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شكر وعرفان 

من لم يشكر الناس،لم يشكر »"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

. «اهلل

هلل الفضل من قبل و بعد،فالحمد هلل و الشكر هلل،حمدا يليق بجاللته و 

سلطانه،الذي منحنا القدرة على إنجاز هدا العمل المتواضع، ولرسوله 

. الذي غرس في قلوبنا حب العلم واإليمان

إنه لشرف لنا بعد أن أتممنا هدا البحث المتواضع، أن نتقدم بعظيم 

على مساعدتنا في إنجاز "  هاين ياسينشكرنا إلى األستاذ الفاضل 

هدا العمل و على جميل صبره و جهودا و نصائحه الصائبة، و حسن 

" صيفور سليم "ك للدكتورتعامله معنا،كما نتوجه بشكرنا كذل

الذي " قرفي محمد" األستاذ، و ال ننسى أيضا الذي ساعدنا في بحثنا

 ساعدنا هو األخر والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه ا لقيمة

أعاننا على إنجاز كل من كما نتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى 

 .هذا العمل من األصدقاء و األهل من قريب أو بعيد
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 مقدمــــــــــة

تعتبر المدرسة من أهم المؤسسات التربوية التي توكمها المجتمعات اإلنسانية مهمة إعداد األفراد 
وتكوين شخصياتهم، إذ نجدها مقوما أساسيا لمتطور العممي والثقافي والحضاري ومرتكز التنمية بكل أبعادها، 

 .وبها يحافظ عمى ثوابت األمة واستمرارها، إذ هي العمود الفقري واألساسي الذي تقوم عميه حضارة بمد ما

ونظرا لتفاقم ظاهرة العنف عالميا ومحميا فمقد شهدت المؤسسات التربوية الجزائرية في اآلونة األخيرة 
مزيدا من الصعيد في ما يخص ظاهرة العنف المدرسي، الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج سمبية في 

ما يتعمق بالتحصيل الدراسي، وهذا ما نريد دراسته في هذا البحث الذي يتألف من جانب نظري وجانب 
ميداني، فالنظري يظم أربعة فصول، حيث تم التطرق في الفصل األول إلى تحديد إشكالية البحث وفرضيات 

البحث وأهداف البحث وأهمية البحث ومصطمحات البحث ودواعي اختيار البحث باإلضافة إلى مراجع 
الفصل األول، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث باإلضافة إلى مدى 

االستفادة من الدراسات السابقة ومراجع الفصل الثاني، وفي الفصل الثالث تناولنا العنف المدرسي فتطرقنا إلى 
مفهوم العنف المدرسي ولمحة تاريخية عن العنف المدرسي وتصنيفات العنف وأسباب العنف ومظاهر العنف 
المدرسي والنظريات المفسرة لمعنف ونتائج العنف المدرسي باإلضافة إلى الوقاية من العنف المدرسي ومراجع 
هذا الفصل، وفي الفصل الرابع اعتنينا بالتحصيل الدراسي وتناولنا فيه مفهوم التحصيل الدراسي والتحصيل 

الدراسي عبر التاريخ وأهداف التحصيل الدراسي وأهمية التحصيل الدراسي ومبادئ التحصيل الدراسي، 
والعوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي وقياس التحصيل الدراسي والنظريات المفسرة لمتحصيل الدراسي 

وعوائق التحصيل الدراسي باإلضافة إلى مراجع هذا الفصل، وأما الجانب الميداني كان يتضمن فصال واحدا 
مركبا لمدراسة الميدانية وتناولنا فيه حدود البحث وعينة البحث ومنهج البحث وأداة البحث ونتائج البحث 

 .وتوصيات ومقترحات باإلضافة إلى مراجع هذا الفصل

تقانه شكال  وأممنا أن يستفيد غيرنا من هذا البحث الذي بدلنا ما في وسعنا من أجل العناية به وا 
 . ومضمونا

 واهلل ولي التوفيق

 

      *  *  * 
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 إشكالية البحث

عدادىم لمحياة النفسية، في المؤسسة التربوية واالجتماعية  لممدرسة دور كبير في تكوين األفراد وا 
الثانية بعد األسرة، في تنشئة الطفل وتعميمو وتجييزه وتحويمو من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي قادر 

عمى التكيف واالندماج والتفاعل بنجاح داخل المجتمع الذي يعيش فيو، وفي ىذا السياق يتأثر الطفل 
 .بالمجتمع ويأثر فيو

وتعتبر المدرسة ميدانا مالئما إلبراز مواىب األطفال وقدراتيم، وجعميم قادرين عمى تجاوز مختمف 
الصعوبات والمشاكل التي تعترض سبيميم في حياتيم االجتماعية بوجو عام، ومن المفروض أن يكون 

ىدف المدرسة األساسي ىو تربية النشأ عمى المبادئ القيمة واألخالق الرفيعة التي تمكنو من النجاح في 
تحصيل المعارف والميارات في المناىج التربوية التي تقدم إلييم، وقد تفشل المدرسة في القيام بالوظائف 

التربوية والنفسية واالجتماعية المتوفر ليا، وفي ىذه الحالة الغير عادية  ىناك قيم غارسة في بعض 
المتعممين وسموكات تؤثر سمبا في حياتيم داخل المدرسة وخارجيا ومن السموكات الغير العادية في 

المؤسسات التعميمية والذي يعرف بالعنف المدرسي، الذي لو ألوان كثيرة ومتباينة تصبغيا كل بيئة بصبغة 
خاصة تبعا لظروفيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويالحظ أن العنف المدرسي يمكن أن يحدث من 
طرف مختمف الفاعمين في المؤسسة التعميمية من معممين ومتعممين، واإلدارة والعمال، ويكون في صور 

مختمفة منيا المادي، ومنيا المعنوي، ويدور بحثنا حول العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم 
 .وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى المتعمم

ومن المسمم بو في ميدان التربية والتعميم أن العالقة بين المعمم والمتعمم تؤثر في أي حال من 
األحوال في التحصيل الدراسي، الذي يعتبر من أبرز نتائج العممية التعميمية وىو المعيار األساسي لممتعمم 

عمى مدى فاعميتيا ونجاحيا، بغض النظر عن أي اعتبار، ومن ىذا المنطمق يمكن طرح التساؤلين 
 :المواليين

إلى أي مدى يساىم العنف البدني الممارس من طرف المعمم في رفع درجة تحصيل المتعمم لممادة - 01
 التعميمية؟

إلى أي مدى يساىم المعنوي الممارس من طرف المعمم في رفع درجة تحصيل المتعمم لممادة - 02
 التعميمية؟

 
*  *  * 
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 فرضيات البحث

من الخطوات الميمة في إعداد البحث العممي صياغة الفرضيات، وفي ىذا السياق يعتني 
الباحثون بالفرضيات المعتمدة في أبحاثيم ويعممون عمى التأكد من مدى صحتيا في إطار معطيات 

 :أدبيات البحث ودراستو الميدانية، وقد اىتممنا في بحثنا بصياغة فرضيتين إثنتين ىما

 : الفرضية األولى

 .يساىم العنف البدني، الممارس من طرف المعمم في رفع درجة تحصيل المتعمم لممادة التعميمية -

 : الفرضية الثانية

 .يساىم العنف المعنوي، الممارس من طرف المعمم في رفع درجة تحصيل المتعمم لممادة التعميمية -
 

 

*  *  * 
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 أهداف البحث

لكل دراسة عممية أىداف موضوعية، تدفع الباحث إلى السعي نحو إنجاز بحثو، وفق المعطيات 
المنيجية المعيودة في ميدان البحث العممي، ومن أىداف بحثنا الذي يدور حول العنف المدرسي الممارس 

 :من طرف المعمم وعالقتو بالتحصيل الدراسي لممتعمم ما يمي

 .اإلطالع عمى واقع العنف المدرسي في المؤسسات التربوية الجزائرية -01
محأولة الوصول إلى بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن يستفيد منيا المعنيون باألمر في  -02

 .ىذا المجال
الرغبة في معرفة األسباب الحقيقية التي تدفع بعض المعممين إلى ممارسة العنف المدرسي ضد  -03

 .المتعممين
 .الكشف عن النتائج المترتبة عن ممارسة العنف المدرسي في األوساط التعميمية -04
إثراء الرصيد المعرفي لممكتبة الجامعية لمذكرة ما، حول العنف المدرسي تتضمن معمومات عممية  -05

نظرية، وميدانية يمكن أن يستفيد منيا الباحثون، الراغبون في دراسة نفس الموضوع في الوقت 
 .الالحق

محاولة التأكد من مدى صحة الفرضيات، المصاغة في ىذه الدراسة حول العنف المدرسي  -06
 .وعالقتو بالتحصيل الدراسي

 

* *  * 
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 أهمية البحث

إن دراسة العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم وعالقتو بالتحصيل الدراسي لممتعمم، من 
صميم اىتمامات عموم التربية، ودراستنا ىذه التي تدور حول العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم 
وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى المتعمم، ليا أىمية كبيرة في األوساط االجتماعية المختمفة التي أصبح 

