعلم مما قد یبرز دور  االتجاههذا 
  الموقف في ظهور العنف في المدرسة، هذا ما یؤكد أن كل عنف في المدرسة یسبقه موقف إحباطي

                                                             
  .177مرجع سابق، ص : محمودي رقیة  (1)
على الساعة  23/03/2017یوم  www.aranthropos.com  المعرفیة لظاهرة العنف ورد عن موقع الخلفیة: صلیحة مقاوسي (2) 

19:00.  
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 التفسیر التفاعلي: 

یات التي الشمولي الذي یركز على مجموعة من العوامل والعمل أووهو ما یسمى النموذج التكاملي 
ودورها  االجتماعیةتتفاعل مع بعضها البعض في صورة تفاعل متبادل بین الطالب والمدرسة والمتغیرات 

 .(1)في المدرسة في السلوك العنفي

وعلیه فالعنف المدرسي ظاهرة متعددة الجوانب تظهر نتیجة تفاعل عدة عوامل ودوافع التي تؤكد 
  .والداخلیة والخارجیة والمجتمع بمثیراته واالجتماعیةنفسیة طبیعة التفاعل المستمر ودور العوامل ال

 :محاور وأسالیب الوقایة من العنف -6

 هذا المحور هدفه النهائي هو إیجاد رجل یحافظ على المرأة : محور التركیز على شخصیة الطفل
المؤسسات والطفل في المستقبل من خالل التركیز على التربیة لألطفال سواء داخل األسرة أو في 

  .التعلیمیة
 خالي من  اجتماعیایركز هذا المحور على توفیر البیئة المناسبة لنمو األفراد نموا : محور البیئة

  .الحرمان أو اإلحباط أو ضغوط البیئة بوجه عام
 ع احتیاجات بوهو المحور األساسي لتحقیق التنمیة المتواصلة التي تش: محور التنمیة المتواصلة

وثقافیة  واقتصادیة اجتماعیةالقادمة وتعني تنمیة  باالحتیاجاتاألجیال الحالیة دون اإلخالل 
وبیئیة شاملة مما یساهم في النهایة بتوفیر حیاة أفضل وتحجیم العنف بوجه عام والعنف نحو 

  .(2)الطفل والمرأة بوجه خاص
وتربویة وسیكولوجیة، فإن ذلك لم  اجتماعیةد وبالرغم من أن العنف ظاهرة مركبة تتدخل فیها أبعا -

 :مجموعة من اإلجراءات للحد منها وهي اتخاذیمنع الوزارة من 
 طبیق القوانین والنظم والتشریعاتوتتضح قیمتها في السهر على ت :دور اإلدارة المدرسیة 

ومن ثم تتضح قیمتها في التصدي لهذه الظاهرة . والحفاظ على السیر الطبیعي للمؤسسة
 لمدرسیة عند بدایة كل موسم دراسي، بتعریف التالمیذ بالضوابط والقرارات والنظم اواحتوائها

                                                             
  .178ص ، المرجع نفسه :رقیة محمودي  (1)
       ، ص ص2006، 1ط  مصر، ، مكتبة األنجلو المصریة،العنف األسري األسباب والعالج: علي إسماعیل عبد الرحمن. د  (2)

) 91-92(.  
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في صیاغة القانون الداخلي للمدرسة، حتى یكونوا أحرص الناس على تطبیقه،  اشتراكهممع 
األمور والمدرسین على لوائح الثواب والعقاب حتى یكونوا على درایة بالقوانین  إطالع أولیاء

بتقدیم دعم ورعایة خاصة للتالمیذ كبار السن والمتعثرین دراسیا  االهتمامالمنظمة وكذلك 
 .والراسبین

بتنظیم ندوات ومحاضرات للتالمیذ وأولیاء أمورهم والمدرسین حول هذه الظاهرة، ودور  االهتمام
  ل طرف من أجل التقلیل منها، زیادة على كیفیة عالجها، وكذا الوقایة منهاك

 یتفق التربویون على أن األستاذ هو من أهم العوامل المؤثرة في سلوكات : دور هیئة التدریس
التالمیذ وشخصیاتهم، ومن ثم یتضح دوره في تقویم السلوكات السلبیة لدیهم كالعنف، وذلك 

والعمل على الحد منها أو التخفیف من حدتها وتأثیرها على األقل عن طریق رصد مسبباتها 
وذلك من خالل العمل على إظهار المحبة للتالمیذ بالكلمة الطیبة والسؤال عن التلمیذ إذا 
ظهرت علیه عالمات تغییر في المظهر أو السلوك، الحرص على ضبط النفس، وتجنب لوم 

   أمام زمالئه، المساواة بین التالمیذ داخل القسم سواء بین الجنسین  به االستهزاءالتلمیذ أو 
بالفروق الفردیة بین التالمیذ واإلیمان بأن لكل شخص  واالهتمامأو بین أعمارهم المتفاوتة 

 .(1)نقاط قوة ونقاط ضعف
 تتضح قیمته في التصدي لهذه الظاهرة  :دور مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني

 :خالل من
 المتكرر، حتى یمكن التعامل معهم صر التالمیذ أصحاب السلوك العدوانياالهتمام بحضرورة  -

بإعداد برامج وقائیة للحد من هذه  االهتماممع الحرص على معرفة أسباب السلوك، ضرورة 
الظاهرة وتفعیلها، عن طریق عقد ندوات وأنصاف أیام دراسیة تهدف إلى تعریف التالمیذ بالعنف 

 .أشكاله ومظاهره وكیفیة التعامل معهو 
ضرورة التعاون مع إدارة المدرسة للحد من السلوك العدواني، عن طریق سرعة التدخل في  -

 .المواقف وحسن التصرف، حتى ال تستفحل الظاهرة 
 .بتدریب التالمیذ على حل خالفاتهم عن طریق الحوار والتفاهم وتقبل الرأي اآلخر االهتمام -
 .األمور بالدور الكبیر الذي تلعبه بعض وسائل اإلعالم في نشر العنف بین التالمیذتوعیة أولیاء  -

                                                             
  .22صمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، مدیریة التعلیم األساسي، : وزارة التربیة الوطنیة  (1)
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 .بصفة مستمرة داخل المدرسة وخارجها ابنهحث ولي األمر على متابعة  -
تجنب وصف التلمیذ بالعدواني، ویفضل عدم التسرع في فتح ملف حالته، إال إذا تكرر السلوك  -

 .(1)نفسه

 :المدرسيالنظریات المفسرة للعنف -7
  :نظریة الصراع -1

یرى أصحاب نظریة الصراع أن العنف وسیلة للصراع بین النوعین إذ یعد العنف وسیلة أساسیة 
لفرض سیطرة الرجل وتمیزه على المرأة وقد أصبح العنف وسیلة لتأكید عدم المساواة بین النوعین وأداة 

العنف بهدف  الضغط على المرأة بهدف العودة إلى األسرة، كما أصبح الرجل یستخدم أسالیب متنوعة من
اإلنقاص من مكانة المرأة وتفوقها، ومن جهة نظر أصحاب نظریة الصراع بأنه یمكن حل مشكلة العنف 

تاحة الفرص للمشاركة  استغاللمن خالل إتاحة فرص المساواة بین أفراد المجتمع وعدم  فئة ألخرى وإ
  .(2)العادلة في الثروة والقوة

والتي ترجع العنف في المجتمع إلى الصراع وخاصة  تقوم نظریة الصراع على الفكر الماركسي
الصراع الطبقي، والصراع أیضا یمتد لیشمل كافة الصراعات بما فیها السیاسیة، الدینیة، من خالل صراع 

  .(3)المصالح، والصراع على السلطة

باعتباره ظاهره ظاهرة  االجتماعيلقد نظر كارل ماركس والماركسیون من بعده إلى الصراع 
نما  االجتماعيریة، بمقتضاها یمكن تقدیم التفسیر الموضوعي للواقع محو  لیست فحسب المجتمع الراهن، وإ

أیضا لكل المجتمعات اإلنسانیة عبر األحقاب الزمنیة الغابرة، وعندما یتحدث كارل ماركس عن الصراع 
ت تحدد طبیعة من تناقضا االجتماعیةفإنما یشیر بوضوح إلى ما تنطوي علیه الطبقات  االجتماعي

  .(4)العالقة القائمة فیما بینهما

 االجتماعيإلحداث التغیر  اجتماعیةوینظر كذلك ماركس إلى النزاع على أنه ضرورة ثوریة 
المتنازلة في كل حقبة من حقبات  االجتماعیةمشاعر الحقد والكراهیة والبغضاء التي تكنها الطبقات  تغذیة

                                                             
  .)24 -23(ص ص ،سابقمرجع : وزارة التربیة الوطنیة  (1)
  .112مرجع سابق، ص : محمود سعید الخولي وآخرون  (2)

  . الصحة المدرسیة  <www.allabout=school.com: نظریات تفسیر العنف المدرسي ورد عن موقع )3( 
  .22، ص 2014، 1للنشر والتوزیع، األردن، ط ، دار مجد الوياالجتماعيالصراع : نادیة سعید عشیور  (4)
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جوهر الصراع یكمن في التضارب والتناقض بین مصالح الطبقات التاریخ كما اعتقد ماركس أیضا، أن 
، التي تقررها طبیعة العالقات اإلنتاجیة التي یكونها اإلنسان مع وسائل اإلنتاج والتي تقود إلى االجتماعیة

  .(1)الصراع الطبقي الدائم

  :نظریة التحلیل النفسي - 2

مات الشخصیة، وأن السلوك تنطلق هذه النظریة من فرضیة مفادها أن العدوان سمة من س
أن العنف " سیغموند فروید"البشري عدواني بالفطرة والعنف ینتج جراء دافع بیولوجي، حیث اعتقد العالم 

 االتجاهغریزة فطریة وأن اإلنسان یولد لدیه صراع بین غریزتي الحیاة والموت، وأن الغرائز هي التي تحدد 
  .(2)الذي یأخذ السلوك

  :فإن الشخصیة اإلنسانیة تنطوي أساسا على عناصر ثالثة متصارعة وهي "فروید"وبحسب 

  .وتعني الدوافع التي تبحث عن اإلشباع بأي طریقة :الهو

وهي عبارة عن الصور المثالیة والفضائل األخالقیة التي تتعلمها في الصغر، وهي بمثابة  :األنا األعلى
  .الوازع المثالي الذي یؤدي إلى الضبط الداخلي

هي الذات في صورتها العاقلة التي تكبح جماح األنا األعلى في اإلسراف في الشهوات والملذات  :ألناا
، أما اجتماعیااإلنسان إلى سلوك مقبول  اتجهمن ناحیة أخرى، فإذا عجزت األنا في تقویم األنا األعلى 

  .(3)إذا تغلب الهو فبذلك یتجه الفرد إلى سلوكیات عدوانیة ومنحرفة
تم هذه النظریة باألبعاد النفسیة للعنف والقوى المحركة له، فالعنف طاقة ال شعوریة داخل كما ته

یرها وهذا العنف قد یكون مباشرا موجها نحو ستثاإلنسان، یعبر عنها بسلوك عدواني نتیجة مؤثر خارجي ی
 االعتداءعذر مصدر التهدید، أو یكون عنفا بدیال موجها نحو مصادر بدیلة لمصدر اإلثارة في حالة ت

علیه كما یمكن أن یكون عنفا خیالیا وذلك من خالل مشاهده أفالم العنف والتوحد مع شخصیات العدوان 
  .(4)وتقمصها

                                                             
  .22مرجع سابق، ص : نادیة سعید عشیور  (1)
  .29، ص 1997، 1، مركز الكتاب للنشر، مصر، طسیكولوجیة العنف والعدوان في الریاضة: محمد حسن عالوي  (2)
  ).47-45(، ص ص 1423، 1، دار الطلیعة، بیروت، طالجریمة والعقاب والمؤسسات اإلصالحیة: أحسن طالب  (3)
  .74، ص 2014، 1، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن، طالعنف الجامعي: ربحي مصطفى علیان  (4)
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في ضوء نظریة التحلیل النفسي تجد أن فروید یرجع العنف إما لعجز األنا عن تكییف النزاعات 
   ذات عن القیام بعملیة التسامي ، أو عجز الالفطریة الغریزیة مع مطالب المجتمع وقیمه ومثله ومعاییره

اإلعالء من خالل استبدال النزاعات العدوانیة والبدائیة والشهوانیة باألنشطة المقبولة خلقیا وروحیا  أو
ضعیفة، وفي هذه الحالة تنطلق الشهوات والمیول الغریزیة ) األنا األعلى(، كما قد تكون واجتماعیاودینیا 

  .اإلشباع عن طریق العنفإلى حیث تلتمس 

والمشاعر غیر  االنفعالیةوترى أیضا بأن العنف یرجع إلى الصراعات الداخلیة والمشاكل 
  .والشعور بالنقص األمانالشعوریة بالخوف وعدم 

  :النظریة البنائیة الوظیفیة -3

الوظیفي إلى حدوث العنف كحاجة وظیفیة وضرورة تقتضیها حاجات  االتجاهینظر أصحاب 
عادة توازن النسق االستقرار، ویؤكدون بأن هناك عوامل عدیدة تعمل على إعادة االجتماعيالنسق   وإ

والتماسك  واالتساقوالمسلمة األساسیة التي ترتكز علیها هذه النظریة تتمحور حول فكرة تكامل األجزاء 
  .(1)المتبادل بین هذه األجزاء المختلفة واالعتماد

توازن وعدم ن یتضمن دالالت هامة عن حالة الالالوظیفیون للعنف على أوعلى هذا األساس ینظر 
ما أن یكون نتاجا لفقدان  االتساق  االرتباطداخل النسق، فالعنف إما أن یكون نتاجا لفقدان المعیار وإ

        ، أو نتیجة الالمعیاریة أو فقدان التوازن الذي قد یصیب المجتمع اإلنساني االجتماعیةبالجماعات 
  .(2)أو الجماعة، بحیث تتحطم المعاییر، وتسود الفوضى، فیلجأ األفراد إلى العنف

فهو یسمح بظهور قیم  االجتماعیةحیث ینظر أصحاب هذا التوجه من ناحیة وظیفة العنف 
، وتسهم في تعزیز األمن، أي أن العنف یمكن أن التوتراتوتوازنات جدیدة تساعد على التقلیل من شدة 

  .(3)اجتماعیالبلوغ هدف أو غایة مشروعة یكون وسیلة 

                                                             
 دراسة میدانیة بمدینة سطیفمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، أسباب إنتشار العنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة: شاشة لیلى  (1)

  .53، ص 2015الجزائر، -جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل
  .55، ص   1،2009، جامعة الیرموك، األردن، طسوسیولوجیة الرجل العنیف والمرأة المعنفة: منیر كرداشة  (2)
  .73مرجع سابق، ص : ربحي مصطفى علیان  (3)
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ویخصص التصور البنائي الوظیفي بعض القضایا لمعالجة حالة التوازن في النسق إذ یقرر أن 
بمعنى أن النسق یسعى إلى التغیر في حالة أحد مكونات النسق یترتب علیه تغیر في حالة باقي األجزاء 

ن لكل فعل في تحافظ ع االجتماعیةوذلك ألن األنساق  التوازن لى حدودها في عالقتها مع بیئتها، وإ
والنسق في . النسق وصفه من حیث الكیفیة التي یؤثر بها في حالة توازن النسق وتمایزه عن هذه البیئة

لى أن تحصل وحداته المكونة ) واالجتماعیةالفیزیقیة (عالقته مع البیئة  یتجه أساسا نحو إنجاز هدف، وإ
  .(1)یستلزم تكیفها مع البیئة على جزاءات معینة وهذا

المتبادل بین العناصر  واالعتمادعلى فكرة تكامل األجزاء في كل واحد  االتجاهإذن یقوم هذا 
المختلفة للمجتمع الواحد، لذلك فإن أي تغیر في أحد األجزاء من شأنه أن یحدث تغیرات في األجزاء 

 االرتباط، فهو إما أن یكون نتاجا لفقدان االجتماعياألخرى وبالتالي فالعنف له دالالته داخل السیاق 
الصحیح، أو نتیجة  االجتماعيالتي تنظم وتوجه السلوك، أو نتیجة لفقدان الضبط  االجتماعیةبالجماعات 
  .، أو السیاسي، أو األسرياالقتصاديالنسق : مثل االجتماعیةفي أحد األنسقة  الضطرابات

  :نظریة اإلحباط والعدوان -4

من النظریات التي ترجع سلوك العنف إلى البناء " دوالرد"ة اإلحباط والعدوان لدى تعد نظری
وتظهر هذه النظریة أن كثیرا من اإلحباط الذي یؤذي إلى سلوك العنف مرده إلى عدم المساواة  االجتماعي

 وعدم العدالة داخل المجتمع إذ یظهر العنف في المناطق الریفیة، حیث یؤذي الفقر ونقص الفرص
  .(2)المتاحة إلى شعور األفراد باإلحباط وبالتالي یظهر بینهم سلوك العنف والعدوان

حیث ینظر أصحاب هذه النظریة إلى العدوان على أنه نتیجة لإلحباط دائما، والغرض الرئیسي 
لها أن كل شكل من أشكال العنف نسبة حالة وعدوان، وكل شكل من أشكال العدوان یكون مسبوقا بحالة 

حب   .(3)اطوإ

ومن خالل ما توصل إلیه أصحاب هذه النظریة من دراستهم للعالقة بین اإلحباط والعدوان 
  :بمثابة األسس النفسیة المحددة لهذه العالقة وهي واعتبارها

                                                             
  .136، ص 2002، 1المعرفة الجامعیة، مصر، ط، دار المعاصر االجتماعالمدخل في علم : غریب سید أحمد وآخرون (1)
  .35، ص 2008، 1، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، طدراسات في علم اإلجتماع الجنائي: إبراهیم لطفي طلعت (2)
  .363ص  ، ص1997، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، السعودیة، العنف العائلي: مصطفى عمر التیر (3)
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 .تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني باختالف كمیة اإلحباط - 1
 .یكف توجیه أو ظهوره ضد الذات أن العدوان الموجه ضد الذات ال یظهر إال إذا تغلب على ما - 2
 .العدوانیة نتیجة للتقلید االستجاباتقد تحدث  - 3
كف السلوك العدواني في المواقف اإلحباطیة بمثابة آخر یؤذي إلى إزدیاد میل الفرد للسلوك  - 4