العنف يتزايد فييا من حين إلى آخر، كما أن ىذه الدراسة تكشف عن طبيعة العالقة بين العنف الممارس 
من طرف المعمم والتحصيل الدراسي لدى المتعمم، ويالحظ أن المدرسة ىي المؤسسة الثانية بعد األسرة 
التي يتمقى فييا األطفال الرعاية التي تساىم بدورىا في تشكيل سموكياتيم، وال تزال المدرسة محط اىتمام 
المجتمع لما ليا من أىمية في تنشئة األجيال الصاعدة، وتتجمى أىمية بحثنا أيضا في كونو يمقي الضوء 
عمى المحيط المدرسي من أجل تحديد درجة العنف الممارس فيو من طرف المعممين، ويمكن أن تكون 

نتائج بحثنا مفتاحا لمعالجة ظاىرة العنف المدرسي في مؤسسات تربوية بوجو عام، وفي نفس الوقت يمكن 
 .أن تفتح مجاال واسعا لمقيام بدراسات أكثر عمقا واتساعا في ىذا المجال

 

 

*  *  * 
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 مصطمحات البحث

تعتبر عممية تحديد المفاىيم، إحدى الخطوات األساسية، في البحث العممي، لما ليا من أىمية في 
مساعدة الباحث عمى ضبط مسار بحثو، وتحديد أبعاده، ومن أىم المفاىيم التي ترتبط بموضوع بحثنا، 

 :العنف، والمدرسة، والمعمم، والتحصيل الدراسي، والمتعمم، في ما يمي توضيح ليذه المفاىيم

 وتياني ومحمد حسونة دون ذكر تاريخ النشر 6م ص2011، مسعود بوسعدية 441م ص1982أحمد زكي بدوي )العنف- أوال

 (:19م ص2008،   ومحمد عثمان محمد منيب 40ص

 :لمعنف تعريفات عديدة نذكر منيا ما يمي

العنف ىو استخدام القوة استخداما غير مشروع أو مطابق لمقانون من شأنو التأثير في إرادة فرد  -01
 .ما

العنف ىو كل مبادرة، تتدخل بصورة خطرة في حرية األخر وتحأول أن تحرمو التفكير و الرأي،  -02
والتقرير، وتنتيي خصوصا بتحويل اآلخر إلى أداة من مشروع يكتنفو دون أن يعاممو كعضو لو 

 .حريتو الخاصة
العنف ىو سمة من سمات الطبيعة البشرية، يظير حين يعجز العقل عن االقتناع، حيث يمجأ  -03

 .األنا، إلى تأكيد لذاتو بابتعاد الطرف اآلخر
العنف ىو شكل من أشكال التفاعل اإلنساني المؤدي إلى األذى الجسدي، أو الروحي أو كمييما  -04

منتييا في بعض األحيان بالفشل عم قصد أو عن غير قصد، ويكون موجيا إلى اإلنسان، أو 
 .الحيوان أو الممتمكات

أما تعريفنا اإلجرائي لمعنف في بحتنا، فيو كل سموك يسمكو الفرد باستخدام القوة بيدف إلحاق 
األذى أو الضرر باألخرين سواء كان ىذا الضرر ماديا، أو معنويا، وذلك من أجل إخضاع اآلخرين إلى 

 .سيطرة من يقوم بالعنف

 (:460م ص2005، وجرجس 18م ص 2006وطفق والشياب )المدرسة_ ثانيا 

ىناك من يرى أن المدرسة ىي المكان الذي يجد الناس فيو ما يبحثون عنو لتنمية القدرات التي 
 .يرغبون في تنميتيا
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وىناك من يرى أن المدرسة ىي البناء الذي تتم فيو عممية التعميم و التعمم، وتكون مجيزة بأدوات 
 .ووسائل تساىم في نجاح عممية إعداد المتعممين

أما تعريفنا اإلجرائي لممدرسة، فيو أن المدرسة ىي الوسط الذي يقوم بتربية و تعميم النشئ من 
 .خالل إكسابيم القيم و المعايير، التي تساعدىم عمى االندماج في الحياة االجتماعية بوجو عام

 (:485م ص1995إيجياللي بن الحاج يحيى و آخرون )المعمم_ثالثا

المعمم ىو من كانت مينتو التعميم و تدريس العموم داخل المدرسة، ويمكن تعريف المعمم أنو ذلك 
الفرد الذي يعد المتعمم بالمعارف العممية، من خالل طرائق التدريس المختمفة، و المعمم ىو الركيزة 

 .األساسية التي تقوم عمييا العممية التعميمية

، ورشاد صالح 17ص1991، و الطاىر سعد اهلل 64قماري محمد دون ذكر تاريخ نشر ص) التحصيل الدراسي_ رابعا

 (:85دمنيوري دون ذكر تاريخ نشره ص

 التحصيل الدراسي لغة: 

من فعل حصل بمعنى اكتسب، وحصل العمم أي اكتسبو، وبذلك يكون التحصيل الدراسي، بمعنى 
 assimitationاكتساب العمم و المعرفة، في الوسط المدرسي، ويقابل كممة تحصيل في المغة الفرنسية 

 .وتعني فيم المعارف والقدرة عمى االحتفاظ بيا و استرجاعيا

  التحصيل الدراسي اصطالحا: 
 لو عدة تعريفات عديدة نذكر منيا ما يمي: 
التحصيل الدراسي ىو أداة أو إنجاز التمميذ لفعل أو عمل ما، سواء كان من الناحية الكمية أو  .أ 

 .الناحية الكيفية، وىو يعبر عن حجم ما قدمو التمميذ من عمل
التحصيل الدراسي ىو تحصيل المعارف، ونمو القدرات الخاصة، نتيجة مجيود تعميمي خالل فترة  .ب 

 .زمنية معينة
التحصيل الدراسي ىو المعارف و المفاىيم المكتسبة، من طرف التمميذ في إطار برنامج دراسي  .ج 

 .معين، ويكون تقويم التحصيل الدراسي، من طرف المعممين بواسطة اإلختبارات
 .التحصيل الدراسي ىو درجة االكتساب التي يحققيا الفرد في مادة دراسية معينة .د 
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التحصيل الدراسي ىو مجموعة الخبرات المعرفية و الميارات التي يستطيع التمميذ أن يستوعبيا،  .ه 
ويحتفظ بيا و يتذكرىا عند الحاجة إلييا، مستخدما في ذلك الفيم و االنتباه و التكرار الموزع عمى 

 .فترات زمنية معينة

 (:145ىزاز راتب قبيعة و آخرون دون ذكر تاريخ النشر ص)المتعمم_ خامسا

المتعمم ىو من تعمم منك صنعة أو حرفة أو عمما، ويسمى التمميذ أو الطالب، وىو ذلك الفرد الذي 
 .يذىب الى المدرسة لتعمم القراءة و الكتابة، والمعارف و الميارات العممية من أجل رفع مستواه الثقافي

 

 

*  *  * 
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 دواعي اختيار البحث

تتطمب عممية اختيار موضوع الدراسة جممة من التدابير حتى يكون االختيار صائبا، و ناجحا، 
وليذا فاألسباب التي أدت إلى بناء إلى اختيار موضوع العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم 
نما ىي نابعة من قناعتنا بأىميتو، وىذه  وعالقتو بالتحصيل الدراسي لممتعمم لم تكن وليدة الصدفة وا 

 .األسباب، تتمثل في أسباب ذاتية و أسباب موضوعية
 :األسباب الذاتية

 .رغبتنا في إثراء معارفنا حول العنف المدرسي، أو تعزيز خبراتنا في ىذا المجال -01
كون المشكمة المطروحة قابمة لمدراسة ألنيا تندرج ضمن تخصصنا وتوظيف ما تمقيناه من  -02

 .معمومات حول ىذا الموضوع
كون ظاىرة العنف المدرسي، مشكمة حساسة لمغاية، وذلك لما ليا من ارتباط وثيق بنتائج  -03

 .التحصيل الدراسي لدى المتعمم بوجو عام
القيام بدراسة الموضوع من الناحية النفسية التربوية لمكشف عن األسباب الحقيقية لظيور العنف  -04

 .المدرسي
اىتمامنا الشخصي كطمبة جامعيين في عموم التربية بموضوع العنف المدرسي وعالقتو بالتحصيل  -05

 .الدراسي

 :األسباب الموضوعية

إضافة تراكمية لممعارف العممية المتوفرة، حول موضوع الدراسة من أجل االستفادة منيا، في  -01
 .الدراسات الالحقة

معظم الدراسات التي اطمعنا عمييا حول العنف المدرسي، كانت تتناول العنف المدرسي، بوجو  -02
 .عام دون ربطو بالمعمم أو بالمتعمم

موضوع العنف المدرسي، وعالقتو بالتحصيل الدراسي، يتناسب مع تخصصنا في التعميم  -03
 .الجامعي

الوقوف عمى أنماط معاممة المعمم لممتعمم، في حجرة التدريس و أثر ذلك في التحصيل لدى  -04
 .المتعمم

 .إمكانية الوصول إلى مقترحات مالئمة، لمتقميل من نسبة ظاىرة العنف في المؤسسات التربوية -05
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معـــرفـــــــــــــة طبيـــــعة العـــالقـــــــــة، المـوجـــــــودة بـــــين المــــــــعمــــــــم و المـــــــــتعـــــمــــــــــم داخــــــــــــــل الحــــــــــــجرة  -06
 .التعميمــــــــــــــــــــــــــــــــية

القيمة التربوية لمشكمة العنف المدرسي، التي أصبحت موضوع الساعة في األوساط التربوية، في  -07
 .شتى المراحل التعميمية

 

 

*  *  * 
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 مراجع الفصل األول

 .441م، ص1987، مكتبة لبنان، بيروت،"معجم مصطمحات العموم االجتماعية"أحمد زكي بدوي، _ 01

، ديوان المطبوعات "عالقة القدرة عمى التفكير االبتكاري و التحصيل الدراسي"الطاىر سعد اهلل،_ 02
 .17م، ص1991الجامعية، الجزائر، 

م، 1995، دار نبراس لمنشر و التوزيع، تونس، "القاموس"إيجياللي بن الحاج يحي و آخرون، _ 03
 .845ص

، جامعة نايف "العنف لدى الشباب الجامعي"تياني محمد عثمان محمد منيب و عزة محمد سميمان، _ 04
 .19م، ص2008العربية لمعموم أمنية، الرياض، 

، دار النيضة العربية، بيروت، "معجم مصطمحات التربية و التعميم"جرجس ميشال جرجس، _ 05
 .460م، ص2005

، دراسة في عمم النفس التربوي، دار "التتثئة االجتماعية و التأخر الدراسي" رشاد صالح دمنيوري،_ 06
 .85، ص(دون ذكر تاريخ النشر)المعارف الجامعية، اإلسكندرية، 

، رسالة ماجيستر، "التوافق و عالقتو باالنبساط و أثر ذلك عمى التحصيل الدراسي"قماري محمد، _ 07
 .85، ص(دون ذكر تاريخ النشر)قسم عمم النفس، جامعة اإلسكندرية، 

، "ظاىرة العنف الطالبي- بعض المشكالت السموكية لدى طالب المرحمة الثانوية"محمد حسونة، _ 08
 .40، ص (دون ذكر تاريخ النشر)دار المركز القومي لمبحوث التربوية و التنمية، القاىرة، 

، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر "ظاىرة العنف في الجزائر و العالج المتكامل"مسعود بوسعدية، _ 09
 .6م، ص2011والتوزيع، الجزائر، 

، (دون ذكر تاريخ النشر)، دار الراتب الجامعية، لبنان، "معجم عربي"ىزاز راتب قبيعة و آخرون، _ 10
 .145ص 
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عمم االجتماع المدرسي بنيوية الظاىرة المدرسية ووظيفتيا "وطفق عمى أسعد بوشياب وعمي قاسم، _ 11
 .18م، ص2004، مجد المؤسسة الجامعية، بيروت، "االجتماعية

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــة العقوبـــــــــــــــــــــــــــة المدرســــــــــــــــــــــــــــية
 دراســــــــــــــــــــــــــــــة العنـــــــــــــــــــــــــف الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 دراســــــــــــــة التوجيه المدرســـــي وعالقـــــته بالعنف
 دراســــــة العنف المدرسي في المدارس الثانوية
 دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج
 دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 مــــدى االستــــــــــفادة من الدراســـــــــــــات السابــــــــــــــقة
 مراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــاني
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 دراسة العقوبة المدرسية

 :(15م ص2012بونقطة نبيمة وأخريات )فيما يمي ممخص لدراسة العقوبة المدرسي 

 م تم إجراء ىذه الدراسة بعنوان العقوبة المدرسية أسبابيا 2001/2002خالل العام الدراسي 
وأنماطيا، وكانت الفرضية األولى المعتمدة في ىذه الدراسة تنص عمى أن ىناك عالقة ارتباطية بين 

النموذج التربوي السائد في المدرسة ونظيره السائد في البيت، وأما الفرضية الثانية فكانت تنص عمى أن 
الظروف االجتماعية والتربوية لممعمم ترتبط بنمط العقوبة المدرسية، وكان المنيج المستخدم في ىذه 

 .الدراسة ىو منيج دراسة الحالة

 :وقد توصمت دراسة العقوبة المدرسية إلى النتائج التالية

  عمى المناىج التربوية التركيز عمى إعداد وتكوين المعمم، ألنو الفاعل األساسي والمباشر في العممية
 .التربوية

  العقوبة المدرسية تعود إلى عوامل مختمفة اجتماعية وتربوية وكميا تمعب دورا ىاما في تحديد طبيعة
 .العقوبة المدرسية بوجو عام

  لى الطبقة التي تمقى فييا المتعمم تعميمو منذ العقوبة المدرسية تعود إلى الثقافة التربوية لممجتمع، وا 
 .البداية إلى النياية

 

 

*  *  * 
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 دراسة العنف الطالبي

 :(125م ص1994كمال الحوامدة )نتطرق فيما يمي إلى أىم ما ورد في ىذه الدراسة

كان اليدف المنشود من ىذه الدراسة ىو إبراز ظاىرة العنف الطالبي والكشف عن مدى انتشارىا 
في أوساط الطمبة الجامعيين، باإلضافة إلى ضبط األشكال المختمفة لمعنف الذي يمارسو الطمبة 

لى معرفة الدوافع الكامنة وراء العنف والوسائل المساعدة عمى التقميل من ظاىرة العنف في  الجامعيون، وا 
الجامعات األردنية، وكانت عينة ىذه الدراسة ستين ألف طالبا وطالبة ينتمون إلى ستة جامعات أردنية، 

 :وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة الفرضيات الموالية

  ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين طمبة السنة أولى والثانية والثالثة والرابعة من حيث العنف في
 .الوسط الجامعي

  ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين طمبة الذكور واإلناث وبين الطمبة الريفيين والحضاريين من
 .حيث درجة العنف

وكان المنيج المستخدم في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي، ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا 
ىذه الدراسة أن العنف ظاىرة خطيرة ومتزايدة في الوسط الجامعي بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية 

عالمية مختمفة ومتراكمة في المحيط الجامعي، باإلضافة إلى وجود قوى مسيطرة في  وثقافية وسياسية وا 
الجامعة تجعل الطمبة يشعرون بعدم الحرية في القيام بتأدية نشاطاتيم الجامعية الطالبية، باإلضافة إلى 

 .غياب ثقافة السمم في الوسط الجامعي

 

 

*  *  * 
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 دراسة التوجيه المدرسي وعالقته بالعنف

 :(17م ص2006صباح عجرود )أىم ما ورد في دراسة التوجيو المدرسي وعالقتو بالعنف نمخصو فيما يمي

اعتنت ىذه الدراسة بالتوجيو المدرسي و عالقتو بالعنف في مؤسسات تعمم ثانوي بأم البواقي عام 
م، وكان ىدف ىذه الدراسة فيم الواقع المعيشي في المؤسسات التربوية التي طغت عمييا 2006

السموكيات العدوانية، تجاه األفراد و تجاه المشكالت المادية لممدرسة و كانت صياغة الفرضية العامة ليذه 
 :الدراسة عمى النحو التالي

يؤدي التوجيو المدرسي إلى ظيور العنف في الوسط المدرسي بسبب اتجاىات تالميذ المرحمة 
الثانوية، وقد استخدمت الباحثة، المالحظة واالستبيان والمقابمة، وكانت النتائج تؤكد انعكاسات عممية 

التوجو المدرسي عمى اتجاه التالميذ نحو سموك العنف في المرحمة الثانوية وخاصة في السنة الثانية ثانوي 
واىتماميم بالدراسة من جية أخرى،  بعد التوجيو إلى الشعب من جية وعمى نتائجيم الدراسية ومواظبتيم

وىذا ضمن عدة عوامل تعمل جميعيا عمى دفع التمميذ أن يقوم بردود أفعال معينة تجاه نفسو وتجاه 
 .أساتذتو وزمالئو وكل أعضاء الفريق اإلداري والتربوي

 

 

*  *  * 
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 دراسة العنف المدرسي في المدارس الثانوية

 :(19 م ص2015فتور عايدة )مجمل ما ورد في ىذه الدراسة نذكره فيما يمي

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد حجم انتشار ظاىرة العنف لدى تالميذ التعميم الثانوي في الجزائر 
اعتمد طريقة دراسة العوامل السوسيولوجية المؤدية إلى عنف التالميذ ودراسة تمثالت التالميذ لمعنف 