 .(1)العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسي

فاإلحباط الناتج عن الحرمان، أشد قسوة ألنه یؤذي إلى اإلیذاء الجسدي، فالعنف هو استجابة 
حباطات تنتج عن الحرمان   .(2)لضغوط بنائیة وإ

نما یحدث ذلك بسبب اإلنفهذه النظریة ترى أن اإلنسان لیس عدوا حباطات التي یا بطبعه وإ
مرفق إحباطي ألن السلوك العنیف یعد إحساس تواجهه ومن ثم تؤكد هذه النظریة بأن كل عنف یسبقه 

الفرد بعدم قدرته من حصوله على ما یریده وعندما یؤخر إشباع وتفریغ تلك الرغبات فإن ذلك یؤذي إلى 
  .ظهور اإلحباط وفي هذه الحالة یبدأ یفكر ویتفاعل مع العنف كطریق مناسب لتفریغ هذا اإلحباط

 

  :خالصة

ونفسیة استفحلت في الكثیر من المیادین وخاصة  اجتماعیةمما سبق ذكره نستنتج أن العنف ظاهرة       
المجتمع التربوي أي المدرسة وهو نوع من التصرفات التي یتمیز بها التلمیذ عن غیره من التالمیذ من 

المستویات والشرائح خالل سلوكه المنحرف، باإلضافة إلى تأثیرها الفعال في المجتمعات على كافة 
  .، باختالف أنواعها وتعدد أسبابهااالجتماعیة

  

  

 
                                                             

، ورد 178، ص  2014، 16، عدد 4، المجلة الجامعیة، مجلدسیكولوجیة العدوان والنظریات المفسرة له :تينجاه أحمد الزلیط (1)
  .21/03/2017یوم  www.bulletin.zu.edc.ly>contents : عن الموقع

  .26، ص 2010، دار المأمون للنشر والتوزیع، عمان، د ط، العنف ضد المرأة: ضیف اهللاصالح عالیة أحمد  (2)
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  :تمهید

بعد أن تم التعرف على الجانب النظري للدراسة، وجمع المعلومات المتعلقة به ساعدنا ذلك    
 في الجانب المیداني، من خالل الكشف دور مستشار التوجیه في الحد من العنف المدرسي باالنطالق

  .التالمیذلدى 

وسنحاول في هذا الفصل، التطرق إلى اإلطار المنهجي للدراسة، والذي سنقوم فیه بإعطاء فكرة 
عامة عن المنهج المعتمد في الدراسة، ثم مجاالت الدراسة، ثم عینة الدراسة مع ذكر نوعها وكیفیة 

إلحصائیة التي یتم استخدامها وأدوات جمع البیانات واألسالیب ا االستطالعیةوصوال إلى الدراسة  اختیارها
ضیات، وأخیرا الوصول وذلك من خالل تحلیل البیانات وقیاسها، والتأكد من صحة الفر . الدراسة ذههفي 

  .إلى النتائج

  :منهج الدراسة -1

، یتوقف على طبیعة المنهج العلمي المناسب في أي دراسة سوسیولوجیة اختیارإن عملیة 
إلیها حیث یظل وخصائص موضوع الدراسة وطرائق المنهج السوسیولوجي، وكذا األهداف المراد الوصول 

الباحث وعمله قصد تنظیم المعطیات والتطورات وتحلیلها، وبالتالي  ا قویا لتوجیهالمنهج المعتمد مبعث
  .مم أو تصبح كبدایات لدراسات أخرىالوصول إلى نتائج علمیة منظمة لإلشكال المطروح یمكن أن تع

مجموع المبادئ أو الخطوات المنظمة التي نتبعها من أجل الوصول إلى " ویعرف المنهج بأنه
  .(1)"النتیجة العلمیة أو البرهنة علیها

، وبما أن موضوع بحثنا یتناول االجتماعیةلهذا یعتبر المنهج أساسي ومهم في تصمیم البحوث 
المنهج " في الحد من العنف المدرسي فإن المنهج المالئم في هذه الحالة هودور مستشار التوجیه 

الذي یعتمد على دراسة الظاهرة عن طریق وصفها وصفا دقیقا، من أجل التعرف على الظاهرة  الوصفي 
أو الحدث، من حیث المحتوى والمضمون والوصول إلى نتائج وتعمیمات تساعد في فهم الواقع 

  (2)".وتطویره

                                                             
  .30، ص2008، 1، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، طواإلنسانیة االجتماعیةمنهجیة البحث في العلوم : خالد حامد  (1)
 2، دار الصفاء، األردن، طأسالیب البحث العلمي األسس النظریة والتطبیق العلمي: ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم  (2)

  .52، ص2008
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المنهج الذي یهتم بوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا " بأنه " بلقاسم سالطنیة "فه ویعر 
خضاعها للدراسة الدقیقة   (3)".عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وإ

المنهج الوصفي في دراستنا التي تتمحور حول موضوع دور مستشار  استخداموالغرض من 
التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ هو وصف أشكال ومظاهر العنف المدرسي بین 

  .التالمیذ مع بعضهم البعض، وكذلك وصف الدور الذي یقوم به مستشار التوجیه داخل الثانویة

العدید من أدوات البحث السوسیولوجي   باستخدامنه یسمح ألصفي الو  نهجهذا الم استخدامكما تم 
البحث، باإلضافة لكون المنهج الوصفي ال  تساؤالتوالتي یمكن من خاللها الحصول على إجابات عن 

یكتفي بمجرد وصف الظاهرة، بل یسعى إلى تحلیلها وتصنیفها للتعرف على الظواهر المكونة لها والمؤثرة 
عطاء قراءات  استنطاقدام الطریقة اإلحصائیة من خالل علیها وهذا باستخ البیانات التي تم جمعها وإ

  .سوسیولوجیة كما یساعد في جمع أكبر قدر من البیانات عن مجتمع الدراسة

  : مجاالت الدراسة -2

 الحیز أو الفضاء الذي تتم فیه الدراسة، وبما أن موضوعنا  یقصد به :المجال المكاني
مكان إجراء من العنف المدرسي لدى التالمیذ، فیتناول دور مستشار التوجیه في الحد 

، فتحت 2م 56850بوالیة جیجل والتي تتربع على مساحة  "الكندي"دراستنا هو ثانویة 
  .1971أبوابها للتالمیذ سنة 

قسم باإلضافة إلى قسم خاص بالصم والبكم، ویتوفر  31تحتوي على  خارجي،/ نظامها داخلي 
  .مراقد، ومطعم، الساحة ومكتب مستشار التوجیه 8مخابر وورشتان، بها  10بها 

 حیث الدراسة من  استغرقتالدراسة، وقد  استغرقتهایقصد به الفترة التي  :المجال الزمني
، أما من حیث اإلطار 2017ءا من شهر فیفري شهور ابتد 3اإلطار النظري حوالي 

من أجل أخذ  2017/مارس/01المیداني للدراسة فقد كان أول نزول لنا للمیدان یوم 
یوم  االستمارةالدراسة المیدانیة إلى غایة توزیع على إجراء  موافقة مدیر الثانویة 

 .2017/يما/03

  

                                                             
 2012، 1، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، طاالجتماعیةالمناهج األساسیة في البحوث : بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني  (3)
  .133ص
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 المجال البشري:  

ستشارات التوجیه، ومدیر من اإلناث وم 469ور وذك 497تلمیذ منهم  993تضم الثانویة 
  .التربویین والمساعدین الثانویة

  :و خصائصها عینة الدراسة -3

تسمح بالوصول في  أنهاتعتبر العینة أحد شروط البحث العلمي للتأكید من صدق الفروض، كما          
عبارة عن مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسة یتم "معلومات المراد معرفتها وهي الإلى كثیرة حاالت 
جراء الدراسة علیها ومن تم استخدام تلك النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع  اختیارها بطریقة معینة وإ

  (1)."الدراسة األصـلي

، وطریقة العینة قد فرضت  (2)"العینة مجموعة فرعیة من عناصر بحث معین"وبعبارة أخرى          
سلوب لجمع البیانات في ظل صعوبة عدم قدرة مجموعة البحث على إجراء الدراسة المیدانیة نفسها كأ

علیها  اختیار عینة تجرى تلمیذ لذلك تم اللجوء إلى  999على جمیع مفردات البحث المقدر عددهم 
  . 996) = عدد تالمیذ قسم الصم والبكم(  3 – 999 التي تمثلسة االدر 

 "دور مستشار التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ"وبما أن دراستنا تركز على  -
العینة العشوائیة  باختیارفمجتمع بحثنا یرتكز على التالمیذ فقط، وعلى هذا األساس قمنا 

 وتلمیذة تلمیذ 996من مجتمع الدراسة البالغ عدده  %10عینة بنسبة  اختیارالبسیطة، وقد تم 
 .هم بطریقة عشوائیة  اختیاریتم  وتلمیذة تلمیذ 100ه سیكون عدد أفراد العینة هو وعلی

               ૢૢ×


  =100   

 .استمارات بسبب أخذ المبحوثین لها و عدم استرجاعها 4لكن تم إقصاء  استمارة 100و قد تم توزیع 

 

 

 

                                                             
  .80مرجع سابق، ص : محمد عبیدات وآخرون  (1)
، ص 2006، 2صحراوي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط ، ترجمة بوزیدمنهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة: موریس أنجرس  (2)

301.  
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  :خصائص العینة

  البیانات الشخصیة:المحور األول

  متعلق بالجنس: )01(الجدول رقم 

 %النسبة   التكرارات  االحتماالت
 %51.04  49  ذكر
  %48.96  47  أنثى

  %100  96  المجموع
نالحظ أن هناك تفاوتا نسبیا بین النسبتین الواردتین بین الذكور ) 01(من خالل الجدول رقم 

مقارنة بنسبة الذكور التي قدرت ب ) %48.95(واإلناث في ثانویة الكندي، حیث قدرت نسبة اإلناث ب 
)51.04%.(  

نالحظ أن نسبة الذكور متقاربة نسبیا مع نسبة اإلناث، وهدا راجع إلى خصائص العینة العشوائیة 
التي تتمثل في أنه لكل فرد فرص متساویة الختیاره ضمن العینة، اختیار فرد في العینة ال یؤثر على 

  .ر حجم المجتمع اختیار فرد أخر، تجانس المجتمع، وكب

  ا ما تبینه نتائج الجدولذ، وهلذكور واإلناث على حد سواءإذن دور مستشار التوجیه یكون مع ا

  متعلق بالسن: )02(الجدول رقم 

 %النسبة  التكرارات  االحتماالت
[16-17[  48  50% 
]17-18]  26  27.08% 
]18-19]  13  13.54% 

 %9.38  09  فما فوق -19[
 %100  96  المجموع

 أن نالس الذي یمثل توزیع أفراد العینة حسب متغیر) 02( یتضح من خالل بیانات الجدول رقم
في حین نجد أن الفئة التي تتراوح أعمارهم مابین .سنة  17إلى  16تتراوح أعمارهم ما بین ) %50(نسبة 

 18مابین تتراوح أعمارهم ) % 13.54(، بینما نجد أن نسبة )%27.08(سنة بلغت نسبتهم  18إلى  17
ا ذ، ویرجع ه)%9.38(سنة فما فوق تتراوح نسبتهم 19سنة، أما أفراد العینة الدین یتجاوز سنهم  19إلى 

المتمثلة في إجابات السنة أولى ثانوي هم األكثر اهتماما بالموضوع، مقابل نسبة ) %50(إلى أن نسبة 
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ویمكن أن یكون هدا لكثرة انشغال التالمیذ وغیابهم خاصة الذین ) %9.38(البكالوریا التي كانت نسبتهم 
هم تالمیذ  224تقابل ) %50(وفیما یخص عدد التالمیذ في الثانویة نجد أن . یحضرون لشهادة البكالوریا

 490بعدد  فما فوق -19[و [ 19-18[فئة  مقابل السنة الثالثة) %9.38(السنة األولى ثانوي، ونسبة 
   .هم السنة األولى ثانوي استجابةإذا األكثر  ،)%27.08(مقابل  285لثانیة فعددهم أما السنة ا

  متعلق بالمستوى التعلیمي: )03(الجدول رقم 

 %النسبة   التكرارات  االحتماالت
 % 56.25  54  أولى ثانوي
 % 34.38  33  ثانیة ثانوي
 % 9.37  09  الثالثة ثانوي
 % 100  96  المجموع

 التالمیذ مابین ثالثالمتعلق بالمستوى التعلیمي الذي یوضح توزیع ) 03(من خالل الجدول رقم 
) %34.38(من أفراد العینة هم تالمیذ السنة األولى ثانوي، تلیها نسبة ) %56.25(، حیث نجد مستویات

وهي تمثل ) %9.37(من أفراد العینة هم تالمیذ السنة الثانیة ثانوي، أما أخفض نسبة مسجلة هي 
 تتفق مع الفئة العمریة) %56.25(یرجع هذا إلى أن نسبة  التالمیذ الذین یدرسون السنة الثالثة ثانوي،

التي تجمع بین الفئة العمریة ) %34.38(سنة، و ثانیة ثانوي تمثل 17حیث توجد أقلیة ذات  ]16-17]
  .سنة 18سنة نصفهم [ 17-18[

فما فوق وهم طلبة البكالوریا وتمثل  19إلى [ 19- 18[السنة الثالثة ثانوي یعني تتفق مع الفئة العمریة 
یتفق  ثانوي وهو ما األولىتفاعال مع السنة  أكثریكون دور مستشار التوجیه  إذن، )% 9.37(نسبتهم 

  ]17-16]ر التوجیه هير تفاعال مع مستشاحیث تعتبر الفئة األكث المتعلق بالسن، 02مع الجدول رقم

  دراسیةال ةشعبمتعلق بال:  )04(الجدول رقم 

 %النسبة   التكرارات  االحتماالت
 %31.25  30  جدع مشترك علوم وتكنولوجیا

 %18.75  18  جدع مشترك آداب
 %2.08  02  ریاضي

 %6.25  06  تقني ریاضي
 %8.33  08  علوم تجریبیة
 %7.29  07  آداب وفلسفة
 %10.42  10  لغات أجنبیة
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 %15.63  15  واقتصادتسییر 
 %100  96  المجموع

جدع مشترك نسبة  أنالذي یوضح الشعبة الدراسیة للتالمیذ، نجد ) 04(من خالل الجدول رقم 
تبلغ نسبتها  آداب، في حین نجد أن نسبة جدع مشترك )%31.25(بـ  علوم وتكنولوجیا تقدر

من مجموع أفراد العینة شعبتهم تسییر واقتصاد، وتقدر نسبة شعبة ) %15.62(تلیها نسبة ) 18.75%(
وفلسفة وتقني  وآداب، في حین تتضح أن شعبة كل من علوم تجریبیة )%10.41(لغات أجنبیة بـ 

            وفلسفة آدابوتقدر نسبة ) %8.33(بـ  ریاضي كانت متقاربة حیث تتمثل نسبة علوم تجریبیة
  ).%6.25(بة تقني ریاضي  بـ تلیها نس) %7.29(بـ 

وهذا راجع إلى نسبة توزیع الشعب من خالل رغبات الطلبة ومعدالتهم التي تؤهلهم إلى النجاح 
  :والتي تتمثل في الشعب العلمیة وهي كالتالي 

ثم التفرغ إلى شعبتي تسییر واقتصاد والتي ) %31.25(جدع مشترك علوم وتكنولوجیا بنسبة 
  ) .%8.33(وعلوم تجریبیة التي بلغت نسبتها ) %15.63(تتمثل نسبتها في 

  )%2.08(وشعبة ریاضي بنسبة ) %6.25(كذلك شعبة تقني ریاضي بنسبة 

  :أما الشعب األدبیة تتمثل في 

) %7.29(وفلسفة التي نسبتها  آدابوتتفرع إلى شعبة ) %18.75(بنسبة  آدابجدع مشترك 
  )%10.42(ولغات أجنبیة بنسبة 

األكثر تداوال من طرف التالمیذ هي الشعب العلمیة تلیها الشعب األدبیة بنسب إذن الشعب 
  .متوسطة، ثم تلیها شعب ریاضي وتقني ریاضي بنسبة أقل

  متعلق بإعادة السنة:  )05(الجدول رقم 

  التكرار والنسب المئویة           
  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %25  24  نعم
  %75  72  ال

  %100  96  المجموع
أن أغلب المبحوثین لم یعیدوا السنة وقد  5توضح البیانات اإلحصائیة المبینة في الجدول رقم 

  ).%25(، في حین نجد التالمیذ الذین أعادوا السنة قدرت نسبتهم بـ )%75(بـ قدرت نسبتهم 
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دارة الثانویة من أساتذة ومستشاري التوجیه لتوفیر ذوه ا راجع إلى التنسیق بین العناصر التربویة وإ
لرفع من المستوى الدراسي للتالمیذ  واإلعالمبیئة مدرسیة جیدة بتقدیم وتكثیف الدعم والنصح واإلرشاد 

نیة لكن سلیمة في بناء قرارات آ واتخاذوذلك لتحقیق التوافق بین طموحات التلمیذ ونتائجه الدراسیة 
وجه تلمیذ دون رغبته فإنه حتما سیؤدي إلى صعوبات في الفهم واالستیعاب  فإذاالمشروع الدراسي، 

   .وصعوبات التعلم وهدا بسبب صعوبة التخصص الذي لم یكن حسب رغبته

ر من أفراد العینة،من غیر المعیدین وهدا راجع إلى الدو ربع  إعادةحیث تمثل النسبة أعاله  
النصحي الذي یقوم به مستشار التوجیه من خالل تقدیم االستشارات لهم فیما یواجهون من صعوبات وحل 

   .مشاكلهم

ا دور مستشار التوجیه یكون مع جمیع الطلبة لكن من خالل ما ورد في النتائج كان ربع ذإ
 التالمیذدور مستشار التوجیه یكون مع جمیع الطلبة وذلك من خالل توجیه  أنالتالمیذ المعیدین ، كما 

ونصحهم واالهتمام برغباتهم ألن عدم االهتمام بهم ینعكس بالسلب على التلمیذ حیث یحاول التسرب من 
  .المدرسة أو ممارسة العنف والسلوكات العدوانیة