 :المدرسي، ولتحقيق ىذه األىداف، انطمقت ىذه الدراسة من التساؤالت التالية

 ما واقع العنف وتمثالتو وعواممو في المرحمة الثانوية في الجزائر؟ 
 كيف يتمظير العنف في المرحمة الثانوية في الجزائر؟ 
 ما عوامل العنف في المرحمة الثانوية في الجزائر؟ 
 ما تمثالت تالميذ المرحمة الثانوية لمعنف؟ 

وكان منيج الدراسة ىو منيج المسح االجتماعي بالعينة، وقد تمت االستعانة بالمنيج اإلحصائي 
لعرض النتائج المتحصل عمييا، إضافة إلى ذلك االستعانة بمنيج تحميل المضمون واعتمد الباحث في 
اختيار العينة األسموب العشوائي المنتظم، وقد شممت العينة ثالثة مستويات دراسية ىي السنة األولى 

 تمميذا، وأما أدوات جمع البيانات فقد كانت 180والثانية والثالثة ثانوي، وقد بمغ الحجم الكمي لمعينة 
 :المالحظة والمقابمة واالستمارة، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

  ظاىرة التعرض ليياكل المؤسسة عن طريق تخريبيا مالحظة في المؤسستين وىذا ناتج عن عدة
 .عوامل ذاتية وخارجية

  ىناك عنف متبادل بين التالميذ ومؤشر ذلك نسب التالميذ الذين ردو عمى السموك العنيف الصادر
 .عن زمالئيم

 

 

 

*  *  * 
 



 الفصل الثاني                                                    الدراسات السابقة المتصلة بالبحث

 
23 

 دراسة جورج

 :(173م ص2009عياش ليت محمد )نوجز ىذه الدراسة في ما يمي

م معرفة االختالفات من ناحية الجنس والعمر لدى طمبة المرحمة 1997استيدف الدراسة عام 
 فردا، 221االبتدائية حول العنف والصراع وتأثير عدة استراتيجيات لحل النزاع، وكانت العينة تتكون من 

 تمميذا من الصف الخامس تم 95 تمميذا من الصف الرابع، و75 تمميذا من الصف الثالث، و51منيم 
تدريبيم من قبل الباحثين عمى أن يكونوا وسطاء أو نظراء يشاركون في الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى 

 :النتائج التالية

  إن اختالف الجنس لو داللة معنوية كبيرة، وقد كانت استجابة اإلناث أكثر من الذكور من ناحية
 حاولوا أن %44 مقابل %72االعتقاد ألن ىناك الكثير من العنف عمى شاشات التمفزيون، وأن 

 حاولوا إيجاد سبب المشكمة عند وقوع نزاع %79 مقابل %34يتحاوروا وأينما يحدث نزاع ما، وأن 
 %16ما، كما اعتقد الذكور وبشكل أكثر من اإلناث بأن استخدام العنف يثبت أن الفرد قوي بنسبة 

 .، لقد وجدت اختالفات متعددة ذات داللة معنوية حول العنف%10مقابل 

 

 

*  *  * 
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 دراسة طوم

 :(194م ص2010نايف القيسي )نذكر في ما يمي أىم ما ورد في دراسة طوم

م بمعالجة التعامل مع العنف داخل الفصول والمدارس العامة في 1981اعتنت ىذه الدراسة عام 
 :الواليات المتحدة األمريكية وىدفت إلى

  تقويم المشكالت السموكية داخل الفصول الدراسية وطريقة التعامل معيا حيث استخدم الباحث جمع
 .البيانات، وعرض مجموعة من المواقف التي يتم فييا معالجة العنف

 :ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

  إن الطبيعة التنافسية العالمية بين أفراد المؤسسات التعممية من أىم العوامل التي أسيمت في وجود
 .العنف داخل المدارس

 إن قمة خبرة بعض المعممين من العوامل التي أسيمت في وجود العنف داخل الفصول. 
 إن تقميل أحداث العنف داخل المدارس يأتي عن طريق تقميل مستوى اإلحباط لدى الطالب. 

 

 

 

*  *  * 
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 مدى االستفادة من الدراسات السابقة

استفدنا من الدراسة األولى التي تناولت العقوبة المدرسية أسبابيا وأنماطيا في إدراك العالقة 
اإلرتباطية بين النموذج التربوي السائد في المدرسة، ونظيره السائد في البيت، وأيضا استفدنا من معرفة 

مدى ارتباط الظروف االجتماعية والتربوية بنمط العقوبة المدرسية، وكذلك استفدنا من النتائج التي 
 .توصمت إلييا ىذه الدراسة بوجو عام

ويالحظ أن ىذه الدراسة لم تتطرق إلى عينة البحث، كما يالحظ عدم اإلشارة إلى أدوات جمع 
 .البيانات المعتمدة في ىذه الدراسة

كما استفدنا من الدراسة الثانية المتمثمة في العنف الطالبي في إبراز العنف الطالبي والكشف عن 
 .مدى انتشاره في أوساط الطمبة الجامعيين، كما استفدنا من عينة ومنيج ونتائج ىذه الدراسة وفرضياتيا

 .إال أن ىذه الدراسة لم تتطرق إلى أدوات جمع البيانات

استفدنا من الدراسة الثالثة التي تناولت دراسة التوجيو المدرسي وعالقتو بالعنف، وكان اليدف 
الرئيسي من ىذه الدراسة فيم الواقع المعيشي في المؤسسات التربوية التي طغت عمييا السموكيات 

العدوانية تجاه األفراد، وكذلك استفدنا من فرضياتيا ومن أدوات جمع البيانات المستعممة في ىذه الدراسة 
 .والمتمثمة في المالحظة واالستبيان والمقابمة كما استفدنا من نتائجيا بوجو عام

 .ويالحظ أن ىذه الدراسة لم تتطرق إلى العينة المستخدمة في البحث، وكذلك لم تتطرق إلى المنيج

واستفدنا من الدراسة الرابعة التي تناولت دراسة العنف المدرسي في المدارس الثانوية، ألنيا اعتمدت 
طريقة دراسة العوامل السوسيولوجية المؤدية إلى عنف التالميذ، كما استفدنا من منيجيا ومن عينة بحثيا، 
باإلضافة إلى أدوات جمع البيانات المتمثمة في المالحظة والمقابمة واالستمارة وكذلك النتائج التي توصمت 

 .إلييا

واستفدنا من الدراسة الخامسة، معرفة االختالفات من ناحية الجنس والعمر لدى طمبة المرحمة 
االبتدائية حول العنف والصراع وتأثير عدة استراتيجيات لحل النزاع وكذلك استفدنا من عينة ىذه الدراسة 

 .ونتائجيا

 .إال أنو يالحظ أن ىذه الدراسة لم تتطرق إلى المنيج الخاص بيا وكذلك أدوات جمع البيانات
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واستفدنا من الدراسة السادسة في تقويم المشكالت السموكية داخل الفصول الدراسية وطريقة التعامل 
 .معيا، وكذلك استفدنا من نتائج وأدوات جمع البيانات ليذه الدراسة

 .إال أنو لوحظ بأن ىذه الدراسة لم تتطرق إلى عينة ومنيج الدراسة مقارنة بالدراسات األخرى

 

 

 

*  *  * 
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 مراجع الفصل الثاني

، رسالة ليسانس في عمم "طرق التدريس وعالقتيا بالتحصيل الدراسي"بونقطة نبيمة وأخريات،  -01
 .15م، ص 2012اجتماع التربية، جامعة جيجل، 

، رسالة ماجستير في "التوجيو المدرسي وعالقتو بالعنف في الوسط المدرسي"صباح عجرود،  -02
 .17م، ص 2006عموم التربية، كمية العموم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، "سموك العنف وعالقتو بالشعور بالندم"عياش ليث محمد،  -03
 .173م، ص 2009

، مذكرة ماستر في عموم "التنشئة الـأسرية غير السوية وعالقتيا بالعنف المدرسي"فتور عايدة،  -04
 .19م، ص2015االجتماع، جامعة جيجل، 

دراسة -مظاىر السموك العدواني لدى طالب المرحمتين المتوسطة واالبتدائي"كمال الحوامدة،  -05
 .125م، ص1994، وزارة التربية، الكويت، "ميدانية

م، 2010، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، "المعجم التربوي وعمم النفس"نايف العيسي،  -06
 .194ص

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهـــــــــــــوم العنـــــــــــــــــــــــــف المـــدرســـــــــــــــــــــي
 لـمحـــة تاريخــية عن العنــف المــدرسي
 أســـــــــــــــــــــــــــــــباب العنـــــــــــــــــــــــف المدرســــــــي
 مظـــــــــــــــــــاهر العنــــــــــــــــــــف المدرســـــــــــــــــــي
 نتــــــــــــــــــــــــــــــــــائج العنــــــــــــــــــــف المدرســــــــــــــي
 الوقـــــــــــــــــــاية من العنـــــــــــــــف المدرســــــــــــي
 تصنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 النظرـيـــــــــــــــات المفســـــــــــــــــرة للعنــــــــــــــــــــف
 مراجــــــــــع الفصــــــــــــــــــــــــــــل الثـــالــــــــــــــــــــــــــــــث
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 مفهوم العنف المدرسي

جرائيا  بوعنافة عمي وآخرون دون ذكر تاريخ )تعرض في ما يمي مفيوم العنف المدرسي لغة واصطبلحا وا 

، وعبد 47م ص2012، وفيمي محمد سيد 202م ص2005، وقايد حسين عمي 35م ص2009، والعواودة أمل سالم 232النشر ص

 :(10م ص2010، مسعود بوسعدية 141م ص1985، وفيميب برنو وآخرون 70م ص1989الحميم السيد 

 العنف لغة: 

عنف بو وعميو لم يرفق بو فيو عنيف وعنفو وأعنفو أي المو بعنف وشدة واعتنف األمر بمعنى 
 .أخذه بعنف، والعنيف خبلف الرفيق وضد الرفق

التي تعني السمات الوحشية، باإلضافة " violential"تنحدر من الكممة البلتينية " violence"فكممة عنف 
" vic" بمعنى العمل بخشونة، والعنف واالنتياك والمخالفة كممات ترتبط بكممة voilerإلى القوة والفعل 

 .التي تعني القوة والبأس والقدرة

 العنف اصطالحا: 

 :ىناك تعريفات اصطبلحية عديدة لمعنف نذكر منيا ما يمي

  العنف استجابة سموكية تتميز بصيغة انفعالية شديدة قد تنطوي عمى انخفاض في مستوى البصيرة
 .والتفكير

  العنف مفيوم عام يشير إلى كل أشكال السموك سواء كانت واقعية أو مرتبطة بالتيديد الذي يترتب
 .عميو تحطيم وتدمير الممكية أو إلحاق األذى أو الموت أو النية بفعل ذلك

  العنف سموك قولي أو فعمي يتضمن استخدام القوة أو التيديد باستخداميا إللحاق األذى بالذات أو
 .باآلخرين، ويظير إما في األيذاء أو االستحقاق أو السخرية

  العنف عبارة عن فعل يتضمن إيذاء اآلخرين ويكون مصحوبا بانفعاالت االنفجار والتوتر، وكأي فعل
 .آخر البد أن يكون لو ىدف يتمثل في تحقيق مصمحة معنوية أو مادية

  بقصد  (أفراد أو جماعات)العنف اسم يطمق عمى القوة التي تياجم مباشرة شخص اآلخرين وخبراتيم
 .السيطرة عمييم بواسطة الموت والتدمير واإلخضاع أو الجريمة

  العنف ظاىرة مركبة ليا جوانبيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية وىو ظاىرة عامة تعرفيا
 .كل المجتمعات البشرية بدرجة متفاوتة
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وتعريفنا اإلجرائي لمعنف في ىذا البحث ىو عبارة عن سموك عدواني عنيف يحدث بين شخصين 
أو أكثر، قد يكون بين التبلميذ أو بين األساتذة والتبلميذ، والذي يشمل جميع صفات الضغط والسيطرة 

واالستغبلل، حيث يتخذ عدة أشكال سواء كان ذلك العنف لفظيا، أو جسديا، أو ماديا وىو يتضمن أيذاء 
اآلخرين بشتى األساليب وذلك من أجل تحقيق مصمحة معينة بغض النظر عن اآلثار السمبية التي يتركيا 

 .عمى نفسية المعتدى عميو

 

 

*  *  * 
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 لمحة تاريخية عن العنف المدرسي

لقد وجد العنف منذ وجد اإلنسان عمى سطح األرض وتعد مشكمة العنف من المشكبلت النفسية 
االجتماعية المعقدة التي تستدعي البحث وكذلك تستدعي خبرة العمماء حول تقديم وجيات النظر المختمفة 
لتفسير الظاىرة، فالعنف وجد منذ بدأية التاريخ، فكثير من الباحثين يرجعون البدايات األولى لو بالصراع 
والعدوان بين آدم عيو السبلم وابميس عندما استكبر ومارس العنف المعنوي تجاه آدم عميو السبلم، حيث 
احتقره وادعى األفضمية عميو ثم توعد بني آدم بالغواية والتي من مظاىرىا اإلفراد في األرض وممارسة 
العنف ثم انتقل الصراع بين البشر المتمثل في الخبلف بين قابيل وىابيل، حيث اتبع قابيل مع أخيو 

ىابيل أسموب القتل فكانت أول جريمة قتل فوق األرض، فاكتشفت إذن سمة من سمات الطبيعة البشرية، 
وعمى مدى التاريخ نجد إثباتات وشواىد تدل عمى لجوء اإلنسان إلى العنف استجابة النفعاالتو من 

الغضب، فمقد شيدت البشرية أحداثا كثيرة تميزت بالعنف وقراصنة الصين احترفوا في مجتمعاتيم البشرية 
التعصبية، وأما الدول االستعمارية في العصر الحديث فقد تفننت في إبداع معالم السموك اإلرىابي الحديث 

م 2010مسعود بوسعدية )وىكذا أصبح العنف من أعقد مشكبلت العصر التي تشغل شاغر الفكر اإلنساني

 ( .85م، ص2009، ومجدي سميرة 11ص
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 أسباب العنف المدرسي

نما ىي  قد ال تكون أسباب العنف نابعة حصرا من داخل المدرسة ومما يجري داخل األقسام فقط، وا 
مرتبطة بمجاالت عديدة داخل أسوار المؤسسة التعميمية وخارجيا بما فييا تربية أسرية ومتابعة لآلباء 
والمجتمع وما فيو من جو اقتصادي، والمدرسة بما فييا من ىياكل ومستخدمين وطرائق تربوية ينفذىا 

بطرس حافظ )المعممون كميا تؤدي إلى ظيور العنف في الوسط المدرسي، ومن أىم ىذه األسباب ما يمي

، والعيساوي عبد 44م ص 2007، وبن دريدي وفوزي أحمد 265م ص 2007، وحسين طو عبد الرحيم 264م ص 2008بطرس 

 :( 75 م ص 2013، ولعبيدي العيد 60 م ص 2012، وسبلم محمد توفيق 38 م ص 2007الرحمان 

 :األسباب الفردية -01

ىي عوامل ترتبط بالفرد وتشير إلى الخصائص النفسية واالنفعالية لديو والتي تدفعو إلى العنف أي 
أن السموك العنيف لدى الطبلب قد يكون راجعا إلى البناء النفسي واالنفعالي وخصائص الشخصية لدييم، 

 :ومن بين ىذه الخصائص

 الشعور المتزايد باإلحباط والضعف الثقة بالذات. 
 طبيعة مرحمة المراىقة والبموغ وتمرد المراىق عمى طبيعة حياتو في األسرة والمدرسة. 
 اإلضطراب االنفعالي والنفسي وضعف االستجابة لمقيم والمعايير االجتماعية. 
 عدم القدرة عمى مواجية المشكبلت بصراحة وعدم إشباع الطبلب لحاجاتيم الفعمية. 
 الميل إلى االنتماء إلى الجماعات الفرعية. 
  االندفاعية والخوف، فاألطفال المندفعين يكون لدييم استعداد لمسموك العنيف عندما يصمون إلى

 .المراىقة والرشد

ويرى بعض الباحثين أن ىناك ارتباطا بين السموك العنيف ومستوى الذكاء واالندفاعية لدى الفرد، 
وأن األطفال الذين يكون لدييم مستوى االندفاعية مرتفعا يعانون الفشل الدراسي، وىذا األخير يؤدي بدوره 

إلى سموكيات وتصرفات معادية لممدرسة، ويحدث الفشل الدراسي نتيجة عدم مراعاة الفروق الفردية 
 .لمتبلميذ عند مباشرة العممية التعميمة

وكذلك من العوامل الفردية التي تساىم في حدوث العنف النقص في الميارات المعرفية 
واالجتماعية، فالتبلميذ والمراىقين الذين يعانون نقص في الميارات المعرفية تكون لدييم صعوبة في 
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تفسير المواقف االجتماعية مما يجعميم يتخذون قرارات غير عقبلنية وعنيفة وىناك عبلقة بين تقدير 
الذات والسموك العنيف، إذ أنيم يعتقدون أن العنف يحافظ عمى مكانتيم بين األقران ويساعد عمى تجنب 

الصورة السمبية عن الذات مع اآلخرين، إضافة إلى أن سموك العنيف قد يرتبط بوجود اعتقادات واتجاىات 
خاطئة لدى الشباب فعندما يكون الشباب منظمين في أحداث عنيفة وبطمب منيم تفسير لمسموك العنيف 

فإن العديد منيم يبرر سموكو العنيف بأنو يمثل نسق القيم الشخصية لديو والتي تستوجب منو الثأر 
 .واالنتقام بين األفراد الذين يسمكون ضده بطريقة عنيفة وعدوانية