  متعلق بالصفة: )06(الجدول رقم 

  التكرار والنسب المئویة          
  االحتماالت

  النسبة المئویة  التكرار

  %1.04  01  داخلي
  %9.37  09  نصف داخلي

  % 89.59  86  خارجي
  %100  96  المجموع

یوضح توزیع أفراد العینة حسب الصفة وأن  الذي 6تؤكد الشواهد الكمیة المبینة في الجدول رقم 
تلیها تالمیذ نصف داخلي ) %89.59(تلمیذ بنسبة  86أغلب التالمیذ صفتهم خارجیة والذي كان عددهم 

التالمیذ الداخلیین كانت نسبتهم شبه منعدمة  أما) %9.37(ما یعادل نسبة  9والذین قدر عددهم بـ 
  .)%1.04(والمقدرة بـ 

وهذا راجع إلى وجود أغلبیة التالمیذ من وسط المدینة ، فدور مستشار التوجیه على الغالب       
الدین یسكنون بالقرب من الثانویة ویتعامل مع التالمیذ الدین یسكنون في  التالمیذیستجیب بنسبة كبیرة مع 

في مناطق جبلیة بنسبة  قلیلة أما التالمیذ الذین یسكنونمناطق بعیدة وینتقلون عن طریق الحافلة بنسبة 
  .قلیلة جدا
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  :أدوات جمع البیانات -4

إن جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث والالزمة ألداء الدراسة المیدانیة ال تتم 
نما عن طریق مجموعة من األدوات التي تعتبر من الوسائل الضروریة اعتباطیةبطریقة مباشرة أو  ، وإ

واألساسیة لهذه العملیة وهذا حتى یستطیع الباحث اإللمام بجمیع المعطیات موضوع البحث وبما أن هذه 
ببعض هذه األدوات  باالستعانةاألدوات تتحدد وفقا لطبیعة البیانات والمعلومات المراد جمعها فقد قمنا 

  :لك وفق ما تطلبه موضوع بحثنا ومن بین هذه األدوات ما یليوذ

 االستمارة: 
 بطریقة  باستجوابهمتقنیة مباشرة للتقصي تستعمل إزاء األفراد، وتسمح : "تعرف على أنها

  (1)".كمي بهدف إیجاد عالقات ریاضیة والقیام بمقارنات رقمیة والقیام بسحبموجهة 

على یضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول  نموذج" بأنها  االستمارةكما تعرف 
  (1)".و موقفمعلومات حول موضوع أو مشكلة أ

كونها أداة مناسبة إلجراء هذه الدراسة نظرا لقدرتها على جمع  االستمارةعلى  اعتمدناولقد 
  .ألعضاء عینة البحث ومالءتهاالبیانات 

  :وهي موزعة كالتالي بحثنا قسمت إلى أربعة محاور استمارةوأسئلة 

  ).06- 01(أسئلة من  6محور البیانات الشخصیة ویتضمن : المحور األول -
الحد من العنف و  مستشار التوجیه: "األولى بعنوان محور یتعلق بالفرضیة الجزئیة: المحور الثاني -

  ).11-08(والذي یتضمن األسئلة من " اللفظي لدى التالمیذ
الحد من و مستشار التوجیه : "محور مرتبط بالفرضیة الجزئیة الثانیة المتمثلة في : المحور الثالث -

  ).18-12(أسئلة من  6والذي یتضمن " العنف الجسدي لدى التالمیذ
خاص بالفرضیة الثالثة المتعلقة بمستشار التوجیه والحد من العنف الرمزي لدى : المحور الرابع -

  ).24-19(أسئلة من  6التالمیذ والذي یتضمن 

طالع األستاذة المشرفة علیها وتعدیلها، تم عرض  االستمارةبعد إعداد    على عدد من  االستمارةوإ
، وذلك إلبداء مالحظاتهم حول مدى وضوح عبارات أداة *االجتماعاألساتذة والمختصین في مجال علم 

                                                             
  .204موریس أنجرس، مرجع سابق، ص  (1)
 2008، 3عات الجامعیة، الجزائر، ط، دیوان المطبو تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: رشید زرواتي  (1)
  .182ص
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ف أو إعادة صیاغة البحث، ومدى مالئمة العبارات للمحور الذي تنتمي إلیه، مع إجراء تعدیل أو حذ
ك المالحظات التي أبداها األساتذة قمنا بتعدیل ما یلزم تعدیله بأسلوب أكثر سهولة، وعلى ضوء تل األسئلة

 .قربها من فهم المبحوثینین بقدر اإلمكان تبسیط األسئلة لنوحذف ما یلزم حذفه، مراع

  صدق محتوي االستمارة:  

ین األسئلة و إعادة صیاغة البغض األخر ومن بتم تعدیل االستمارة من خالل حذف بعض 
  : األسئلة نذكر على سبیل المثال

  .مستشار التوجیه و الحد من العنف اللفظي لدى التالمیذ: المحور الثاني الفرضیة الثانیة 

  هل یقوم مستشار التوجیه بحصص إعالمیة لكم داخل االقتسام ؟:  7السؤال رقم

  ال                      نعم      

  هل یقدم مستشار التوجیه حصص إعالمیة داخل األقسام ؟: أصبح على الشكل التالي 

  ال          نعم                 

  : إذا كانت بنعم تتمثل في   

  تعلیمات   

  نصائح   

  توجیهات   

  إرشادات   

  تم حذفه  :8السؤال رقم 

  علنا داخل القسم ؟هل سبق وأن قام أحد التالمیذ بسب األستاذ 

  8رقم  یصبح 9السؤال رقم 

                                                                                                                                                                                              
  .جامعة جیجل  -ب –هشام، محاضر  الدكتور بوبكر :األساتذة المحكمین هم  *

  .جامعة جیجل -أ –، مساعد شربال مصطفى األستاذ                           
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إذا ما تعرضت یوما إلى شتم من طرف العاملین هل یتدخل مستشار التوجیه لحل :  8السؤال رقم 
  المشكلة ؟

  :إذا كانت اإلجابة بنعم كیف یتصرف   

  جلسات إرشادیة للتلمیذ   

  استدعاء ولي األمر  

   القیام بحصص إعالمیة جماعیة توعویة  

إذا ما تعرضت یوما إلى شتم من طرف زمیلك هل یتدخل مستشار : أصبح السؤال على الشكل التالي 
  التوجیه لحل المشكلة ؟ 

  ال             نعم           

  : إذا كانت اإلجابة بنعم كیف یتدخل   

  جلسات إرشادیة لتلمیذ   

  القیام بحصص إعالمیة جماعیة لتوعیة  

            استدعاء ولي األمر 

  ویبقى كما هو  09رقم  یصبح 10السؤال رقم

  هل ینشط مستشار التوجیه حمالت إعالمیة حول سلوك عدواني كالمي كاأللفاظ النابیة ؟ 10السؤال رقم 

  ال         نعم                    

  هل ینشط مستشار التوجیه حمالت إعالمیة حول العنف اللفظي ؟ : أصبح السؤال على الشكل التالي 

  ال         نعم                   

  :إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي اإلرشادات المقترحة   

  التحلي باألخالق الحمیدة   

  التزام بقوانین النظام الداخلي   
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  حسن الحوار و التواصل   

  ضبط السلوك   

  كیف تتصرف إذا تعرضت لقذف كالمي في الثانویة ؟ : 11السؤال رقم 

  تلتزم الصمت   

  تشتكي إلى اإلدارة الثانویة   

  التوجه إلى مكتب مستشار التوجیه 

  إذا ما تعرضت لقذف كالمي إلى من تتجه بالشكوى ؟: أصبح السؤال على الشكل التالي 

  مستشار التربیة   

  الطاقم التربوي اإلداري  للثانویة 

  التوجه إلى مكتب مستشار التوجیه 

  الحد من العنف الجسدي لدي التالمیذ مستشار التوجیه و : أما المحور الثالث الفرضیة الثانیة 

  یبقي كما هو  12السؤال رقم 

  لتالمیذ ؟ هل یؤدي الشغب في الصف بلكم أو صفع أحذ ا : 13السؤال رقم 

  ال            نعم                  

  هل سبق وأن حدث شغب جسدي في الصف ؟ : أصبح على الشكل التالي 

  ال               نعم               

  : في حالة اإلجابة بنعم كیف یتدخل مستشار التوجیه   

  یحاول معرفة السبب   

  فصلهم لمدة عن الصف الدراسي   

  الحوار االیجابي  

  استدعاء أولیاء األمر  
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   5رقم و  4 و 3البند رقم و  2البند رقم تم حذف  : 14السؤال رقم 

  بقوانین النظام الداخلي    

  محافظة على ممتلكات ووسائل المؤسسة 

  احترام األستاذ   

  ....أخرى تذكر 

  : لتصبح كاألتي 

  مواضیع حول االنحرافات الشائعة   

  التسرب  مواضیع حول  

  التدخین و المخدرات   

  یبقي كما هو  16و رقم  15السؤال رقم 

  هل تقوم بالكتابة  على المقاعد و جدران المؤسسة ؟ : 17السؤال رقم 

  ال       نعم                         

  إذا كانت اإلجابة بهدف   

  الغش  

  تعبیر عن الذات   

  قلق و الالمباالة   

  هل ینصح مستشار التوجیه بعم الكتابة على المقاعد و جدران الثانویة ؟ : أصبح على شكال التالي 

  ال      نعم                   

هل یقوم مستشار التوجیه بحصص توجیهیة من أجل التوعیة بضرورة المحافظة على  18السؤال رقم
  ممتلكات المؤسسة و الحد من الشجارات ؟

  ال                  نعم      
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هل یقوم مستشار التوجیه بحصص إرشادیة حول تخریب لممتلكات الثانویة ؟  : أصبح على الشكل التالي 
  ال         نعم                 

  د من العنف الرمزي لدى التالمیذ مستشار التوجیه و الح: أما المحور الرابع  

  تم حذفه  19السؤال رقم 

  سلوك المعلم أو احد زمالءك باستهزاء ؟ هل تقوم بتقلید

  ال       نعم              

  و یبقى كما هو  19 یصبح 20سؤال رقم 

  كیف یتدخل مستشار التوجیه في حین تعرضك لمضایقة معنویة من أحد التالمیذ ؟ 

  االستفسار عن الموضوع   

  و التحاور  األمرمناقشة   

  تجاهل و عدم االهتمام   

  یبقى كما هو  21رقم و  20رقم سؤال 

  في حالة تعرضك للمفاضلة في المشاركة بین التالمیذ كیف تتصرف ؟  : 22السؤال رقم 

  االمتعاض   

  كره األستاذ   

  الخروج عن الصف   

  : حیث یصبح على الشكل التالي 

  ه ؟في حالة تعرضك لتحیز داخل الصف الدراسي هل تقوم بطرح مشكلك مع مستشار التوجی

  ال      نعم                

  : في حالة اإلجابة بنعم كیف یتصرف   

  یستقبلك في مكتبه و یصغي لك     
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  یستقبلك ضمن حصص توجیهیة     

  یقوم بالتنسیق مع األستاذ     

  یقترح حلول      

  :  "ال" في حالة اإلجابة ب  

  ال یستقبلك و یتهرب   

  یتصرف بال مباالة  

  انعدام الثقة  

  لیس له وقت لالستماع  

  الخوف والخجل  
  قلة الوعي دوره   

  .یبقى كما هو  24 ورقم 23 السؤال رقم

 المالحظة: 
إن أغلبیة الباحثین یجمعون على أهمیة المالحظة كأداة من األدوات الرئیسیة التي تستخدم في 

 الرؤیةالبحث العلمي، ومصدر أساسي للحصول على البیانات الالزمة لوضوح الدراسة، فالمالحظة هي 
المشكالت، عملیة مراقبة أو مشاهدة السلوك و " اهرة المدروسة، إذ تعرف على أنهاوالفحص الدقیق للظ

بأسلوب علمي منظم وهادف لقیاس وتحدید العالقة  واتجاهاتهاواألحداث والمكونات المادیة ومتابعة سیرها 
   (1)".السببیة بین المتغیرات والتنبؤ بتصرفات وسلوك األفراد

المالحظة البسیطة في دراستنا لجمع البیانات التي تخدم الموضوع وذلك من  استخداموقد تم 
  .(2)خالل مالحظة الظواهر كما تحدث تلقائیا في ظروفها العادیة دون إخضاعها للضبط العلمي

"  وقد تمت هذه المالحظة بدون مشاركة حیث كان ذلك أثناء الزیارات المتكررة التي قمنا بها إلى
وهذا وقد أفادتنا هذه األداة في مالحظة بعض السمات التي تمیز مجتمع البحث بصفة " ثانویة الكندي 

عامة وأفراد العینة بصفة خاصة، باإلضافة إلى مالحظة العالقات المتواجدة داخل المؤسسة، وذلك من 
   :خالل مختلف التعامالت التي تحدث بین أفراد مجتمع البحث، ومن أهم المالحظات المسجلة ما یلي

                                                             
  .73، ص1999، األردن، 2، دائرة المكتبة الوطنیة، طمنهجیة البحث العلمي: محمد عبیدات وآخرون  (1)
  .300، ص 2003المكتب الجامعي الحدیث، د ط، اإلسكندریة، ، التفكیر العلمي والتفكیر النقدي: محمد صبیري، فؤاد النمر  (2)
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تاریخ 
  المالحظات

  المالحظات

یوم 
01/03/2017  

بوالیة " الكندي"نزلت الباحثتان إلى المیدان من أجل أخذ الموافقة من مدیر ثانویة 
جیجل إلجراء الدراسة المیدانیة في المؤسسة ومنحنا التصریح والتسهیالت الالزمة 

  .إلجراء الدراسة
یوم 
08/03/2017  

والحصول على بعض  االستفساركان هناك لقاء مستشار التوجیه من أجل 
  .المعلومات فیما یخص العنف المدرسي من طرف التالمیذ

یوم 
16/03/2017  

كان هناك لقاء مع بعض التالمیذ الذین یدرسون بالثانویة والحصول على معلومات 
األنواع األكثر من خاللهم فیما یخص وجود العنف داخل الوسط المدرسي وماهي 

  .انتشارا
یوم 
02/04/2017  

حول العدد اإلجمالي  االستفساركان الغرض من نزولنا إلى المیدان من أجل 
  .للتالمیذ

یوم 
19/04/2017  

نزول الباحثتان إلى المیدان من أجل الحصول على مؤشرات فیما یخص أشكال 
العنف المدرسي داخل الثانویة من عنف لفظي ورمزي وجسدي وتسجیل المؤشرات 

  .بحثنا استمارةاألكثر تكرارا بهدف بناء 
یوم 
03/05/2017  

  .على التالمیذ االستماراتنزول الباحثتان إلى المیدان بغرض توزیع 

 مقابلةال: 
وهي من األدوات الرئیسیة لجمع المعلومات والبیانات في دراسة األفراد والجماعات اإلنسانیة، كما 

لضروریة ألي أنها تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات شیوعا وفاعلیة في الحصول على البیانات ا
ب یطلب اإلجابة والتعقی، التي واإلیضاحات واالستفساراتمجموعة من األسئلة "  بحث، وتعرف على أنها

  (1)".علیها وجا لوجه، بین الباحث واألشخاص المعنیین بالبحث أو عینة ممثلة لهم
تفاعل لفظي یتم عن طریق موقف مواجهة یحاول فیه الشخص القائم بالمقابلة أن " وتعرف بأنها 

 آخرین للحصول على بعض البیانات وأشخاصیستشیر معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر 
  (2)".الموضوعیة

                                                             
، ص 1999، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات: عامر إبراهیم قندلجي  (1)

168.  
  .212مرجع سابق، ص :رشید زرواتي  (2)
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هذه األداة المنهجیة للحصول على بعض المعلومات والبیانات  المتعلقة بمتغیرات  اعتمدناوقد 
بحثنا، وتثبیت مؤشراته مما سمح لنا بإجراء البحث المیداني داخل الثانویة، وفي دراستنا قمنا بالمقابلة مع 

نا المیدانیة في مدیر الثانویة التي أجریت بها الدراسة، حیث قمنا بطلب الموافقة منه على إجراء دراست
عطاء التصریح والتسهیالت الالزمةال المؤسسة، أما المقابلة  إلجراء الدراسة مثل معلومات حول مؤسسة وإ

الثانیة فقد كانت بعض المساعدین التربویین وثم التحاور فیها معهم حول موضوع الدراسة وفي نفس 
  .داخل المدرسة انتشاراكثر الوقت وجهنا لهم بعض األسئلة المباشرة حول مظاهر العنف األ

یت بها الدراسة للحصول على ما التوجیه في الثانویة التي أجر  ةكما قمنا بمقابلة مع مستشار 
حیث دار حوارنا في مجمله حول محور دراستنا، فكانت من مظاهر وأشكال  للمیداننزولنا منا في یخد

لبعض األسئلة والتي عادت بالفائدة على  العنف الموجودة في الثانویة وطریقة الحد منها خالل توجیهنا
  .إلمكان الحصول علیها بطریقة أخرىدراستنا الراهنة وتمثلت في الحصول على معلومات مهمة لم یكن با

 السجالت و الوثائق :  

تعتبر إحدى األدوات الهامة في جمع البیانات، حیث تعد بمثابة وسیلة للحصول على بیانات 
في إجراء هذه الدراسة على بعض الوثائق والسجالت  استعناوالمالحظة والمقابلة، وقد  لالستثمارتكمیلیة 

 :ومن بین هذه الوثائق الدراسةمن أجل جمع البیانات والمعلومات التي لها أهمیة في إثراء موضوع 

 وثائق متعلقة بمهام مستشار التوجیه. 
 البشري المتمثل في العدد اإلجمالي  وثائق تحتوي على نبذة تاریخیة عن نشأة المؤسسة، مجالها

 .للتالمیذ

وقد تمكنا من خالل هذه الوثائق والسجالت من معرفة عدد التالمیذ باإلضافة إلى تزویدنا 
  بوي الذي یقوم به مستشار التوجیهبمعلومات حول الثانویة والدور التر 

  :أسالیب التحلیل -5

علیها دراستنا أسلوبین للتحلیل من أجل تقصي المعطیات ومعالجة  اعتمدتمن بین األسالیب التي       
  :البیانات ووصف النتائج وتتمثل في