وأيضا عدم القدرة عمى التفاعل مع الغضب تمعب دورا ميما في زيادة حوادث العنف في المدرسة إذ 
 .يعد الغضب من العوامل الفردية التي تسيم في حدوث العنف داخل البيئة المدرسية

 :األسباب األسرية -02

تمعب األسرة دورا ىاما في تشكيل السموك السوي والسموك غير السوي لمطفل ويشير السياق األسري 
أحد العوامل اليامة التي قد تسيم في ظيور العنف داخل المدرسة، في حين يأتي إلى المدرسة ولديو 

الكثير من المشكبلت األسرية، قد يحدث في المدرسة تنافسا، وينتقل العنف من داخل األسرة إلى 
المدرسة، وبالتالي فيؤالء األطفال قد يرون العنف وسيمة ىامة وفعالة في الحياة والعديد من التبلميذ الذين 

 .يمارسون العنف في المدرسة ىم ممن عانوا العنف المنزلي

ومن المتغيرات األسرية األخرى التي ترتبط بالعنف المدرسي ضعف الرقابة الوالدية وغياب أحد 
الوالدين عن األسرة لفترة طويمة حيث أن وجود اآلباء في حياة أبنائيم يكون ميما في جعل األبناء تحت 

 .الرقابة الوالدية

كذلك عدم االنسجام وتفاقم المشكبلت بيا وتفكك األسرة تدفع باألطفال والمراىقين إلى العنف 
أيضا، كما أن انخفاض المستوى االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة ونقص المساواة االجتماعية فاألطفال 

الذين ال يجدون مساندة انفعالية واجتماعية مبلئمة من األسرة يسمكون بشكل غير سوي، ومن ثم يسعون 
 .غالبا إلى السموك بطريقة عنيفة في المدرسة لجذب انتباه اآلخرين

كما أن حجم األسرة وبناءىا لو عبلقة باندماج الطفل في العنف المدرسي فاألسرة كبيرة العدد ال 
 .تستطيع توفير الحاجات الجسمية والنفسية ألبنائيا مقارنة باألسر الصغيرة العدد
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ومن العوامل األسرية األخرى التي ترتبط بالعنف المدرسي نقص الميارات الوالدية وضعف التواصل بين 
األسرة والمدرسة خاصة أن الكثير من اآلباء يعممون لفترات طويمة خارج المنزل وال يتابعون أطفاليم 

 .بسبب ضغوط الحياة ومطالب العمل

وتسيم أيضا اتجاىات اآلباء التي تسيم بالتساىل والتسامح مع العنف الصادر عن األطفال في 
تشجيعيم عمى ممارسة العنف في المدرسة وعندما يكون التفاعل بين اآلباء والطفل في األسرة يقوم عمى 

أساس العقاب والقسوة الشديدة فان ىذه التفاعبلت السمبية تدفع بالطفل لممارسة السموك العنيف في 
 .المدرسة

كما أن أساليب معاممة الوالدين لمطفل والتي تقوم عمى أساس من النبذ واإلىمال والتدبدب تجعل 
الطفل يشعر بالعجز والنقص وتدفعو إلى السموك العدواني العنيف يشبع حاجاتو ويمكن حصر العوامل 

 :األسرية التي تؤدي إلى العنف في البيئة المدرسية في

 غياب سمطة الوالدين وعدم متابعة األسرة ألبنائيا. 
  التفكك األسري والمشكبلت الدائمة في األسرة. 
 التدليل أو القسوة الزائدة من الوالدين. 
 ارتفاع عدد أفراد األسرة الذين يعيشون في منزل واحد. 

 : األسباب المدرسية -03

تعتبر المدرسة أىم ىيئات التنشئة االجتماعية بالنسبة لمطفل حيث أنيا تقوم بدور وظيفي عن 
طريق تعميم األفراد مجموعة من القيم والمعايير التي يحتاجون إلييا، ولكنيا يمنكن أن تفقد وظيفتيا في 
الكثير من األحيان وذلك عند تحوليا إلى مكان مشحون بالعديد من الصراعات التي تشيع العنف داخميا 

 :ومن األسباب المدرسية في ظيور العنف المدرسي

ىناك مجموعة أسباب تعود إلى المؤسسة التربوية نفسيا ومن ذلك تصميم المؤسسة أو بناءىا وازدحام  -
الفصول الدراسية ونقص المرافق الضرورية وقمة أو انعدام الخدمات وعدم وجود قوانين واضحة تحكم 
العمل داخل المؤسسات التربوية، باإلضافة إلى تطبيق مناىج ومقررات دراسية قديمة ال تعني بمطمب 

العصر، وعدم وجود لجان تربوية لمتابعة التبلميذ ونقص البرامج الثقافية والترفييية، وكذلك نقص 
 .التنظيم كعدم وجود لجان التأديب لمتبلميذ وعدم توفير التعاون بين المدرسة وأولياء األمور
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لى الممل والعقد النفسية  - سمطوية المجتمع المدرسي، إذ يؤدي التسمط في المدرسة إلى شيوع اإلحباط وا 
جراءات قانونية وتنظيمية  التي تؤدي إلى السموكات العدوانية، فالمدرسة كمؤسسة تربوية تحكم نظم وا 

 .تستند عمييا في أداء وظيفتيا التربوية ويخضع ليا جميع الفاعمين في العممية التعميمية
  عدم مراعاة الفروق الفردية لمتبلميذ إذ أن كثيرا ما تيتم المدارس بالتبلميذ الناجحين وتخصص ليم

قسطا كبيرا من العناية والمدح وتيمل أولئك الذين لدييم صعوبة في التعمم، والشعور باإلحباط ىو 
الدافع الرئيسي من وراء العنف ألنو من خبللو يتمكن من إثبات قدراتو الخاصة من اجل لفت انتباه 

 .اآلخرين
  سموكيات المدرسة ويقصد بيا ىنا األدوار التي يمارسيا الفاعمون في العممية التربوية مثل المدير

وطاقمو اإلداري، وكذا المدرسين، إذ أن األسموب التسمطي وسوء المعاممة لمتبلميذ سواء في طريق 
التدريس أو المتابعة والرقابة قد يعرض التبلميذ لمعنف فغياب القدوة الحسنة في الصف أو المدرسة 

وعدم االىتمام بالمشكبلت التي يعاني منيا التمميذ، إضافة إلى غياب اإلرشاد والتوجيو من قبل 
المدرسين ما يزيد ثقة التمميذ ويدفعو إلى البحث عن طرق تساعده عمى التكيف واالندماج، في حالة 

 .الفشل فانو يفتعل األسباب إلظيار عدم الرضا من خبلل الممارسات العنيفة
 : أسباب متعمقة باألقران -04

إضافة إلى الدور الذي تقوم بو األسرة يسيم االنتماء لجماعات األقران بدور فعال ورئيسي في نمو 
وتنشئة الطفل والمراىق اجتماعيا ونفسيا، وذلك من خبلل إكسابيم أنماط سموكية جديدة وتعمم ميارات 

تفاعل جديدة، كما أنيم يجدون في جماعة األقران فرصة الختبار ما تعمموه في األسرة من أنماط سموكية 
وقيم اجتماعية، فعندما يكون األطفال المراىقين مقبولين من أقرانيم يكونون أكثر قدرة عمى التفاعل 

االجتماعي ويكون سموكيم مقبوال اجتماعيا ولكن نبذ األقران يكون لو تأثيرا سمبيا وقد يدفع بيم إلى السموك 
العنيف فالطالب الذي يكون منبوذا من األقران تكون لديو صعوبة في عممية التعمم والتركيز مما يؤدي إلى 

انخفاض األداء األكاديمي لديو، وكذلك تجعمو يشعر ويدرك ذاتو بوصفو مختمفا عنيم ومن ثم يشعر 
 .بالغضب واالستياء وقد يعبر عن ىذه المشاعر من خبلل العنف الجسمي ضد اآلخرين

كذلك الطبيعة العدوانية لممشاغبين في المدرسة تسيم أيضا في تزايد حوادث العنف بالمدرسة، 
ويميل ىؤالء المشاغبون إلى االعتداء جسديا أو انفعاليا عمى التبلميذ األقل قوة منيم أو الضعفاء وذلك 
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لزيادة وتحسين مستوى تقدير الذات لدييم وفرض القوة والييمنة والمحافظة عمى المكانة االجتماعية بين 
 .األقران

كما أن الشعور بالغيرة الشديدة من بعض التبلميذ في المدرسة يسبب التفوق األكاديمي الرياضي أو 
 .حسن المظير يعد من مصادر الزيادة لمعنف المدرسي

كما أن رفقاء السوء والصحبة السيئة غالبا ما تؤدي إلى العنف، فالجمعيات التي يكونيا التبلميذ 
داخل المدرسة تؤدي في الغالب إلى العنف، فالتبلميذ الذين لدييم استعداد النحراف يجدون في ىذه 

 .الجماعات المبلذ المناسب لتحقيق أىدافيم العدوانية في ضل بيئة مدرسية مساعدة

 :أسباب متعمقة بوسائل اإلعالم -05

يوجد تأثير مقصود أو غير مقصود لوسائل اإلعبلم عمى سموك مستيمكي تمك الوسائل إذ توجد 
عبلقة بين العنف ووسائل اإلعبلم خاصة التمفزيون الذي يؤثر في سموك المشاىدين وخاصة فئة األطفال 

والمراىقين الذين يميمون إلى التقميد إضافة إلى ما قد يرد من خارج الببلد من بث عممي عن طريق 
القنوات الفضائية وشبكات االنترنت وما تحممو برامج ىذا البث من مثيرات ليا أثرىا الكبير في تقوس 

 :الشباب وسموكاتيم وتتمثل في

  استثارة نوازع التبلميذ من خبلل ما تقدمو بعض البرامج في الصحافة والتمفزيون من مادة إعبلمية
 .حافمة باإلثارة والعنف

 ضعف كفاءة البرامج التعميمية والدينية والتثقيفية مما حد من قدرتيا عمى جذب اىتمام التبلميذ. 