 الذي یعتمد على النسب المئویة في الكشف عن فرضیات الدراسة  هوا ألسلوب: األسلوب الكمي
ذي البحث، فهو ال استمارةأي أنه یعمل على تكمیم المعطیات الواقعیة التي حصلنا علیها من 

  .یعني بتكمیم المعطیات وتحویلها إلى بیانات رقمیة في شكل نسب مئویة وتنظیمها في جداول
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األسالیب اإلحصائیة المتمثلة في التكرارات والنسب المتمثلة  استخدامومن خالل هذه الدراسة تم 
  .في التكرارات والنسب المئویة لوصف عینة الدراسة

 ألسالیب عند القیام بالقراءة اإلحصائیة التي تصف داللة یتم هذا النوع من ا: األسلوب الكیفي
النسب الواردة في الجداول، أي التي تعني بتحلیل البیانات وتفسیرها من الجداول اإلحصائیة 

صحة الفرضیات المطروحة،  اختبارمنه وذلك بغرض  انطلقناوربطها باإلطار النظري الذي 
  .مات التي تحصلنا علیها من الواقعوالمعلو 

  :االستطالعیةالدراسة  -6

میدان الخطوة الهامة والضروریة التي تساعدنا في التعرف على ال االستطالعیةتعتبر الدراسة 
 استشارةاإلمكانیات الالزمة والمتوفرة التي تتدخل في سیره، باإلضافة إلى الذي یجري فیه البحث، ومدى 

  .ذوي الخبرة ومتخصصین للتعرف على أهم أرائهم وأفكارهم التي قد تساعد في إجراء البحث

إلى جمع المعلومات األولیة التي تمكننا من التأكد من وجود  االستطالعیةوتهدف الدراسة 
اإلشكالیة المطروحة في المیدان وضبط حدود البحث وشروطه بكل موضوعیة، وكذا تساعدنا على إعداد 

إمكانیات  استطالعمرحلة تجریب الدراسة بقصد "  على أنها االستطالعیةرف الدراسة ، وتعاالستمارةلة أسئ
هذه الدراسة  اعتبارمدى سالمة األدوات المستخدمة في البحث وصالحیتها، ویمكن  اختیارالتنفیذ وبقصد 

أمام الباحث قبل أن نبدأ التطبیق  معالمهالطرق واستطالع  اكتشافصورة مصغرة للبحث، وهي تستهدف 
  (1)".التنفیذیةالكامل للخطوات 

والیة جیجل حیث سمحت لنا هذه الدراسة " الكندي"في ثانویة  االستطالعیةوقد أجرینا دراستنا 
بالتحدث ومقابلة مستشارات التوجیه وبعض عناصر الجماعة التربویة المتمثلین في المشرفین التربویین 

لك التالمیذ من مختلف األطوار، بهدف التعرف على مختلف أنواع العنف المدرسي لدى والمراقبین وكذ
لتالمیذ وعناصر الجماعة التالمیذ المنتشرة داخل الوسط المدرسي سواء بین التالمیذ أنفسهم أو بین ا

نف معهم بكل ما یخص الع اآلراءوقمنا في هذه الدراسة بمالحظة سلوكات التالمیذ وتبادل  التربویة
حول أشكال العنف المنتشرة والمتمثلة في العنف  باالستفسارحیث قمنا  المدرسي داخل هذه المؤسسة

  .اللفظي والعنف الجسدي والعنف الرمزي

  .تحصلنا على مؤشرات أولیة لهذه األشكال والمتعلقة بفرضیات الدراسة اآلراءمن خالل هذه 

  .االستمارةمؤشرات حسب الفرضیات الفرعیة لفئات التصنیف  -
                                                             

  .73، ص1984، 2دار القلم، الكویت، ط التربیة وعلم النفس،مناهج البحث العلمي في : محمد خلیفة بركات  (1)
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اإلجراءات  اتخاذ، هدید اللفظي، اإلصغاء، كتابة اعتذارالشتم، الت :المؤشرات المتعلقة بالفئة األولى*
  .القانونیة، العنف اللفظي، القذف اللفظي

 الحوار اإلیجابي، الفصل عن الصف شجار جسدي، شغب جسدي،: المؤشرات المتعلقة بالفئة الثانیة*
 االنحرافات، مواضیع حول التسرب، مواضیع حول واالجتهادلتشجیع على الدراسة أولیاء األمر، ا استدعاء

، تعدیل السلوك، حسن التصرف، الحد من االنحرافاتالشائعة، التدخین والمخدرات، الوعي بمخاطر 
  .الشجارات، الكتابة على المقاعد وجدران الثانویة، تخریب ممتلكات الثانویة

 بالهاتف، السخریة، الدور التوعويالمضایقة المعنویة، التصویر  :لثالثةالمؤشرات المتعلقة بالفئة ا*
  .، حسن التواصل، التحیز، التعرض لإلقصاءاالقناعياألسلوب 

داللة وتأسیسا للمیدان ألنها األكثر  االستطالعیةتعتبر هذه المؤشرات األكثر تكرارا حسب الدراسة  -
  .لمتغیرات الدراسة

في دراستنا هذه على المالحظة البسیطة، كأداة من أدوات البحث، نظرا ألن طبیعة  اعتمدناوقد  -
موضوعنا تفرض علینا هذا كما أنها تساعدنا في جمع المعطیات من الواقع ومالحظة سلوكات التالمیذ 

  .داخل الثانویة

  :االستطالعیةدراستنا من خالل  هاومن أهم المالحظات التي سجلنا

 .المآزر ارتداءعدم  -
 . التدخین في الساحة -
 .الكتابة على الطاوالت وجدران القسم -
الفوضى داخل األقسام، كذلك الدخول والخروج من الحصة في جمیع األوقات، الدخول متأخرین  -

 .إلى قاعات الدراسة
 .الفوضى في ساحة الثانویة أثناء خروج التالمیذ للراحة -
 .حصول على إذن للدخول بعد الغیابالشجار مع المساعدین التربویین من أجل ال -

ال وقد كان هدفنا من هذه المالحظة هو الحصول على مؤشرات من أجل اإلطالع على أشك
  .ةالعنف الموجودة داخل الثانوی
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  فرضیات الدراسة/  2-1         

  الدراسات السابقة/ 2-2

  النتیجة العامة/ 3                                       

  خالصة                                           
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 :تمهید
نتائج الدراسة آخر مرحلة في البحث السوسیولوجي، فهي من  و مناقشة تعد مرحلة عرض وتحلیل

أهم أساسیات البحث العلمي ومقتضیاته خالل التطرق إلى الجانب المیداني للدراسة، وهذا نظرا لألهمیة 
البالغة للبیانات المتحصل علیها وعالقتها بمشكلة البحث، أهدافه وفروضه وقد حاولنا في دراستنا هذه 

فكانت في شكل جداول تضمنت نسبا مئویة منها  الكمیةنات كمیة وأخرى كیفیة، أما التحصل على بیا
 لمركبة المتضمنة لسؤالین أو أكثرالبسیطة المتعلقة بالبیانات الخاصة بسؤال واحد في االستمارة، ومنها ا

 بعضها البعضها ومحاولة ربطها مع ، والتعلیق علیلق بوصف الجداول، تحلیل البیاناتفتتع الكیفیةوأما 
 .وبما جاء في اإلطار النظري للدراسة ثم استخالص النتائج

  : عرض و تحلیل البیانات - 1
  حد من العنف اللفظي لدى التالمیذمستشار التوجیه وال: المحور الثاني
  توجیه لحصص إعالمیة داخل األقسامیوضح تقدیم مستشار ال): 07(الجدول رقم 

  التكرار والنسب المئویة          
  االحتماالت    

 %النسبة المئویة   التكرار  %النسبة المئویة  التكرار

  
  

  نعم

    %9.88  08  تعلیمات
  
45  

  
  
46.88%  

  %28.39  23  نصائح
  %34.57  28  توجیهات
  %27.16  22  إرشادات
  %100  81  المجموع

  %53.12  51  ال
  %100  96  المجموع

  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة اریالختنظرا ) 81(لغ عدد التكرارات ب :مالحظة
الذي یوضح تقدیم مستشار التوجیه لحصص إعالمیة داخل األقسام أن )  07(یبین الجدول رقم 

" بنعم"تلیها نسبة التالمیذ الذین أجابوا  )%53.12(، حیث تقدر نسبتها بـ" ال"بـ  أجابواأغلبیة التالمیذ 
حتماالت، حیث نجد أن نسبة هذه النسبة بین مجموعة من اال وحتوترا) %46.88(حیث قدرت نسبتهم بـ
        وتقدر نسبة اإلرشادات )%28.39(في حین بلغت نسبة النصائح )%34.57(توجیهات قدرت ب

هم بان تقدیم ، یصرح التالمیذ من وجهة نظر )%9.88(في حین بلغت نسبة التعلیمات بـ) %27.16(بـ 
تشار التوجیه، حیث أفادتنا مستشارة التوجیه من خالل مقابلتنا معها الحصص اإلعالمیة من أهم مهام مس

بتوقیت تقدیم هذه الحصص وزیارة األقسام فإما تكون بین الحصص الدراسیة أو باألخذ من وقت األستاذ 
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تدریسه وذلك في آخر الحصة، فهذا ال یعني أن مستشار التوجیه ال یقدم حصصا إعالمیة داخل  أثناء
عدم  أو، وهذا ما یوضح أن قیام مستشار التوجیه بحصص إعالمیة یكون في وقت تغیب التالمیذ األقسام

ص أثناء مراجعة التالمیذ حضورهم عمدا وبأن عینة دراستنا شملت تالمیذ الباكالوریا فقد تكون هذه الحص
  .عدم تقدیم مستشار التوجیه لحصص إعالمیة بنسبة أكبر لذلك جاءت

 التوجیهي(ستشار التوجیه یقوم بدوره التعلیمي بنسبة أقل من األدوار األخرى یرى التالمیذ أن م
، وهذا راجع إلى أن دور التعلیمات یتضح ضمن عمله التوجیهي لذلك ال یفرق )النصحي اإلرشادي

 التالمیذ بالفضل بین األدوار التي یلتزم بإفادتها مستشار التوجیه وتقدیمها للتالمیذ، باإلضافة إلى قیام
مستشار التوجیه بدوره التعلیمي من خالل المعلقات والمنشورات والمطویات التي ال یأخذ لها التالمیذ 

التالمیذ بها  اهتمامبعدم  االستطالعیةأهمیة ویقومون برمیها وتمزیقها وهذا ما الحظناه من خالل دراستنا 
  .بأمور أخرى النشغالهملمضمونها وذلك  االكتراثوتمزیقها وعدم 

نستخلص أن أغلب التالمیذ أجابوا بعدم تقدیم مستشار التوجیه لحصص إعالمیة داخل  إذن
رة األقسام لكن هذا ال ینفي دوره النصحي والتوجیهي واإلرشادي وأنه یقوم بنسبة قلیلة بالتعلیمات وذلك لكث

 .في المكتب التوجیهي ةانشغاله والمهام اإلداریة خاص
  :للشتم و تدخل مستشار التوجیهیوضح التعرض : )08(الجدول رقم 

  و النسبة المئویة التكرار                   
النسبة   التكرار  %النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %المئویة

  نعم

    61.54%  16  جلسات إرشادیة للتلمیذ
  
25  

  
  

26.04% 

القیام بحصص إعالمیة جماعیة 
 %11.54  03  للتوجیه

 %26.92  07  أولیاء التالمیذ استدعاء
 %100  26  المجموع

 %73.96  71  ال

 %100  96  المجموع

  
  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 26(التكرارات بلغ عدد  :مالحظة

الذي یوضح التعرض للشتم وتدخل مستشار التوجیه، أن ) 08(من خالل الجدول رقم  یتضح
   التوجیه عند تعرض أحد التالمیذ للشتم حیث قدرت نسبتها أغلب أفراد العینة أجابوا بعدم تدخل مستشار 

توضح تدخل  والتي) %26.04(والتي قدرت نسبتها بـ" بنعم"أما باقي أفراد العینة فأجابوا  )%73.96(بـ 
جلسات إرشادیة  الحتمالبلغت أعلى نسبة حیث  االحتماالتمستشار التوجیه من خالل مجموعة من 

تلیها نسبة القیام بحصص ، )%26.92(أولیاء األمر بنسبة  استدعاء احتمالیلیها  %)61.54(للتلمیذ بـ 
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) 07(ومن خالل المقارنة مع نتائج الجدول )%11.54(إعالمیة جماعیة لتوجیه التالمیذ حیث قدرت بـ 
نجد من خالل قیام مستشار التوجیه بحصص إعالمیة للتوجیه تتمثل أغلب أدواره في النصح واإلرشاد 

من خالل إجابة التالمیذ على حصص إعالمیة جماعیة لتالمیذ من ) 08(والتوجیه وهذا ما یثبته الجدول 
 بحصص إعالمیة جماعیة، ولكنال ینفي قیام مستشار التوجیه طرف مستشار التوجیه بنسبة قلیلة فهذا 

یتدخل إما ما بین الحصص أو في آخر الحصة وهذا ما یؤكد على عدم حضور التالمیذ وذلك لخروجهم 
مرات  3 وهي أقل بـ )%26.04(ولذلك نجد أن مستشار التوجیه یتدخل بنسبة  االكتراثمن الحصة وعدم 

 من وجهة نظر أفراد العینة من خالل مجموعة من الطرق المتمثلة في تدخله بنسبة" ال"من نسبة 
 من خالل قیامه بجلسات إرشادیة مقارنة بالقیام بحصص إعالمیة جماعیة بنسبة )61.54%(
یذ دوره اإلعالمي هنا یكون عن طریق حصص إعالمیة جماعیة لیس أثناء دراسة التالمف، )11.54%(

یذ أو في آخر الحصة عند خروج التالم تزامن غیاب الطلبة وعدم حضورهمولكن بین الحصص والتي 
وذلك عند قیام التالمیذ ) %26.92(ولي األمر بنسبة  استدعاء، أما اكتراثهم بموضوع العنف اللفظيلعدم 
أولیاء األمر وقد یحال إلى مجلس التأدیب وهنا یكون دور  استدعاءاألستاذ أو أحد العاملین هنا یتم  بسب

 .مستشار التوجیه

ینظر أصحاب نظریة اإلحباط إلى العدوان على أنه  ما یؤدي إلى إحباط التالمیذ، حیث وهذا
  .التالمیذ لتوجیه من خالل القیام بجلسات تخصنتیجة لإلحباط وعلى هذا یجب تدخل مستشار ا

یتضح دور مستشار التوجیه في الحد من الشتم من خالل دوره اإلرشادي وهو اإلجراء  إذن -
  .المفروض إداریا في دور مستشار التوجیه

أو عمال الثانویة وتدخل مستشار  لألستاذیوضح قیام التالمیذ بتهدید لفظي ): 09(الجدول رقم 
  .التوجیه

  مئویةالتكرار و النسبة ال                            
            االحتماالت

  %النسب المئویة   التكرار

 %44.79  43  یقوم باإلصغاء لكل األطراف

  %23.95  23  إذا ما أخطأ مباشرة اعتذارلب من التلمیذ كتابة یط
 %34.37  33  ااإلجراءات القانونیة  بیداغوجی باتخاذیطالب 

 %100  96  المجموع

من ) %44.79(أن  نجد )09(البیانات اإلحصائیة التي یوضحها الجدول رقم من خالل 
لألستاذ أو عمال الثانویة، من المبحوثین أفادوا بتدخل مستشار التوجیه عند قیام التالمیذ بتهدید لفظي 

اإلجراءات  باتخاذمن المبحوثین فأكدوا بأنه یطالب ) %34.37( خالل اإلصغاء لكل األطراف، أما
مباشر إذا  تلمیذ كتابة اعتذارمن المبحوثین أجابوا بأنه یطلب من ال )%23.95( نیة بیداغوجیا، أما القانو 
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رشاد التالمیذ ما أخطأ ومنه نتوصل إلى أن  دور مستشار التوجیه یتمثل في متابعة وتدخل و تحسین وإ
ن أو  واالجتماعيانب النفسي والتربوي یحتاج إلى رعایة خاصة والتكفل بالج ةة حرجكونهم في فترة عمری

نحو ممارسة السلوكات غیر المقبولة من اجل إثبات ذاتهم، وعلیه  االندفاعفي هذه المرحلة یزداد عندهم 
علیه توطید العالقة مع عناصر العملیة التربویة التعلیمیة ویحاول فهم طبیعة  یجب فإن مستشار التوجیه

القانونیة المفروضة من قبل مركز التوجیه  اإلجراءاتلك توضیح خالل وجهات النظر وكذالمواقف من 
 .المدرسي والمهني

  .یوضح تنشیط مستشار التوجیه حمالت إعالمیة حول العنف اللفظي): 10(الجدول رقم 
  التكرار والنسب المئویة                  
  االحتماالت    

النسبة   التكرار
  %المئویة

 %النسبة المئویة   التكرار

  
  

  نعم

    %51.28  20  التحلي باألخالق الحمیدة
  
31  

  
  
32.29%  

  %33.33  13  بقوانین النظام الداخلي االلتزام
  %10.26  04  حسن الحوار والتواصل

  %5.13  02  ضبط السلوك
  %100  39  المجموع الجزئي

  %67.71  65  ال
  %100  96  المجموع

  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 39(بلغ عدد التكرارات  :مالحظة
حمالت إعالمیة حول العنف  الذي یوضح تنشیط مستشار التوجیه) 10(من خالل الجدول رقم 

من المبحوثین أجابوا بعدم قیام مستشار التوجیه بتنشیط حمالت إعالمیة حول  )%67.71( اللفظي نجد
حیث تراوحت بین  )%32.29(فقدرت نسبتهم بـ " نعم "  العنف اللفظي أما عدد المبحوثین الذین أجابوا بـ

من  )%33.33( ، أما)%51.28(حیث بلغت نسبة التحلي باألخالق الحمیدة  االحتماالتمجموعة من 
لحسن الحوار والتواصل تلیها  %10.26بقوانین النظام الداخلي، تلیها نسبة  بااللتزامالمبحوثین أجابوا 

  . )%5.03(ضبط السلوك بنسبة 
أي أن مستشار التوجیه ال ینشط " نعم" تمثل بالتقریب ضعف الدین أجابوا بـ " ال"ونجد أن نسبة 