وفي ىذا السياق يجب إن يتم التعاون والتنسيق والتكامل بين جيود المدرسة وجيود أجيزة اإلعبلم 
 .من أجل تحقيق تربية أفضل لمتبلميذ

 :أسباب اقتصادية -06

ال شك أن لبلقتصاد دورا ىاما في لجوء المراىقين والشباب إلى العنف فتتفشى البطالة وتدىور القدرة 
الشرائية جعل نفوس المراىيق مرتعا خصبا لؤلفكار المغرية وعرضة لكل إغراء مادي، حيث يستعمل 

لى عوامل  اإلغراء المادي مصيدة لتوريطيم في أعمال العنف وعميو قد يعود العنف إلى البيئة المدرسة وا 
 :أكثر ارتباطا بالظروف االقتصادية ألسر الطبلب ىذه العوامل تتمثل في ما يمي



 الفصل الثالث                                                            العنف المدرسي

 
37 

 .الفقر الذي قد تعانيو الكثير من أسر التبلميذ وبطالة رب األسرة -
 .ضعف قدرة األسرة المادية عمى تحمل تكمفة التعميم -
 .قمة المصروف اليومي لمطبلب -
 .عدم القدرة عمى شراء المبلبس المناسبة -
 :أسباب اجتماعية -07

 "Crumopwadsتمعب العوامل االجتماعية دورا فعاال في ظاىرة العنف حيث أوضحت دراسة 
wourh"  م، أن ىناك بعض المتغيرات البيئية واالجتماعية التي ينتمي إلييا الطبلب 1993في عام 

كاألحوال البيئية  المحيطة بالطالب والمنطقة السكنية التي يعيش فييا، والحالة النفسية التي يكون عمييا 
الطالب كاإلجياد والتوتر، حيث أسفرت نتائج ىذه الدراسة عن فعالية استخدام مثل ىذه المتغيرات في 
التنبأ باتجاىات الطبلب نحو سموك عنيف، والمدرسة كمؤسسة اجتماعية ال نستطيع فصميا عن واقع 
المجتمع وحركتو والتغيرات الحاصمة فيو، فالعنف المدرسي ىو نتاج ظيور فوارق طبيعية اجتماعية 

واسعة في المجتمع ، واتساع دائرة الفقر مما يترتب عميو زيادة نسبة الذين يعانون من الضغوط 
االجتماعية ومن ثم زيادة القابمية لمعنف وكذلك تفكك الروابط األسرية، ووجود مجتمع غير متجانس، ومن 

 :األسباب االجتماعية ما يمي

التدريب المجتمعي الخاطئ ويظير ذلك في المجتمعات التي تتناقض فييا القيم واألىداف بصورة  -
 .خاطئة

ضعف الضبط االجتماعي والتشريعات والقوانين المجتمعية، فقد تتناقض نواحي الضبط االجتماعي  -
فتتجمد القواعد القانونية وال تساير التغير االجتماعي الثقافي في الوقت الذي يتطور فيو المجتمع 

 .بصورة تعطل فعالية ىذه القواعد وتجعميا عقيمة
إيجاد الجزاءات الضعيفة سواء بالنسبة لبلمتثال أو االنحراف تؤدي إلى حالة متميعة عند األفراد  -

إضافة إلى ذلك فإن ضعف الرقابة يؤدي إلى النتيجة نفسيا فقد يكون الجزاء شديدا ولكن القائم عمى 
 .تنفيذه ال ينفده بدقة

انتشار سموكيات ال مباالة ووجود وقت فراغ كبير، وعدم استثمار الوقت إيجابيا وانتشار أشرطة  -
العنف وأيضا تعاطي المخدرات بين الطبلب يميز أنفسيم مثل الكبار من ناحية قدرتيم عمى شربيا 

 .في جماعات، إذ  يغمب عمى متعاطييا القوة الدافعة لمعنف
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 مظاهر العنف المدرسي

إن العنف المدرسي مجموعة من األسباب و العوامل التي تساىم في ظيوره و تنجم عن ىذه 
ممحم سامي  )العوامل مظاىر مختمفة و عديدة لمعنف في الوسط المدرسي و من بين ىذه المظاىر ما يمي

 (:199  م ص 2006، والزغمول وآخرون 31 م ص 2012، وابراىيم منى عمي 158 م ص 2007محمد 

 :التخريب -01

يمثل التخريب أحد االضطرابات السموكية اليامة في حياة الطفل و يشمل في رغبتو ظاىريا في 
تدمير أو إتبلف الممتمكات الخاصة باآلخرين و قد يشمل ىذا السموك التخريبي من قبل الطفل مقتنيات 

المدرسة أو حاجات زمبلئو من أدوات و كتب و يمكن تصنيف السموك التخريبي لدى التبلميذ إلى شكمين 
 .ىما تخريب بريء و تخريب متعمد

 :السرقة -02

ىي استحواذ الطفل عمى ما ليس لو حق فيو و بإرادة منو، و أحيانا باستغفال مالك الشيء المراد 
سرقتو أو تظميمو، و ىناك دالالت مختمفة لمسرقة و قد يسرق  التمميذ بسبب عدم إدراكو مفيوم الممكية أو 

 . مفيوم السرقة كما قد يسرق بدافع الحاجة و الحرمان أو حبا في التممك

 :الضرب -03
 .ىو سموك يسمكو التمميذ تجاه اآلخرين بقصد إلحاق الضرر و األذى بيم و يكون متعمدا

 :الغضب -04

ىو انفعال يشعر بو كل واحد منا، وىناك فروق بين اإلفراد في سموك االنفعال، ويبدو انفعال 
الغضب عند التمميذ باحتجاج في صورة لفظية أكثر تتمثل في سموك التيديد والقذف واأللفاظ ضمن 

 .محصولو المفظي، وتختمف مظاىر الغضب باختبلف الجنس

 : التمرد والعصيان -05

ينزع المراىقين إلى عدم اإلصغاء واالستجابة لمطالب الكبار، إذ أن ىناك البعض منيم يتمادى في 
سموك العناد والعصيان والتمرد ويأخذ العناد صورة أفعال من التمرد العنيفة والمعاكسة إلرادة المدرسين أو 

 .اإلداريين وخاصة عند الذكور
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 :الكذب -06

يعد الكذب من أكبر االضطرابات السموكية خطورة، ىو إحدى مظاىر السموك غير االجتماعي 
 .التي تنعكس آثارىا السمبية عمى كل من الفرد والمجتمع

 :باإلضافة إلى ىذه المظاىر ىناك مظاىر أخرى يمكن تصنيفيا كالتالي

 :مظاهر سموك العنف تجاه التالميذ أنفسهم .أ 
 رفض النصح والتوجيو. 
 تمزيق المبلبس الشخصية عند التشاجر مع الغير. 
 إيذاء النفس بالضرب. 
 االمتيان الزائد لمنفس وتعريضيا لمخطر. 

 :مظاهر سموك العنف تجاه الرفاق .ب 
 االشتراك في عصابات وتيديد األصدقاء. 
 إخفاء أو إتبلف ممتمكات الرفاق. 
 إثارة جو من العداء المستمر بين الرفاق. 
 المطالبة باستبعاد طفل من جماعة المعب أو جماعة الرفاق. 

 :مظاهر سموك العنف تجاه السمطة .ج 
 سب المدرسين أو من يمثل السمطة. 
 التيكم والسخرية من المدرسين أو من يمثل السمطة في المدرسة. 
 تعطيل المدرسين عن تقديم الدرس. 
 رفض الخضوع لمسمطة المدرسية. 

 :مظاهر سموك العنف تجاه المدرسة .د 
 إتبلف أدوات النشاط المدرسي والممتمكات المدرسية. 
 التمرد عمى الواقع التعميمي. 
 إحداث شغب بين الحصص المدرسية. 
 تشويو حوائط المدرسة. 