: تشیر أنه یقوم بالدور التنشیطي من خالل) التالمیذ(حمالت إعالمیة، بینما ورد ثلث مما أفاد المبحوثین 
عن  االبتعاددیر الغیر، ، تقاحترامكمعاییر األخالق، (  ،)%51.28( التحلي باألخالق الحمیدة بنسبة

وهي من بین المواضیع التي یتطرق إلیها مستشار ) االجتهاد واالستیعابالمواضیع التي تبعدهم عن 
رفي والتقالید والتربیة التي یتشربها التوجیه غالبا معتمدا على البعد الدیني الذي یحتوي على الجانب المع

  .التالمیذ
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 البعد القانوني بنسبةلیه اد من بینها البعد الدیني، یعدة أبعإذن مستشار التوجیه في دوره یستخدم 
من ) %10.26( البعد العالئقي بنسبة النظام الداخلي، یلیهبقوانین  االلتزاموالتي تتمثل في  )33.33%(

  .خالل وسیلة ضبط السلوك من) %5.13(البعد السلوكي بـ حسن الحوار والتواصل، یلیه خالل
 وجیه ال یقوم بتنشیط حصص إعالمیةمن خالل البیانات اإلحصائیة أن مستشار الت یتضح

ة بالتالمیذ والجمهور اإلعالمیة الخاص االنشغاالتأن الوسائل التي یستخدمها من سجالت  باعتبار
  .للتالمیذ واإلرشاداتل تقدیمه لمجموعة من النصائح فقط، لكن هذا ال ینفي دوره من خال الواسع شكلیة

فرض من طرف مفتش التربیة والتكوین ما وما ی القتراحهاوهذا ما یترك له جل مضمون الوسیلة 
  .یترك له أغلب العمل في بناء المضمون وهذا ما یظهر من خالل إجابة أفراد العینة 

الذي یوضح تقدیم مستشار التوجیه لحصص ) 07(كما أنه یتوافق نسبیا مع نتائج الجدول رقم 
، وتتوافق البیانات )%53.12(األقسام حیث قدرت نسبة تقدیمه لحصص إعالمیة بـ إعالمیة داخل 

مع تدخل مستشار التوجیه عند التعرض للشتم، هذا ما یؤكد أن الطلبة ال ) %26.04(اإلحصائیة بنسبة 
یحضرون للحمالت اإلعالمیة وال یكترثون لقیام مستشار التوجیه لحصص إعالمیة وغیابهم عن هذه 

أو انه یقوم باإلعالم التوجیهي لمدة قصیرة أو آخر الحصص الدراسیة والتي یكون فیها أغلب الحصص، 
  .الطلبة خارج الصف الدراسي

لى من یتوجه التالمیذ بالشكوى یوضح التعرض: )11(الجدول رقم    .لقذف لفظي وإ
  التكرارت و النسبة المئویة                            

            االحتماالت
  %النسب المئویة   التكرارت

  %45.83  44  مستشار التربیة
  %39.58  38  الطاقم التربوي اإلداري للثانویة

  %14.59  14  التوجه إلى مكتب مستشار التوجیه
 %100  96  المجموع

المبحوثین یقرون  من )%45.83(ن نسبة أ) 11(من خالل بیانات الجدول رقم لنا   یتضح  
لمبحوثین قالوا من ا) %39.58( بأنهم إذا تعرضوا لقذف لفظي یتجهون بالشكوى إلى مستشار التربیة أما

المبحوثین  من )%14.59( الطاقم التربوي واإلداري للثانویة، في حین أن نسبة إلىبأن الشكوى تكون 
  .صرحوا أنهم یتجهون بالشكوى للمستشار إذا تعرضوا لقذف كالمي

قراءة هذه البیانات یتضح لنا أن أغلب التالمیذ یفضلون التقدم بالشكوى إلى مستشار من خالل   
ه إلى مكتب مستشار بنسبة أكبر مقارنة مع نسبة التوجسواء التربیة أو الطاقم التربوي للثانویة على حد 

أو لعدم التوجیه وربما هذا راجع إلى أن معظم التالمیذ ال یحبذون تناول قضایاهم إداریا لنوع من الخجل 
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بأنه ال جدوى من تقدیم الشكوى إلى مستشار  اعتقادهمالثقة في مستشار التوجیه وقد یكون ذلك راجع إلى 
 .والمراقبینالتوجیه، كذلك إلى البعد العالئقي بین التالمیذ 

مكتب مستشار التوجیه فهذا ما یدل على مكانة مستشار التوجیه وذلك نظرا  إلىأما قلة التوجه   
بالمقاطعات من خالل اإلطالع على جمیع  التزامهبمكتبه، كذلك  االلتزاملشغور منصبه من خالل 

وجیه المدرسي والمهني المستویات المتمثلة في اإلكمالي والثانوي باإلضافة إلى عالقته مع مركز الت
تتم  االجتماعيباعتبارها أعضاء النسق وهذا ما أكدت علیه النظریة الوظیفیة، ساسیة س األوالمدار 

عن طریق النظام التربوي الذي یهدف إلى إعدادهم لممارسة أدوارهم المتوقعة منهم في  اجتماعیاتنشئتهم 
 .مجتمعهم

اإلداریة  االلتزاماتإذن نستخلص من خالل هذا أن دور مستشار التوجیه بتحدد عند فراغه من   
  .وهذا ما یؤدي بتوجیه التالمیذ إلى الطاقم اإلداري التربوي للثانویة

  .لدى التالمیذ مستشار التوجیه والحد من العنف الجسدي: المحور الثالث
یوضح مشاهدة التالمیذ لمستشار التوجیه وتدخله في حالة شجار جسدي : )12(الجدول 

  .داخل الوسط المدرسي 
  التكرار و النسبة المئویة                            

            االحتماالت
  % النسب المئویة  التكرار

  %42.70  41  نعـــم
  %57.30  55  ال

 %100  96  المجموع

له في حالة الذي یوضح مشاهدة التالمیذ لمستشار التوجیه وتدخ) 12(نتائج الجدول رقم  تشیر
فراد العینة یرون أنه ال یتدخل، في مقابل من أ) %57.30( شجار جسدي داخل الوسط المدرسي إلى أن

ذلك ویقرون بأن مستشار التوجیه یتدخل في حالة شجار جسدي داخل  یرون عكس )%42.70(ذلك نجد 
  .الوسط المدرسي

من الذین أجابوا بعدم تدخل مستشار التوجیه وقد یكون ذلك  )%57.30( ولكن بالرغم من ورود
عدم مشاهدته للشجار أصال، لوجوده في مكتبه، ولكن هذا ال یعني عدم تدخله ألن هناك بسبب 

أجابوا بسرعة تدخله عند مشاهدة الشجارات في ساحة المدرسة وهذا ما یؤكد من التالمیذ  )42.70%(
وجود شجار جسدي داخل الثانویة من طرف التالمیذ في الساحة، والتي یحاول فیها المراهق إثبات ذاته 

حاب وفرض رأیه ولو كان خاطئا وهذا من خصائص فترة المراهقة التي تتسم بالعدوان، حیث ینظر أص
نظریة العدوان على أنه نتیجة لإلحباط والغرض الرئیسي لها أن كل شكل من أشكال العنف تسبقه حالة 

إحباط وقد یكون ذلك لمجموعة من المؤثرات قد عدوان وكل شكل من أشكال العدوان یكون مسبوقا بحالة 
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م والتكنولوجیا الحدیثة ، ونالحظ كذلك أن األسرة وحتى وسائل اإلعالاقتصادیة، اجتماعیةتكون أسریة 
التي طرأت على المجتمع والذي تحولت السلوك العدواني للتلمیذ باإلضافة إلى التغیرات  تغذیةتساهم في 

نتیجة تخلي األفراد عن  االجتماعیةالعالقات  ارتخاءفیه األسرة من ممتدة إلى نوویة هذا ما أذى إلى 
  .دورهم التربوي

تشار التوجیه یتضح من خالل دوره اإلرشادي والنصحي مع نستخلص أن دور مسومن خالل هذا 
  .التالمیذ

  .في الصف وتدخل مستشار التوجیه) شغب جسدي(یوضح حدوث : )13(الجدول رقم 
  النسبة المئویةالتكرارت و               
  االحتماالت

  التكرار  %النسبة المئویة  التكرار
النسبة 
  %المئویة

  نعم

    %42.25  30  یحاول معرفة السبب
  
66  

  
  

68.75%  
  %8.45  06  فصلهم لمدة عن الصف الدراسي

  %14.09  10  الحوار اإلیجابي
  %35.21  25  ولي األمر استدعاء
 %100  71  المجموع

  %31.25  30  ال
 %100  96  المجموع

  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 71(بلغ عدد التكرارات : مالحظة
 بنسبةیذ یقرون بحدوث شغب جسدي في الصف تشیر بیانات الجدول إلى أن أغلب التالم

من أفراد  )%42.25( ، حین نجد أناالحتماالتوقد تراوحت هذه النسبة بین مجموعة من  )68.75%(
العینة أجابوا بتدخل مستشار التوجیه من خالل معرفة السبب الذي أدى إلى الشغب الجسدي، فمن 

یضمن أداء المهنة بكفاءة وفهم المیدان من خالل شار التوجیه وجود مستوى من الذكاء خصائص مست
 استدعاءمن المبحوثین یقرون بتدخل مستشار التوجیه من خالل ) %35.21( تمیزه بالمرونة، تلیها نسبة
أفراد العینة فكانت إجابتهم بتدخل مستشار التوجیه عن طریق  من) %14.09(أولیاء أمر التالمیذ، أما 

ممن أجابوا بأنه یقوم بفصلهم عن الصف الدراسي وهذا یشیر ) %8.45(الحوار اإلیجابي في حین نجد 
بأنهم  االستطالعیةإلى ما أفادت به مستشارة التوجیه في مقابلتنا معها حیث صرحت أثناء إجراء دراستنا 

التي یدرس فیها للمشاكل ولكن یقومون بنقله من الثانویة  افتعالهالتلمیذ عن الصف عند  ال یقومون بفصل
نجد أن نسبة  حیث )12(إلى ثانویة أخرى إذا قام بمشكلة أخرى، ویثبت هذا الجدول ما جاء في الجدول 

، ویرجع هذا إلى محاولة مستشار )%31.25( التي وردت بـ " ال"أكثر من نصف مقارنة بنسبة " نعم"
التوجیه التقرب من التالمیذ ومعرفة معاناتهم ومشاكلهم وهذا وفقا لمرحلة التركیز على التوافق والصحة 
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تطورت لتشمل شخصیة التلمیذ بكاملها، وأن حدوث النفسیة التي تشمل مراحل التوجیه في الجزائر حین 
على شخصیاتهم وذلك بوجود شخصا  االضطالعخالل  العنف داخل الصف یتطلب التوجیه الصحیح من

  .مختصا من أخصائي نفساني ومرشدین تربویین
 .ومنه نستخلص أن لمستشار التوجیه دور في الرقابة والمتابعة والنصح وتوجیه التالمیذ

طرق إلیها مستشار التوجیه أثناء حصصه یوضح المواضیع التي یت: )14(ول رقم الجد
  .اإلعالمیة

  التكرار و النسبة المئویة                            
            االحتماالت

  %النسب المئویة   التكرار

  %96.90  72  واالجتهادالتشجیع على الدراسة 
  %11.65  12  شائعة انحرافاتمواضیع حول 

  %10.68  11  مواضیع حول التسرب
 %7.77  8  التدخین والمخدرات

 %100  103  المجموع

  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 103(بلغ عدد التكرارات : مالحظة
الذي یوضح توزیع التالمیذ حسب المواضیع التي یتطرق لها ) 14(تؤكد بیانات الجدول رقم 

من المبحوثین أقروا بأن المواضیع  )%96.90(مستشار التوجیه أثناء حصصه اإلعالمیة حیث إن نسبة 
، وهذا یتضح من خالل الدور واالجتهادعلى الدراسة التي یتطرق لها مستشار التوجیه هي التشجیع 

اإلعالمي الذي یقوم به مستشار التوجیه بتنظیم حمالت إعالمیة حول الدراسة والحرف والمنافذ الجامعیة 
ن ما یهم هو مرتبط بالتحصیل فاأن البعد البیداغوجي  وباعتباروالسلوكات العدوانیة  واالنحرافاتوالمهنیة 

من التالمیذ أشاروا إلى أنه یتطرق  )%11.65( حین نجد ، فياآلباءنجاح الطلبة سواء مع المعلم أو 
التسرب، الغش باإلضافة إلى التحرش سواء الشائعة والتي تتمثل في السرقة،  االنحرافاتلمواضیع حول 

أقروا بأن المواضیع من المبحوثین  )%10.68( تعدد مرافقها، تلیهاساحة العامة بال داخل الصف أو في
عن المدرسة فقد یكون ذلك بسبب  التي یتطرق إلیها تكون حول التسرب، فمعظم التالمیذ یتسربون

مواجهتهم لمشاكل أو لعدم قدرتهم على التفاعل الصفي فهنا یتبین دور المستشار من خالل نصحه 
  .للتالمیذ

من أفراد العینة أقروا بأن المواضیع التي یقدمها مستشار التوجیه تكون ) %7.77(في حین نجد 
التوجیه الولوج إلى  ةنتشر فهذا یصعب على مستشار حول التدخین والمخدرات بنسبة قلیلة فرغم أنه م

 رسة، وفي الساحة ولكن لیس مباشرةأماكن التدخین والتي تتمثل في المراحیض، الجلوس فوق جدران المد
 واهتماماتالتربویة  االحتیاجاتوهذا راجع إلى الحاجة إلى مستشار التوجیه إلى تنویع البرامج وخاصة 
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الضروري حسن توجیههم حتى یعود بالفائدة على التلمیذ والمدرسة والمجتمع ثم یصبح من التالمیذ ومن 
  .بالمستوى التعلیمي لألفراد االرتقاءعامة من خالل 

  .لمستشار دور تشجیعي ونصحي باإلضافة إلى دوره اإلرشادي والتوجیهيأن ومن هنا نستخلص 
  .التالمیذ من المواضیع السابقة استفادةیوضح ): 15(الجدول رقم 

  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة الختبارنظرا ) 65(بلغ عدد التكرارات  :مالحظة
التالمیذ من المواضیع السابقة وأن أغلب  استفادةالذي یوضح ) 15(یتضح من خالل الجدول رقم 

 احتماالتتراوحت هذه النسبة بین مجموعة  وقد )%63.54(، حیث بلغت بـ "بنعم"أفراد العینة أجابوا 
 االلتزامحسن التصرف وقد یكون ذلك من خالل التعامل بلطف،  الحتمال )%40(حیث بلغت أعلى نسبة

عن المساس اللفظي ضد الزمالء، تلیها الوعي بمخاطر  واالبتعادبالوقت الدراسي، المشاركة داخل القسم 
  .عن التدخین والمخدرات وتخریب ممتلكات المدرسة عاداالبتوهي  )% 30.77(بنسبة  االنحرافات
فتمثل تعدیل سلوك المبحوثین، وقد كانت هذه النسب متقاربة، في مقابل ذلك  )%29.23(أما

اللقاءات داخل  ومن خالل هذا یمكن القول رغم قلة ،)%36.46(" بال"بلغت نسبة التالمیذ الذین أجابوا 
الثانویة إال أن معظم التالمیذ یستفیدون منها، فمستشار التوجیه یقدم توعیة للتالمیذ حسب الظروف 
والمواقف وقد یكون هذا راجع إلى إتباع مستشار التوجیه أسلوب الحوار والنقاش في التعامل مع التالمیذ 

  .حتى یتبین للتلمیذ ما هي أخطائه وكیفیة تداركها
ا یدل على الدور الذي یقوم به مستشار التوجیه في الحد من العنف الجسدي بتعدیل سلوك وهذا م

  .التالمیذ من خالل دوره النصحي وأسلوبه الحواري معهم
  
  
 

  والنسب المئویة التكرار                
  االحتماالت    

النسبة   التكرار
  %المئویة

 %النسبة المئویة   التكرار

  
  

  نعم

    %29.23  19  تعدیل السلوك
61  

  
  %40  26  حسن التصرف  63.54%

  %30.77  20  االنحرافالوعي بمخاطر 
  %100  65  المجموع

  %36.46  35  ال
  %100  96  المجموع
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یوضح قیام مستشار التوجیه لحمالت تحسیس من أجل الحد من ): 16(الجدول رقم 
  .الشجارات في ساحة الثانویة

  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 37(بلغ عدد التكرارات : مالحظة
     بنسبة تقدر" ال"أجابوا بـ  61أن أغلبیة المبحوثین والذي یبلغ عددهم ) 16(یبین الجدول رقم 

من أجل الحد من الشجارات في ساحة  أي ال یقوم مستشار التوجیه بحمالت تحسیسیة )%63.54(بـ 
        أجابوا  )% 36.46(تلمیذ والتي قدرت نسبتهم بـ 35الثانویة، أما بقیة المبحوثین والذي یبلغ عددهم 

أي أن مستشار التوجیه یقدم حمالت تحسیسیة من أجل الحد من الشجارات الجسدیة في ساحة " نعم" بـ 
من أفراد البحث  )%56.76(حیث نجد  االحتماالتمجموعة من  الثانویة وقد تراوحت هذه النسب بین

أقروا أن هذه الحمالت تكون عن طریق قیام مستشار التوجیه بلقاءات وندوات في حین نجد 
بإعداد ملصقات ) %16.22(تنظیم نشاطات ال صیفیة، أما  احتمالأجابوا على ) %27.02(نسبة

وقد جاءت هذه النسب متوافقة مع إجابات مستشار التوجیه في المقابلة فهذا النوع من الحمالت  ومطویات
وقلة  وانفعالالتحسیسیة ال تسمح للتالمیذ بالتنفس والترویح عن أنفسهم، وهذا ما یجعلهم أكثر توتر 

  .راسةأن معظم الوقت بقضیة التالمیذ في الد ضیق الوقت حیثداخل الثانویة وكذلك  انضباط
وكذلك تزاید أعداد التالمیذ في المؤسسات وهذا ما الحظناه في الثانویة التي أجرینا بها الدراسة 
حیث یصل عدد التالمیذ إلى ألف تلمیذ، هذا ما یبرر عدم قدرة مستشار التوجیه على التكفل والرعایة بهذا 

  .الكم الهائل من التالمیذ
  
  
  

  

  والنسب المئویة التكرار                
  االحتماالت    

النسبة   التكرار
  %المئویة

النسبة المئویة   التكرار
% 

  
  

  نعم

    %16.22  06  إعداد ملصقات ومطویات
35  

  
  %56.76  21  القیام بلقاءات وندوات  36.46%

  %27.02  10  تنظیم نشاطات الصفیة
  %100  37  المجموع

  %63.54  61  ال
  %100  96  المجموع
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  .التوجیه بعدم الكتابة على المقاعد وجدران الثانویةنصح مستشار : )17(الجدول رقم 
  التكرار و النسبة المئویة                            

            االحتماالت
  %النسب المئویة   التكرار

  %63.54  61  نعـــم
  %36.46  35  ال

 %100  96  المجموع

مستشار التوجیه بعدم الكتابة  الذي یوضح مدى نصح) 17(البیانات المبینة في الجدول رقم تؤكد 
للتالمیذ بعدم الكتابة على  أجابوا بنصح مستشار التوجیه) %63.54(على المقاعد وجدران الثانویة أن
إنسان مختص یقدم النصیحة حیث یجب أن یفهم دوره اإلرشادي المنوط  المقاعد وجدران الثانویة باعتباره

یمة یخص الكتابة على تقدیم مستشار التوجیه لنصائح قبه، على عكس التالمیذ كانت إجابتهم بعدم 
  .)%36.46(المقاعد والجدران بنسبة

على حالة الالتوازن وعدم وعلى هذا األساس ینظر الوظیفیون على أنه یتضمن دالالت هامة 
ما أن یكون نتاجا لفقدان  االتساق  االرتباطداخل النسق، فالعنف إما أن یكون نتاجا لفقدان المعیار وإ

          أو نتیجة الالمعیاریة أو فقدان التوازن الذي قد یصیب المجتمع اإلنساني االجتماعیةبالجماعات 
، فیلجأ األفراد إلى العنف، وهنا یتضح الدور النصحي الفوضىأو الجماعة، بحین تتحطم المعاییر وتسود 

  .لمستشار التوجیه بعدم الكتابة على المقاعد والجدران
یوضح قیام مستشار التوجیه بحصص إرشادیة حول تخریب التالمیذ : 18الجدول رقم 

  .لممتلكات الثانویة
  التكرار و النسبة المئویة                  

  االحتماالت
  %النسب المئویة   التكرار

  %46.88  45  نعـــم
  %53.12  51  ال

 %100  96  المجموع

قیام مستشار التوجیه بحصص إرشادیة ) 18(یة في الجدول رقم البیانات اإلحصائیة المبن توضح
یقوم بحصص " ال"من التالمیذ یقرون أنه ) %53.12(حول تخریب التالمیذ لممتلكات الثانویة أن 

یقرون بأن مستشار  )%46.88(إعالمیة حول تخریب التالمیذ لممتلكات الثانویة، في مقابل ذلك نجد
الحالة النفسیة  إلىوهذا راجع , ات الثانویةخریب التالمیذ لممتلكحول تیقدم حصص إرشادیة التوجیه 

المعاملة البیئیة  أسلوبحالة اجتماعیة ناتجة عن  األحیانالعنف في بعض  أنباعتبار  للتالمیذ وسلوكاتهم
  .بسبب تدني مستوى المعیشة أو مع المحیط،
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 وانفعالحالة غضب  ة التي تعتبرممتلكات الثانویبتخریب ومنه نستخلص أن التالمیذ یقومون 
ة وتدمیرها وهذا تعبیر عن عدم الرضا والحالة النفسیة للتالمیذ یإللحاق األذى والضرر باألشیاء المدرس

فالعنف حسب رأي  نظریة التحلیل النفسي فإن العنف وسیلة للتغلب على مشاعر القصور والنقص 
ذا لم یتم التغلب على هذه   استجابةعندئذ یصبح العدوان سلوك العنف  المشاعروالخوف من الفصل وإ

تعویضیة عن هذه المشاعر، وهذا ما یدفع دور مستشار التوجیه إلى المتابعة النفسیة للتلمیذ ومساعدته 
  .على التكیف وفهم ذاته وتزویده باإلرشادات بصفة مستمرة ومنظمة

  .التالمیذلدى  والحد من العنف الرمزيمستشار التوجیه : المحور الرابع
معنویة من ح كیفیة تدخل مستشار التوجیه حین التعرض لمضایقة یوض: 19الجدول رقم 
  .أحد التالمیذ

  التكرار و النسبة المئویة                            
            االحتماالت

  %النسب المئویة   التكرار

  %28.57  28  عن الموضوع االستفسار
  %40.82  40  مناقشة األمر والتحاور

  %30.61  30  االهتمامتجاهل وعدم 
 %100  98  المجموع

  .عدد المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 98(بلغ عدد التكرارات  :مالحظة
تعرض التالمیذ لمضایقة الذي یوضح تدخل مستشار التوجیه حین ) 19(من خالل الجدول رقم 

التالمیذ أجابوا بمناقشة مستشار التوجیه األمر والتحاور مع التالمیذ  من )%40.82(معنویة، حیث نجد 
، في حین تمثل )%30.61( من طرف مستشار التوجیه بـ االهتمامنسبة التجاهل وعدم تلیها 
  .مستشار التوجیه عن الموضوع، وهي نسب متقاربة الفارق استفسار) %28.57(نسبة

 واالستفسار االهتماممن خالل هذه الطرق المتمثلة في مناقشة األمر والتحاور، والتجاهل وعدم 
عن الموضوع یكمن دور مستشار التوجیه عند تعرض التالمیذ لمضایقة معنویة سواء من طرف أستاذ 

انیة والغیرة، التنافس فیما بینهم، أو بین تلمیذ وتلمیذ بسبب األن واالنتقاءبهم  واالستهزاء التالمیذ باحتقار
، الكذب والتي تؤذي إلى مضایقة فیما بینهم قد تؤثر على نفسیتهم، وهذا على النتائج الدراسیة والمشاركة 

بأن القوة الرمزیة تتحدد بأیة مرجعیة تربویة، بما لها العنف الرمزي في كتابه  بییر بوردیوما یشیر إلیه 
والعالقات الرمزیة، المنعقدة بین المرجعیات التي تمارس نشاطا یقوم من وزن داخل بنیة عالقات القوة 

 .على العنف الرمزي
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من خالل ما سبق نستخلص أن دور مستشار التوجیه یتحدد في دوره اإلرشادي ودوره الرقابي 
عن الموضوع  االستفسارللتالمیذ للتقلیل من المضایقات المعنویة التي تحدث بینهم وذلك عن طریق 

  .قشة األمر مع التالمیذ والتحاور معهمومنا
یوضح تدخل مستشار التوجیه إذا ما تعرض أحد التالمیذ إلى مساومة : )20( الجدول رقم

  .عن طریق التصویر بالهاتف
  التكرارت و النسبة المئویة                    

  التكرار  %النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت
النسبة 
  %المئویة

  نعم

    %34.88  15  معرفة السببیحاول 
  
39  

  
  

40.63%  
  %9.30  04  یقوم بطرده من الصف
  %32.56  14  األمر أولیاءمعالجة الموضوع مع 

  %23.26  10  تقدیم نصائح حول هدا السلوك
 %100  43  المجموع

  %59.37  57  ال
 %100  96  المجموع

  .المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 43(بلغ عدد التكرارات  :مالحظة
إذا ما تعرض أحد تدخل مستشار التوجیه الذي یوضح ) 20( رقم نالحظ من خالل الجدول

من التالمیذ أقروا بعدم تدخل  )%59.37(التالمیذ إلى مساومة عن طریق التصویر بالهاتف حیث نجد 
مساومة عن طریق التصویر، في مقابل ذلك  مستشار التوجیه إذا ما تعرض أحد التالمیذ إلى

، حیث نجد أن االحتماالتأجابوا بتدخل مستشار التوجیه عن طریق مجموعة من  )%40.63(نجد
التي تمثل ) %32.56(، تلیها نسبة )%34.88(مستشار التوجیه یتدخل بمحاولة معرفة السبب بنسبة 

التوجیه من خالل تقدیم نصائح حول هذا  معالجة الموضوع مع األولیاء، في حین نجد تدخل مستشار
  )%23.26(السلوك بنسبة 

، وهذا ما یؤكد على تقدیم مستشار )%9.30(أما نسبة یقوم بطرد التالمیذ من الصف فهي 
التوجیه فرصة للتالمیذ لتدارك أخطائهم، وهذا راجع إلى قیام مستشار التوجیه بدوره الرقابي والنصحي وهذا 

، والمتابعة النفسیة للتالمیذ الذین بتقدیم المساعدة للتلمیذ االستمرارمن خالل خدمة المتابعة  إلیه ما تهدف
األسباب والصعوبات  اكتشافوحل مشاكلهم والمساعدة على  واالندماجیظهرون صعوبات في التكیف 

دور التدخل المدرسسیة فهنا یتضح دور مستشار التوجیه من خالل األدوار الفرعیة التي یقوم بها من 
بواسطة مراقبة التالمیذ، وهذا ما یتبین من تعامل مستشار التوجیه مع التالمیذ، حیث یجب أن یكون 

وأن یكون إنسان یقدم له النصیحة، باإلضافة إلى الدور الفرعي لمستشار التوجیه  ي تعامله معهمأصیال ف
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یتناسب مع حاجات الطلبة كذلك  القرارات من خالل وضع خطة عمل لكل فصل دراسي اتخاذالمتمثل في 
  .اإلجراءات القانونیة التي تساعده على ضبط التالمیذ اتخاذ

 یعتبرالقرار الذي  واتخاذإذن یتضح دور مستشار التوجیه من خالل دوره الرقابي، ودوره النصحي 
  .ضمن الدور الفرعي للمستشار

یوضح مساعدة مستشار التوجیه من خالل التوعیة في الحد من : )21(الجدول رقم 
  .مظاهر السخریة بین التالمیذ في الثانویة 

  التكرار و النسبة المئویة               
  االحتماالت

النسبة   التكرار  %النسبة المئویة  التكرار
  %المئویة

  نعم

    %29.27  12  بدوره التوعوي
  
40  

  
  

41.67%  
  %36.58  15  االقناعي بأسلوبه

  %34.15  14  بحسن تواصله
  %100  41  المجموع

  %58.33  56  ال
 %100  96  المجموع

  .جابةبعض المبحوثین ألكثر من إ الختیارنظرا ) 41(بلغ عدد التكرارات  :مالحظة
مساعدة مستشار التوجیه من خالل التوعیة في الحد من مظاهر السخریة  )21(یبین الجدول رقم 

من ) %41.67(أما" ال"من التالمیذ أجابوا بـ  )%58.33(المؤسسة حیث یبین الجدول أن بین التالمیذ في 
في  من أفراد العینة أقروا بأسلوبه اإلقناعي )%36.58( ، حیث نجد أن نسبة" نعم"المبحوثین أجابوا بـ 

من التالمیذ أجابوا بحسن تواصله، في حین  )%34.15(الحد من مظاهر السخریة بین التالمیذ، أما نسبة
  .من التالمیذ أقروا بدوره التوعوي )%29.27(نسبة 

بتقدیم حجج وبراهین من  اإلقناعيبأسلوبه ) %36.58(بنسبة مستشار التوجیه هذا ال ینفي تدخل
وهذا بحكم عالقته مع التالمیذ  )%34.15(، تلیها حسن تواصله بنسبةاالجتماعيالقرآن والسنة والواقع 

التي یتمیز بها مستشار التوجیه، یلیها  واالستفسارضافة إلى خاصیة الحوار والمناقشة اإلوقربه منهم ب
  .)%29.27(دوره التوعوي بنسبة 

ذ وقوة اإلقناع باإلضافة مستشار التوجیه یتمتع بالقدرة على التأثیر على التالمی أن إالا راجع وهذ
  .للغة الحوار واستعمالهعلى جذب التالمیذ إلیه لحسن التعامل وطبیعة العالقات  إلى قدرته

مع زمیله  على تلمیذ أو تلمیذ مجموعة من التالمیذ استهزاءحیث تتمثل مظاهر السخریة في 
ربما لوجود عاهات جسدیة أو قد  انتقادهكثار من اإلز على جوانب الضعف لدى التلمیذ و تركیالویكون ب

 ح به مستشار التوجیه في المقابلةتكون المعاملة مستفزة من بعض األساتذة مع التالمیذ حسب ما صر 
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 إلى التمییز بین التالمیذ المتفوقین  فبعض األساتذة ال یراعون المرحلة الحساسة التي یمرون بها باإلضافة
هذا النوع من العنف یترك في نفسیة التلمیذ  أنومنه نستخلص ، بإجابتهم  االستهزاءوغیر المتفوقین أو 

والخجل مما یولد لدیهم عقد ومشكالت نفسیة تكون لها أثارها في استخدامه  واالنطواءاإلحباط والكبت 
  .االنعكاساتوضد األساتذة أو غیر ذلك من للسلوكات العدوانیة ضد زمالئهم، 

یوضح تدخل مستشار التوجیه في حالة تعرض التالمیذ للتحیز داخل ): 22(الجدول رقم 
  .الصف الدراسي

  .بعض المبحوثین أكثر من إجابة الختیارنظرا ) 50(بلغ عدد التكرارات : مالحظة
معنى ذلك " ال"أجابوا بـ  )%55.22(أن أغلب أفراد البحث والتي تقدر بـ) 22( یبین الجدول رقم

أن مستشار التوجیه ال یتدخل في حالة تعرض التالمیذ للتحیز داخل الصف الدراسي وقد تراوحت هذه 
من المبحوثین أقروا بأن مستشار  )% 18.42(حین نجد نسبة االحتماالتالنسب بین مجموعة من 

من المبحوثین ) % 17.11(، في حین نجد نسبةلالستماعولیس له وقت  بالمباالة،ف التوجیه یتصر 

  والنسب المئویة اتالتكرار              
  االحتماالت    

النسبة   التكرار
  %المئویة

 %النسبة المئویة   التكرار

  
  
  نعم

سیستقبلك في المكتبة ویصغي 
  لك

28  56%    
  
  
43  
  

  
  
  
44.80%  

یستقبلك ضمن حصص 
  توجیهیة

05  10%  

  %08  04  یقوم بالتنسیق مع األستاذ
  %26  13  یقترح حلول
  %100  50  )1(المجموع الجزئي

  
  
  ال

    %17.11  13  ال یستقبلك ویتهرب
  
  
53  

  
  
  
55.20%  

  %18.42  14  یتصرف بال مباالة
  %14.47  11  انعدام الثقة

  %18.42  14  االستماعلیس له وقت 
  %14.47  11  الخوف والخجل
  %17.11  13  قلة الوعي بدوره
  %100  76  )2(المجموع الجزئي 

  %100  96  المجموع
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تمثل التالمیذ  )%14.47(مستشار التوجیه وتهربه وكذا قلة الوعي بدوره، أما نسبة استقبالأجابوا بعدم 
من المبحوثین أجابوا بتدخل ) %44.80(الذین أقروا بانعدام الثقة والخوف والخجل في مقابل ذلك نجد

 االحتماالتمستشار التوجیه في حالة تعرض التالمیذ لتحیز داخل الصف وقد تراوحت بین مجموعة من 
مستشار التوجیه و إصغائه لهم في مكتبه، في حین  باستعمالمن التالمیذ أقروا ) %65(حیث نجد

ضمن حصصا توجیهیة  باستقبالهموا ابحلول، أما الذین أج باقتراحهمن المبحوثین صرحوا  )% 26(نجد
  .)%8(یقوم بالتنسیق مع األساتذة بـ  احتمالفي حین بلغت نسبة  )%10(فكانت نسبتهم  

وفي هذه الحالة یكون التمییز المتبع بین التالمیذ من طرف األستاذ یساهم في إحداث مسافة 
یقوم على  نفوذفي كتابه العنف الرمزي، أن أي  بییر بوردیوعلم والتلمیذ وهذا ما یشیر إلیه مكبیرة بین ال

یفلح في فرض دالالت معینة وفي فرضها بوصفها دالالت شرعیة، حاجبا  نفوذالعنف الرمزي أو أي 
عالقات القوة التي تؤصل قوته، یضیف إلى عالقات القوة هذه قوته الذاتیة المخصوصة أي ذات الطابع 

  .الرمزي المخصوص
التالمیذ  باستقبالالجدول أن دور مستشار التوجیه في هذه الحالة یكون  وما نستخلصه من نتائج -

 حلول اقتراحستاذ باإلضافة إلى والتنسیق مع األ
التوسط للتلمیذ في حالة تعرضه یوضح قیام مستشار التوجیه ب: )23(الجدول رقم 

  .قصاء داخل الصف الدراسيلإل
  التكرار و النسبة المئویة                   

  االحتماالت
  %النسب المئویة   التكرار

  %44.80  43  نعـــم
  %55.20  53  ال

 %100  96  المجموع

التالمیذ  من )%55.20(نجد أن) 23(المعطیات اإلحصائیة التي یوضحها الجدول رقم من خالل 
أجابوا بعدم تدخل مستشار التوجیه في حالة تعرض التلمیذ لإلقصاء داخل الصف الدراسي، في مقابل 

وهذا راجع إلى الدور اإلرشادي والنصحي " نعم"من المبحوثین كانت إجابتهم بـ  )%44.80(ذلك نجد 
جراء  قامته لعالقات ودیة مع الطلبة لزیادة الثقة وإ مقابالت فردیة للطلبة وتقدیم لمستشار التوجیه، وإ

الطلبة تهمهم والتعرف على میول واتجاهات لهم فیما یواجهونه من صعوبات وقضایا  االستشارات
والخجل  كاالنطواءوكذا مساعدة الطلبة على حل مشكالتهم ودراسة الحاالت غیر الطبیعیة . وقدراتهم

التوجیه المدرسي األسس التربویة، تتضمن والمشكالت النفسیة، كذلك من بین األسس التي یقوم علیها 
تعاون أخصائي التوجیه مع القائمین على شؤون المدرسة والمدرسین إلنجاح التوجیه وتنشیط العملیة 

  .في تقدیم الخدمات المتكاملة واالستمراروذلك من أجل توجیه التالمیذ التربویة 
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في الجدول أعاله نجد أن أغلبیة التالمیذ أجابوا بعدم توسط مستشار  ومن خالل البیانات المبینة
التوجیه في حالة تعرض التالمیذ لإلقصاء داخل الصف، ولكن هذا ال یعني عدم تدخله في حاالت 

یتعرض لها التالمیذ من طرف األساتذة  داخل الصف وهذا ما أفادتنا به مستشارة التوجیه اإلقصاء التي 
بالتوسط للتالمیذ من خالل  حیث صرحت، بأنها تقوم االستطالعیةتنا معها أثناء الدراسة من خالل مقابل

الل طلبه من التلمیذ تقدیم الطرفین، أي للتلمیذ واألستاذ وفي هذه الحالة یكون تدخله من خلكال  االستماع
ذا لم یتقبل األستاذ اعلألستاذ والتي تسمى بلجنة اإلصغاء والم االعتذار ار التلمیذ فإنه یحال إلى تذتابعة وإ

  .أو إرساله إلى ثانویة أخرى بإقصائهمجلس التأدیب ویقوم 
  .إذن یتضح دور مستشار التوجیه في دور المتابعة ودوره النصحي واإلرشادي للتلمیذ -

یوضح سعي مستشار التوجیه إلى تجسید سلوك السلم بدل العنف ): 24(رقم  الجدول
  .داخل المدرسة حسب رأي التالمیذ

مجموع أفراد العینة بأن مستشار التوجیه یسعى إلى  من) % 59.40(یبین الجدول أعاله أن نسبة
أفراد العینة  من مجموع )% 40.62(تجسید سلوك السلم یدل العنف داخل المدرسة، في مقابل ذلك نجد 

رغم من تقارب النسب إال أن نسبة الذین أجابوا بنعم نسبة مرتفعة وهو ما یعكس مدى الب، ف"ال"كان رأیهم 
سید سلوك السلم بدل العنف، دون مشاكل داخل الثانویة وعمله على تعدد حرص مستشار التوجیه تج

 یذ أو مع اإلدارة أو مع األساتذةأدواره وتشجیع التالمیذ بعدم تصرفهم بسلوكات عدوانیة سواء مع التالم
وحسب ما تقوم علیه نظریة الذات أو اإلرشاد المتمركز حول المسترشد نجد أنها تقوم على مفهوم الذات 

الذي یتركز حول ماهیة الذات التي تنمو نتیجة النضج والتعلم والتربیة والتفاعل التربوي مع البیئة و 
ولكن رغم . والثبات واالتزانالتي تسعى إلى التوافق  واالجتماعیةالمحیطة، وهي تشمل الذات المدركة 

ى مجموعة من حرص مستشار التوجیه على تجسید سلوك السلم داخل الثانویة إال أنه یتعرض إل
من معلمین ومشرفي التربیة (الصعوبات والمتمثلة في عدم تعاون بعض أطراف العملیة التربویة 

بالعمل اإلرشادي وخدماته، ونقص  االهتمامونقص ) والمساعدین التربویین ومستشاري التوجیه والتالمیذ
من یراجع مكتب المرشد هو مریض وعي التالمیذ بأهمیة العملیة اإلرشادیة والتوجیهیة باعتقاد منهم أنه 

نفسیا أو یعاني من اضطرابات نفسیة، كذلك ضیاع مستشار التوجیه بین المهام اإلداریة واإلحصائیة على 
  .حساب المهام البیداغوجیة وخصوصا بمرافقة التلمیذ

  التكرارت والنسب المئویة             
  االحتماالت

  %النسبة المئویة  التكرار

  %59.40  57    نعم
  %40.62  39    ال

  %100  96    المجموع
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وعلیه نستخلص أن مستشار التوجیه یقوم بتجسید سلوك السلم یدل العنف داخل الثانویة من 
  .دوره النصحي واإلرشادي والتوجیهي خالل

یبین العالقة بین تقدیم مستشار التوجیه لحصص إعالمیة داخل ): 25(الجدول رقم 
  .األقسام وتدخله عند حدوث شغب جسدي في الصف

  حدوث شغب جسدي في الصف      
  و تدخل مستشار         تقدیم       

التوجیه                               مستشار          
  التوجیه لحصص

    إعالمیة داخل األقسام              

  المجموع  ال  نعم

النسبة   تكرار
 %المئویة

النسبة   التكرار
  %المئویة

النسبة   التكرار
  %المئویة

  %46.88  45  %17.71  17  %29.17  28  نعم
  %53.12  51  %13.54  13  %39.58  38  ال

  %100  96  %31.25  30  %68.75  66  المجموع
نالحظ من القراءة اإلحصائیة للجدول أن اتجاهه العام یتجه نحو فئة المبحوثین الذین یرون أنه         

منهم   )%31.25(مقابل) %68.75(نسبةبعند حدوث شغب جسدي في الصف یتدخل مستشار التوجیه 
  .یرون أنه ال یتدخل 

المستقل في تقدیم مستشار التوجیه لحصص إعالمیة داخل األقسام لمعرفة وعند إدخال المتغیر         
فئة  :تأثیره في متغیر حدوث الشغب الجسدي في القسم وتدخل مستشار التوجیه وجدت الدراسة أن

المبحوثین الذین یرون أن مستشار التوجیه ال یقدم حصص إعالمیة داخل األقسام، ویرون أنه یتدخل عند 
منهم یرون أنه ال یقدم  )% 13.54(مقابل ) %39.58(في الصف أكبر نسبة بـ  حدوث شغب جسدي

حصص إعالمیة داخل األقسام وال یتدخل عند حدوث شغب جسدي في الصف في حین فئة المبحوثین 
الذین یرون أن مستشار التوجیه یقدم حصص إعالمیة داخل األقسام ویتدخل عند حدوث شغب جسدي 

یرون أنه یقدم حصص إعالمیة داخل األقسام  )% 17.71(مقابل  )%29.17(في الصف قدرت بنسبة 
  .وال یتدخل عند حدوث شغب جسدي في الصف

توضح الدالالت اإلحصائیة أعاله أن نسبة متوسطة یرون أن مستشار التوجیه ال یقدم حصص        
داخل األقسام، یرون كذلك  إعالمیة داخل األقسام، أما الفئة الثانیة التي ترى أنه یقدم حصص إعالمیة
  .بنسبة متوسطة أنه یتدخل عند حدوث شغب جسدي في الصف أثناء تواجده

نتائج التي تشیر أن مستشار التوجیه ال یتدخل بفاعلیة بدوره التوعوي والدور النصحي الوحسب      
، وهذا ما )% 46.88(بنسبة ) 07(والدور التوجیهي والدور اإلرشادي الذي جاء في نتائج الجدول رقم 

 )%53.12(بتقدیم حصص إعالمیة بنسبة  بأن مستشار التوجیه ال یقوم) التالمیذ(أكدته نتائج المبحوثین 
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باعتباره فاعل تربوي فالعالقة ) النصحي، التوجیهي، اإلرشادي، التعلیمي(  أدوارهومنه یتبین عدم فاعلیة 
  .عكسیة

شكل من أشكال العنف كال یتدخل أثناء حدوث شغب جسدي  أنه) 13(وتشیر أیضا نتائج الجدول        
، بل یتدخل بعد حدوث هذا الشغب الجسدي في الصف باتخاذ )%31.25(الجسدي في الثانویة بنسبة 
  .إجراءات ردعیة لعدم تواجده

وجدت الدراسة أنه یساوي  المتغیرینبین  االرتباطلمعرفة درجة  االقترانوعند حساب معامل         
    .  عكسي متوسط ما بین المتغیرین ارتباطأي  - 0.27

التالمیذ من مواضیع وسعي مستشار  استفادةیبین العالقة بین ): 26(الجدول رقم 
  .التوجیه لتجسید سلوك السلم حسب رأي التالمیذ

  رأي المبحوثین حول سعي 
  مستشار التوجیه في       

  التالمیذ           تجسید سلوك السلم استفادة 
بدل العنف                                          من المواضیع       

                                             السابقة

  المجموع  ال  نعم
النسبة   تكرار

  %المئویة
النسبة   التكرار

  %المئویة
النسبة   التكرار

 %المئویة

  %63.54  61  %15.62  15  %47.92  46  نعم
  %36.46  35  %26.04  25  %10.42  10  ال

  %100  96  %41.66  40  %58.34  56  المجموع
نالحظ من القراءة اإلحصائیة للجدول أن اتجاهه العام یتجه نحو فئة المبحوثین الذین یرون أن 

منهم  )%41.66(مقابل  )%58.34(مستشار التوجیه یسعى لتجسید سلوك السلم یدل العنف بنسبة 
  .یرون أنه ال یجسد سلوك السلم بدل العنف

 إلیها مواضیع التي یتطرقالالتالمیذ من  استفادةوعند إدخال المتغیر المستقل المتمثل في 
...) نحرافیةخاصة بالطالب، سلوكیات عدوانیة وامشاكل (مستشار التوجیه أثناء حصصه اإلعالمیة 

تجسید سلوك السلم حسب رأي التالمیذ وجدت لتشار التوجیه مس لمعرفة مدى تأثیره في متغیر سعي
  : الدراسة أن

، ویرون أن مستشار التوجیه یسعى المواضیعفئة المبحوثین الذین یرون أنهم یستفیدون من 
یرون أنهم یستفیدون من المواضیع وال  )%15.62(مقابل  )%47.92(لتجسید سلوك السلم تمثل نسبة 

ن الذین ال یستفیدون من في حین فئة المبحوثی, مبدل العنف حسب رأیه یسعى لتجسید سلوك السلم
مقابل  )%26.04(وال یسعى مستشار التوجیه لتجسید سلوك السلم بدل العنف قدرت بنسبة المواضیع 

تجسید سلوك السلم بدل لیرون أنهم ال یستفیدون من المواضیع ویسعى مستشار التوجیه  )10.43%(
  .العنف
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نسبة المتوسطة من التالمیذ یستفیدون من المواضیع، أما ح الدالالت اإلحصائیة أعاله أن توض
الفئة الثانیة التي ترى أنهم ال یستفیدون من المواضیع، یرون كذلك نسبة متوسطة أن مستشار التوجیه 

ضیع التي التالمیذ من الموا استفادةیسعى لتجسید سلوك السلم بدل العنف وحسب النتائج التي تشیر 
لها فاعلیة بتوعیة التالمیذ بشرط إذا أدى أدواره كاملة  )% 63.54(بنسبة ) 15(جاءت في نتائج الجدول 

أن مستشار التوجیه یسعى لتجسید ) 24(هذا ما أكدته نتائج الجدول و ) ال یوجد تقاعس في أداء الدور(
ا أدى مستشار التوجیه أدواره وبالتالي كل م )% 59.40(سلوك السلم بدل العنف حسب رأیهم بنسبة 

ومسؤولیة كلما كانت  والتزامبفاعلیة ) اإلعالم، التوجیه، النصح، اإلرشاد، المتابعة، التقویم(المتعددة 
النتیجة تجسید لسلوك السلم بدل العنف أحسن، وأن التالمیذ یستفیدون من المواضیع التي یتطرق إلیها في 

ألنه یعكس ...) ربانیة والتسوسلوكات عدو  انحرافاتمن ( المیذالتحصصه اإلعالمیة والتي تمس مشاكل 
ما یحدث في واقعنا وداخل حیز الحقل التربوي والمدارس والثانویات، واألبعد من ذلك أنه یمتد إلى القتل 

الجسدیة وحتى الضرب المبرح لألستاذة من طرف التالمیذ وبالتالي توجد  االعتداءاتأحیانا باإلضافة إلى 
  .عالقة طردیة قویة ما بین المتغیرین

بین المتغیرین توصلت الدراسة أنه یساوي  االرتباطلمعرفة درجة  االقترانوعند حساب معامل 
  . طردي قوي ما بین المتغیرین ارتباطأي  0.76

یبین عالقة بین تنشیط مستشار التوجیه لحمالت إعالمیة حول العنف ): 27(الجدول رقم 
الفظي بمساعدة من خالل التوعیة للحد من مظاهر السخریة بین التالمیذ مع قیام 

  .مستشار التوجیه لحمالت تحسیسیة للحد من الشجارات الجسدیة
  للحدمساعدة م ت    قیام م ت بحمالت

  السخریة من   تحسیسیة للحد من    م ت تنشیط
  الشجارات        لحمالت إعالمیة      

  حول العنف اللفظي

  المجموع  ال  نعم
النسبة   تكرارال

  %المئویة
النسبة   التكرار

  %المئویة
النسبة   التكرار

  %المئویة
  %16.67  16  %2.08  02  %14.58  14  نعم  نعم

 %15.62  15 %6.25  06 %8.33  08  ال
  %16.67  16  %5.21  05  %11.46  11  نعم  ال

 %51.04  49 %42.71  41 %8.33  08  ال
  %100  96  %56.25  54  %42.70  41  المجموع

یرون أن  العام یتجه نحو فئة المبحوثین الذین اتجاههیالحظ من القراءة اإلحصائیة للجدول أن 
         مستشار التوجیه ال یساعد من خالل التوعیة للحد من مظاهر السخریة بین التالمیذ بنسبة تقدر 

منهم یرون العكس أي یساعد مستشار التوجیه من خالل التوعیة  )% 42.70(مقابل  )% 56.25(بـ 
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للحد من مظاهر السخریة بین التالمیذ، وعند إدخال المتغیر المستقل یتمثل في تنشیط مستشار التوجیه 
لحمالت إعالمیة حول العنف اللفظي لمعرفة مدى تأثیره في متغیر حول مساعدة مستشار التوجیه من 

  :بین التالمیذ وجدت الدراسة أن خالل التوعیة للحد من مظاهر السخریة 

وثین الذین یرون أن مستشار التوجیه ال ینشط حمالت إعالمیة حول العنف اللفظي وال فئة المبح
مقابل  )%42.71(یساعد من خالل التوعیة للحد من مظاهر السخریة تمثل أكبر نسبة قدرت بـ 

في توعیة التالمیذ للحد من مظاهر السخریة، في  توجیه ویساعدیرون ال ینشط مستشار ال )8.33%(
وعیة المیة حول العنف النفطي ویساعد بالتیة ینشط حمالت إعذین یرون أن مستشار التوجن فئة الحی

یرون أن مستشار التوجیه ال  )% 2.08(مقابل  )%14.58(للحد من مظاهر السخریة بنسبة قدرت بـ 
  .یساعد من خالل التوعیة للحد من مظاهر السخریة بین التالمیذ

هذه العالقة أكثر قامت الدراسة بإدخال متغیر قیام مستشار التوجیه لحمالت تحسیسیة  تفكیكول
  .للحد من الشجار الجسدي

العام فالمبحوثین الذین یرون تنشیط مستشار التوجیه  اتجاههحیث أن الجدول حافظ على 
لتوعیة للحد من لحمالت إعالمیة حول العنف الفظي وال یرون عدم مساعدة مستشار التوجیه من خالل ا

مظاهر السخریة بین التالمیذ، ویرون أنه ال یقوم بحمالت تحسیسیة للحد من الشجارات الجسدیه في 
یرون العكس، في حین أن  )% 8.33(مقابل  )% 42.71(ساحة الثانویة یمثلون أكبر نسبة بـ 

فظي ویساعد من خالل المبحوثین الذین یرون أن مستشار التوجیه ینشط حمالت إعالمیة حول العنف الل
التوعیة للحد من مظاهر السخریة بین التالمیذ ویقوم أیضا بحمالت تحسیسیة للحد من الشجارات الجسدیة 

  .)% 14.58(في ساحة الثانویة بنسبة 

بین المتغیرین توصلت الدراسة أنه یساوي  االرتباطوعند حساب معامل التوافق لمعرفة درجة 
  . ما بین المتغیرینطردي متوسط  ارتباطأي  0.49

  :مناقشة نتائج الدراسة حسب -2

  :فرضیات الدراسة -2-1

  .دور مستشار التوجیه والحد من العنف اللفظي لدى التالمیذ: الفرضیة الجزئیة األولى  -  

خالل نتائج الدراسة  الثاني من االستمارة ومن من خالل تطرقنا للمؤشرات التي تناولها المحور
  :انات  الفرضیة األولى توصلنا إلىقراءات بیاإلحصائیة و 
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، وهذا  یقدم حصص إعالمیة داخل األقساممن المبحوثین یؤكدون أن مستشار التوجیه ال) 53.12%( -
لمكتب في اخاصة  ما یوضح أن مستشار التوجیه ال یقوم بالتعلیمات لكثرة االنشغاالت والمهام اإلداریة

  .التوجیهي

جیه عند تعرضهم من طرف میذ یؤكدون على عدم تدخل مستشار التو من التال) %73.96(أما  -
هذا ما یوضح انه یجب على مستشار التوجیه تقدیم النصح واإلرشاد خاصة أنهم في مرحلة زمالئهم و 

  .حرجة تحتاج إلى الرعایة ودعم خاص

إلى  راجع وهذا للشتم،من المبحوثین صرحوا بعدم تدخل مستشار التوجیه أثناء التعرض ) 73.96%( -
  .غیاب مستشار التوجیه أثناء تعرض التالمیذ للشتم 

من التالمیذ یقرون تدخل مستشار التوجیه عند قیامهم بتهدید لفظي لألستاذ أو عمال ) 44.79%( -
ة حرجة یحتاجون إلى رعایة خاصة فالتالمیذ في فترة عمری، نویة وكذلك اإلصغاء لكل األطرافالثا
قامة عالقة طیبة مع عناصر العملیة التربویلنفسي والتربوي واالجتماعي و االتكفل بالجانب و  ة التعلیمیة إ
  . فهم طبیعة المواقف و 

مالت إعالمیة حول العنف اللفظي من التالمیذ صرحوا بعدم تنشیط مستشار التوجیه لح) 67.71%( -
  .ا مستشار التوجیه شكلیة فقط هذا ما اتضح من خالل أراء المبحوثین فالحمالت اإلعالمیة التي یقوم بهو 

یعود هذا ربما یذ بالشكوى إلى مستشار التربیة و من المبحوثین یؤكدون على توجیه التالم) 45.83%( -
  .التوجیهیة توجیه أكثر من مهامه اإلرشادیة و لاللتزامات اإلداریة التي یكلف بها مستشار ال

  

   .الحد من العنف الجسدي لدى التالمیذمستشار التوجه و : ة نیالفرضیة الجزئیة الثا -    

ة ومن إسقاطها على الفرضیة من خالل تطرقنا إلى المؤشرات التي تناولها المحور الثالث من االستمار 
  :توصلنا إلى  18إلى  12، ومن خالل الجداول من رقم ةانیالث
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جسدي داخل الوسط لة شجار من أفراد العینة یرون أن مستشار التوجیه ال یتدخل في حا) 57.30%( -
لوجوده و  هذا راجع إلى دور مستشار التوجیه  وقد یكون ذلك بسبب عدم مشاهدته للشجاراتالمدرسي، و 

  .في مكتبه أو خارج الثانویة 

، وهذا توجیه عند حدوث شغب جسدي في الصفمن المبحوثین أجابوا بتدخل مستشار ال) 68.75%( -
  .لنصحي ودور المتابعة ال دور مستشار التوجیه الرقابي و من خال

لى مواضیع التشجیع على الدراسة من المبحوثین أجابوا بتطرق مستشار التوجیه إ) 69.90%( -
نصح التالمیذ باإلضافة إلى وم به مستشار التوجیه من تشجیع و وهذا من خالل الدور الذي یق االجتهاد،و 

  .دوره اإلرشادي و التوجیهي 

التوجیه من التالمیذ أجابوا أنهم استفادوا من المواضیع السابقة التي یتطرق لها مستشار ) 63.54%( -
 هذا ما یتضح من خالل الدور الذي یقوم به مستشار التوجیه في الحد من العنف الجسدي  بتعدیل سلوك و 

  .أسلوبه الحواري معهم  التالمیذ من خالل دوره ألنصحي و 

جابوا بدم قیام مستشار التوجیه بحمالت تحسیسیة  من أجل الحد من من المبحوثین أ) 63.54%( -
غیاب التالمیذ أثناء حضور مستشار  إلىقد یكون ذلك راجع الجسدیة في ساحة الثانویة و الشجارات 

التوجیه للقیام بحمالت تحسیسة أو لعدم اكتراث التالمیذ للمطویات التي یقدمها مستشار التوجیه وتمزیقها 
تساع الساحة التي لك إلى عدم قدرة مستشار التوجیه بالتكفل بالعدد الكبیر للتالمیذ نظرا الذ دأو یعو 

  .بها  یتواجدون

بة على مقاعد وجدران من التالمیذ یقرون بتقدیم مستشار التوجیه لنصائح حول عدم الكتا %)63.54(-
یتفق مع  للتالمیذ من أجل السعي للحد من هذه الظاهرة وهذا ما هذا من خالل دوره النصحيالثانویة و 

النظریة الوظیفیة التي ینظر أصحابها للعنف على أنه یتضمن دالالت هامة على حالة الالتوازن وعدم 
  .االتساق داخل النسق

 یب التالمیذمن التالمیذ أجابوا بعدم قیام مستشار التوجیه بحصص إرشادیة حول تخر ) 53.12%( -
هذا یتوجب على مستشار التوجیه التعامل بجدیة مع مشكالت التالمیذ من أجل الحد لممتلكات الثانویة و 
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دور المتابعة النفسیة للتلمیذ ومساعدته على التكیف وفهم ذاته وتزویده  ، وذلك من خاللذه الظاهرةمن ه
  . منظمةباإلرشادات بصفة مستمرة و 

  .الحد من العنف الرمزي لدى التالمیذمستشار التوجیه و  دور: الثالثة الفرضیة الجزئیة -  

من خالل تطرقنا للمؤشرات التي تناولها المحور الرابع من االستمارة و إسقاطها على 
  : لىتوصلنا إ 24إلى  19فرضیة الثالثة من خالل الجداول من رقم 

أفراد العینة یوضحون كیفیة تدخل مستشار التوجیه حین التعرض  من) 40.82%( -
وهذا  والتحاور مع التالمیذ األمروذلك من خالل مناقشة  مضایقة معنویة من أحد التالمیذل

الرقابي لمستشار التوجیه للتقلیل من المضایقات المعنویة التي ما یوضح الدور اإلرشادي و 
  .میذتحدث بین التال

من أفراد العینة أكدوا بعدم تدخل مستشار التوجیه عند تعرض أحد التالمیذ ) 59.37%( -
إلى مساومة عن طریق التصویر بالهاتف وبالمقابل توجد فئة معینة من التالمیذ تقر بتدخل 
   مستشار التوجیه عند تعرض التالمیذ للمساومة بالهاتف من خالل مجموعة من القرارات 

  .التي تساعده على ضبط التالمیذتي یتخذها و جراءات القانونیة الاإلو 

من أفراد العینة أجابوا بعدم مساعدة مستشار التوجیه من خالل التوعیة للحد ) 58.33%( -
لكن هناك فئة من التالمیذ یقرون بتقدیمه خریة بین التالمیذ في الثانویة و من مظاهر الس

أسلوبه الل دوره التوعوي و السخریة من خ المساعدة من خالل التوعیة للحد من مظاهر
ذ ، ألن هذا النوع من العنف یترك في نفسیة التلمیاالقناعي وحسن تواصله مع التالمیذ

لها أثار  تكون ،مشكالت نفسیةو  داالنطواء و الخجل مما یولد لدیهم عقاإلحباط و الكبت و 
  . امه لسلوكیات عدوانیة ضد زمالءهمسلبیة في استخد

تالمیذ العینة أقروا بعدم تدخل مستشار التوجیه في حالة تعرض المن أفراد ) 55.20%( -
تفرغه للعمل وعدم  ود ذلك إلى انشغاله بأمور إداریة، وقد یعللتحیز داخل الصف الدراسي
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میذ للتحیز ، كما أن هناك فئة من التالمیذ أجابوا بتدخله في حالة تعرض التالمع التالمیذ
     ى دور مستشار التوجه من خالل استقباله للتالمیذ الذي یعود إلداخل الصف الدراسي و 

   .تقدیم برامج إرشادیة لهمو 

من المبحوثین أجابوا بعدم قیام مستشار التوجیه بالتوسط للتلمیذ أثناء ) 55.20%( -
انشغاالت مستشار التوجیه  إلىداخل الصف الدراسي وهذا قد یكون راجع  لإلقصاءتعرضه 

  .لضیق الوقت أوو المقاطعات التابعة له  داخل الثانویات

بدل العنف من التالمیذ أجابوا بسعي مستشار التوجیه لتجسید سلوك السلم ) 59.40%( -
 .التوجیهي الذي یقوم بهواإلرشادي و  لنصحياالدور  هذا راجع إلى، و داخل المدرسة

  :  الدراسات السابقة -2-2

دور مستشار التوجه في الحد "من خالل ما تم التوصل إلیه من نتائج في دراستنا الموسومة ب 
نقوم بمناقشة النتائج في ضوء الدراسات -جیجل  –بثانویة الكندي  "العنف المدرسي لدي التالمیذ من

دى التالمیذ السابقة حیث أكدت نتائج دارستنا أن مستشار التوجیه ال یقوم بالحد من العنف المدرسي ل
إلدارة وفي توزیع األدوار داخل االوظیف العمومي داخل الثانویة كما یجب، وذلك لسوء التسییر في 

ختلفة على المتعددة و الم األدوارتكثیف المسؤولیة التربویة التي تنعكس في التربویة حیث تم إغراقه و 
وهذا ما یفرض تعاظم  ،وثالث متوسطاتف على الثانویة نحیطكم بالذكر أنه یشر عاتق مستشار التوجیه و 

  .لیه في ظل ظروف العمل المحاط بهاجل المهام الموكلة اأدواره و 

دور مستشار التوجیه في التقلیل من ظاهرة "بعنوان " زهرة مزرقط"اتفقت درستنا مع دراسة و 
التوجیه وجود مراقبة مستمرة من طرف مستشار عدم التي تؤكد عن و ) 24أنظر ص( "المدرسي العنف

، كذلك اتفقت ستمرة للتالمیذ و متابعتهم یومیاذلك لوجود اكتظاظ وضغط في عمله ال یسمح بالمراقبة الم
، بینما اختلفت معها ه في تجسید سلوك السلم بدل العنفدراستنا مع نتائج الدراسة في قیام مستشار التوجی

  .لعنف داخل المؤسسة في اعتبار أن مستشار التوجیه لدیه دور فعال في رصد مظاهر ا
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التوجیه المدرسي وعالقته بالعنف "تحت عنوان " صباح العجرود"اختلفت دراستنا كذلك مع دراسة 
مؤسسات  4من خالل المعاینة واستخدام عینة البحث حیث ضمت  )22أنظر ص( "الوسط المدرسي في

عب التعلیم العام والتكنولوجي في شالموجهین میذ السنة الثانیة ثانوي الجدد و تربویة بعین ملیلة وشملت تال
عینات قصدیه بینما اعتمدت دراستنا على ثانویة واحدة في جیجل  4التقني حیث اعتمدت الدراسة على و 

  .شملت تالمیذ المرحلة الثانویة بتعدد أطوارها و ذلك بإتباع عینة عشوائیة بسیطة 

نعكاس عملیة التوجیه المدرسي على كذلك اختلفت مع دراستنا من خالل النتائج المتوصل إلیها با
خاصة في السنة الثانیة ثانوي بعد التوجیه إلى وك العنیف في المرحلة الثانویة و اتجاه التالمیذ نحو السل

، ما یؤدي بالتلمیذ إلى القیام بردود الدراسیة ومواظبتهم من جهة أخرىالشعب من جهة وعلى نتائجهم 
  .   المدرسة أفعال عنیفة كإلحاق الضرر بممتلكات 

  .تیار فئة التالمیذ كعینة للدراسةمع دراستنا في اخ" صباح العجرود"إذن اتفقت دراسة 

دور المرشد الطالبي في "الموسومة بعنوان " عامر بن شایع بن محمد البشري"أما بنسبة لدراسة 
دراستنا في  اختلفت مع قد) 25أنظر ص(" من العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدین الطالبیین الحد

، على عكس دراستنا التي طالبي باستعمال عینة عمدیة قصدیهمرشد  120اختیارها للعینة حیث شملت 
ا بسبب قلة عدد مستشاري التوجیه في وهذ ،وتلمیذة تلمیذ 96عینة عشوائیة بسیطة تضم استخدمت 

لكافیة التي تؤهلنا للقیام بقیاس ا تالكنا لألدوات البحثیة المنهجیةعدم امالثانویات المتوفرة في منطقتنا و 
، لهذا ارتأینا أن نقیس أو نصف العالقة مع ثالث أو خمس مستشاري التوجیه كیفي أو تحلیل المقابالت
      الحد من العنف المدرسي من وجهة نظر التالمیذ أثناء تعرضهمر التوجیه و السببیة بین دور مستشا

  .أو قیامهم أو بأحد أشكال العنف

  : العامة للدراسةالنتیجة  -3

لمستشار التوجیه دور في الحد من العنف المدرسي " إن الفرضیة العامة للدراسة و التي مفادها 
كما  بیداغوجیاباألدوار الموكلة إلیه إداریا و  لم تتحقق نسبیا أي أن مستشار التوجیه ال یقوم" لدى التالمیذ 

، حیث لم تتحقق الفرضیة األولى ها الجزئیةوذلك لعدم تحقق فرضیات، ینبغي من وجهة نظر التالمیذ
وتحققت الفرضیة الثانیة  ،ن العنف اللفظي لدى التالمیذمالمتمثلة في یساهم مستشار التوجیه في الحد 

تحققت كذلك ، و ن العنف الجسدي لدى التالمیذالمتمثلة في یساهم مستشار التوجیه في الحد منسبیا و 
فرضیة یساهم مستشار التوجیه في الحد من العنف الرمزي لدى التالمیذ نسبیا من خالل النتائج المتوصل 
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داریا وبیداغوجیا وذلك إلیها، وهذا راجع إلى عدم قیام مستشار التوجیه باألدوار الموكلة إلیه  أكادیمیا وإ
  . یذ و كثرتها التوجیهیة الخاصة بالتالملثقل هذه المهام اإلرشادیة و 

ومن خالل محتوى الجداول المركبة التي تثبت نوع العالقة بین المتغیرات ففي الجدول األول 
العالقة بین تقدیم مستشار التوجیه لحصص إعالمیة داخل األقسام و تدخله عند حدوث "تحت عنوان 

لجدول الثاني ي ا، وفرتباط عكسي قوي ما بین المتغیرینتثبت أن هناك ا" شغب جسدي في الصف
العالقة بین استفادة التالمیذ من المواضیع و سعي مستشار التوجیه لتجسید سلوك السلم " الموسوم بعنوان

  .حیث تبین أن هناك  ارتباط طردي قوي ما بین المتغیرین " بدل العنف حسب رأي التالمیذ 

میة حول العنف العالقة بین تنشیط مستشار التوجه لحمالت إعال" أما الجدول الذي یوضح 
اللفظي بمساعدة من خالل التوعیة للحد نمن مظاهر السخریة بین التالمیذ و قیام مستشار التوجه 

  .حیث تبین أن هناك ارتباط طردي متوسط " بحمالت تحسیسیة للحد من الشجارات الجسدیة 

التقویمي الذي إذن نظرا لكثرة انشغال مستشار التوجیه باألمور اإلداریة أي التركیز على دوره 
یتعلق بحساب نسب النجاح والرسوب، وهو كفاعل تربوي جاء لسد الثغرة لنقص العامین في اإلدارة 
هماله لمختلف األدوار التي  التربویة وهذا أثر سلبا في عدم تفرغه للعمل مع التالمیذ بالرغم من كثرتهم وإ

الدور اإلعالمي توجیهي والرقابي والنصحي و و المتمثلة في الدور اإلرشادي وال یجب أن یقوم بها اتجاههم
باإلضافة إلى ثقل عمله في إشرافه على مقاطعة متكونة من ثانویة و ثالث متوسطات هذا ما أدى إلى 

، نتیجة تحمیل مستشار التي تعبر شكلیة فقط ولیست ضمنیةاألدوار التي یقوم بها مستشار التوجیه 
 .قدراته كفاعل تربوي واحد  التوجیه أعمال إداریة و بیداغوجیة تفوق
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 :خالصة

من خالل هذا الفصل تم عرض بیانات الشق المیداني للدراسة والمتمثلة في البیانات المتعلقة 
 لیل هذه النتائج في ضوء الفرضیاتبفرضیات الدراسة ثم تفسیرها، واستخالص النتائج العامة للدراسة، تح

ومناقشتها، كذلك تحلیل ومناقشة النتائج في ضوء النظریات وتحویلها إلى دالالت سیسیولوجیة، حیث 
وجود مستشار ، وخلصنا إلى أن نسبیاتحققت األول أما الفرضیة الثانیة والثالثة ف ةفرضیالتحققت لنا 

تنا وجدنا أن المهام التي التوجیه ضروري في المؤسسة التربویة في تعامله مع التالمیذ لكن من خالل دراس
  لتالمیذتوجیهه ل فيیقوم بها مستشار التوجیه إداریة أكثر منها 
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  : خاتمة 

دور مستشار التوجیه في الحد من العنف " الموسومة ب  ستنا رالدانطلقنا في التحقیق االمبریقي 
بتساؤل محوي ماهو دور مستشار التوجیه في الحد من العنف المدرسي لدى  "المدرسي لدى التالمیذ

   لدى التالمیذ وفرضیة محوریة مفادها لمستشار التوجه دور في الحد من العنف المدرسي  ؟التالمیذ 
  : التالیةالنتائج  تفرعت الى فرضیات فرعیة وصوال الىالتي و 

 ال یقوم بتنشیط حمالتو  األقسامداخل  إعالمیةا التالمیذ أن مستشار التوجیه ال یقدم حصص و أقر 
ذلك لكثرة االنشغاالت عدم تدخله أثناء التعرض للشتم و  ، كما أن یؤكدونحول العنف اللفظي إعالمیة
  .تضم ثالث متوسطاتالمقاطعة التابعة له و یكلف بها في الثانویة و  االلتزامات البیداعوجیة التيو  اإلداریة

 إلیهانسبة معتبرة من التالمیذ یستفیدون من المواضیع التي یتطرق إلى أن كما تم التوصل 
كان  إذا، وأنه یتدخل عند حدوث شغب جسدي في الصف  اإلعالمیة همستشار التوجیه أثناء حصص

  .و نصائح لتعدیل السلوك بإرشاداتكما یقوم بتزویدهم  حاضرا 

ن أن مستشار التوجیه یقلل من المضایقات المعنویة التي تحدث بین المبحوثیوقد أكد معظم 
  .وك السلم بدل العنف داخل المدرسة، كما یسعي إلى تجسید سلدوره اإلرشادي و الرقابيبالتالمیذ 

العمل على وضع مجموعة من المقترحات  یجب تقلیل منهاالوللحد من ظاهرة العنف المدرسي أو 
العنف ظاهرة  الفنیة للقضاء علىالتربیة  خالل السعي البحثي نحو تفعیل دورمن للحد منها وهذا 

، وكذا فصل األدوار التقویمیة المكلف بها مستشار التوجیه  االمدرسي أو على األقل التقلیل من أثاره
  .األساسي وهو اإلرشاد والتوجیه هدور عن  شكلیة لتخصیص عمله مع التالمیذ ولیس بتحمیله أعمال إداریة

  

 



  -جیجل  -جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

  قسم علم االجتماع
  

  : استمارة بحث حول  

  

  

                       

 

 

  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علم االجتماع

  علم االجتماع التربیة: تخصص

   : األستاذة إشراف:                                                                      إعداد الطلبة 

   ىیسعد لبن     بولخیوط كریمة 

  فقعاص فیرو ز  

   

                                                                                                                       واقعا و بشكل  تعقدونھھذه االستمارة بكل صد ق و موضوعیة بما  أسئلةعلى  باإلجابةیرجي التكرم    
                                       إالتخدم ، ونؤكد لكم أن المعلومات التي ستدلون بھا ال تس ھم في رفع قیمة وأھمیة الدراسةیس

  .البحث العلمي فقط  و ستعامل بسریة تامة  ألغراض

  .تتفق مع وجھة نظركم  التي اإلجابة أمام   ) × (  اإلشارةء وضع الرجا         

     شاكرین و مقدرین لكم حسن تعاونكم                         
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