         * *  *  
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 نتائج العنف المدرسي

يترتب عن العنف في المدارس كثيرا من األضرار واآلثار السيئة كحوادث العنف خصوصا داخل 
البيئة المدرسية يشعر بيا الطمبة واآلباء والمعممون عمى حد السواء بصرف النظر عن النوع والحالة 
االقتصادية والثقافية، والعنف في المدارس يجعل من الصعب توظيف جيود المعممين، كما أن النظم 

المدرسية تواجو أيضا تكاليف متزايدة لعمميات اإلصبلح، وال يمكن أن تغفل أن ىذا العنف المدرسي لو 
 م 2012سبلم محمد توفيق )آثار مرتبطة بالبيئة المدرسية  تنعكس عمى التبلميذ والمدرسة عمى النحو التالي 

 :(68 م ص 2013، ولعبيدي العيد 269م ص 2008، وبطرس حافظ بطرس 74ص 

  عدم القدرة عمى التعامل االيجابي مع المجتمع واالستثمار األمثل لمطاقات الذاتية والبيئية لمحصول
 .عمى إنتاج جيد

 عدم الشعور باإلشباع والرضا من الحياة األسرية والعمل والعبلقات االجتماعية. 
 ال يستطيع الفرد أن يكون اتجاىات سوية نحو ذاتو بحيث يكون متقببل لنفسو. 
 عدم القدرة عمى مواجية التوتر والضغوط بطريقة ايجابية. 
 عدم القدرة عمى حل المشكبلت التي تواجو الفرد دون تردد أو اكتئاب. 
 ال يتحقق لمفرد االستقبللية في تسيير أمور حياتو. 
 توسع دائرة العنف، فمكل عنف رد فعل عمى مصدر العنف ذاتو أو عمى طرف آخر. 
 الكذب إذ يميل التمميذ إلى الكذب كيروب من موقف التعنيف. 
 العصبية والتوتر الزائد الناتج عن عدم اإلحساس باألمن النفسي. 
 تشتت االنتباه وعدم القدرة عمى التركيز. 
  المجوء إلى الحيل البلشعورية مثل التمارض والرغبة في عدم الذىاب لممدرسة الرتباطيا بخبرات غير

 .مريحة لو
 كراىية المدرسة والمعممين وكل من لو عبلقة بيما. 
 تدني مستوى التحصيل الدراسي. 
 تكوين مفيوم سمبي تجاه الذات وتجاه اآلخرين. 

 
 
 

*  *  * 
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 الوقاية من العنف المدرسي

ىناك العديد من البرامج واالستراتيجيات التي تستخدم في مساعدة األطفال والمراىقين عمى خفض 
نسبة العنف في المدرسة، والتدخل المبكر لمنع العنف المدرسي يقمل من حدة السموك العنيف، ومن ثم 

التحكم فيو، وتتطمب البرامج واالستراتيجيات العبلجية لمسموك العنيف تضافر جيود األطراف المعنية من 
 :مدرسين وتبلميذ وأسرىم 

 :دور األسرة -01
 توفير الجو اآلمن والممبي لحاجات الطفل في األسرة واالبتعاد عن النزاعات األسرية. 
 توضيح مدى الخطورة واألذى المحتمل الذي يمكن أن ينتج عن العنف وعدم شرعية ذلك. 
  تدريب األبناء عمى السيطرة عمى سموكو العنيف وأساليب التنفيس عن غضبيم كطمب المساعدة

 .والمشاركة
  اإلشراف المستمر عمى األوالد والمواجية يوقف سموك العنف كمما ظير بإصدار أوامر لفظية لمنعو

 .من ذلك
 استخدام أساليب التصحيح، والعزل واإلشباع الزائد، وكمفة االستجابة في معالجة مثل ىذه السموكيات. 
 تعميم الطفل القيم األخبلقية. 
  التدريب عمى الميارات االجتماعية حيث أن األبناء ذوي الميل نحو العنف لدييم مشكبلت في

 .التواصل والتفاعل االجتماعي
  عطائيم الفرصة لمتعبير بشكل منظم وآمن يقمل من فرص الحوار الصحي وااليجابي مع األبناء وا 

 .المجوء إلى العنف
 تقديم استجابات مغايرة تماما لمسموك العنيف عند األبناء مما يؤدي إلى إيقاف العنف والتقميل منو. 
 تشجيع الحوار داخل األسرة واستبعاد أي نموذج عدواني. 

 :دور المدرسة -02
  توفير وخمق مناخ مدرسي ايجابي يساعد الطمبة في إشباع حاجاتيم المختمفة ويطور لدييم مشاعر

لى مجموعة الزمبلء فييا  .االنتماء إلى المدرسة وا 
  وضع الئحة من التعميمات والقواعد المدرسية التي تنظم سموك التبلميذ وتحرم العنف وتوضح التوابع

 .العقابية التي تمحق بالطمبة المتسببين في العنف المدرسي
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 تقديم التسييبلت في إنجاح جميع البرامج واألنشطة التربوية. 
  تزويد أولياء األمور بصورة واضحة وواقعية عن قدرات أبنائيم وميوليم وتشجيعيم عمى زيارة

 .المدرسة
 مبلحظة الفروق الفردية بين التبلميذ ووضع خطة تربوية إجرائية لمتعامل معيا. 
 صدار النشرات والممصقات التثقيفية  .تكثيف الحصص اإلرشادية وعقد الندوات والمحاضرات وا 
 تدريب المعممين عمى استخدام األساليب الوقائية والعبلجية لتعديل سموك التبلميذ. 

 : دور المجتمع -03
  العمل عمى تكوين مؤسسات تيتم بشؤون األسرة وكذلك ليكون ليذه المؤسسات فروع ومكاتب اإلرشاد

والتوجيو موزعة عبر مختمف المناطق تعمل عمى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأىمية استقرار 
 .األسر

  العمل عمى تقميل الضغوط التي تقع عمى عاتق األفراد و األسر والتي تخمق الكثير من الخبلفات
 .داخل األسرة

 العمل عمى القضاء عمى البطالة والفقر وتوفير الرعاية الصحية واألسرية ألفراد المجتمع. 
 ضرورة العمل عمى تغيير طريقة التسجيل والتعامل مع العنف في المحاكم والنيابات. 
  نشر الوعي بين أفراد المجتمع مع العمل عمى تزويد األفراد بمعمومات كافية حول مدى انتشار العنف

 . ودوافعو وسبل التعامل الفعال مع مرتكبيو
 

 

* *  *  
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 تصنيفات العنف

م 2006، والزغمول وآخرون 46 م ص 2009كراتشة منير )ىناك تصنيفات عديدة لمعنف بوجو عام نوجزىا في ما يمي

براىيم بني عمي 41م ص 2013، ولعبيدي العيد 24م ص 2007، وحسين طو 39م ص 2005، وعبد اهلل 168ص   م 2012، وا 

 :(32 م ص 2012، وسبلم محمد توفيق 191 م ص 2012، وأبو سكينة وراغب 157 م ص 2007، وممحم سامي محمد 19ص 

إن أىم ما يميز اإلنسان عن الكائنات األخرى ىو العقل والمغة بحيث يستطيع التعبير عن نفسو 
مستخدما جميع أعضاء بدنو، فيعبر عن العدوان بسمات الوجو أو اليدين أو القدمين أو باأللفاظ أو 

باإلىمال أو بالفساد أو المخالطة والمعارضة أو بالتخزيب، وعمى ىذا األساس تتفاوت تصنيفات العنف 
وتتباين بشكل واضح وذلك تبعا الختبلفات وجيات النظر ومفاىيم الباحثين وىناك تصنيفات عديدة لمعنف 

 :نذكر منيا ما يمي

ىناك من يرى أن العنف منو العنف الييكمي والعنف الكامن والعنف الواضح والعنف المقصود  -أ 
 .والعنف المباشر والعنف الغير مباشر

العنف العقبلني، والعنف البلعقبلني، عنف المنشأ، : ىناك من يرى أن العنف أربعة أصناف ىي -ب 
 .العنف االنفعالي

 .ىناك من يرى أن العنف صنفان، عنف شرعي وعنف غير شرعي -ج 

 :وىناك تصنيف آخر لمعنف نوجزه في ما يمي

 :من حيث الوسيمة- أوال

 :العنف الجسدي أو المادي -أ 

ويتسم باستخدام القوة الجسدية بشكل واضح وعادة تكون آثاره بادية لمعيان ويعد من أكثر أنواع  
العنف انتشارا ويتم استخدام األيدي أو األرجل أو أي أداة من شأنيا ترك آثار واضحة عمى جسد المعتدى 

عميو إذ أن اليدف من ىذا النوع ىو اإليذاء البدني بدرجاتو ومستوياتو ما يترتب عميو من ضرر بالغ 
لمضحية بالضرب أو الركل أو الدفع وصوال إلى القتل أو إحداث عاىات مستديمة جزئية أو كمية أو حتى 
تخريب ممتمكات اآلخرين كما يعرف العنف الجسدي بالعنف الحركي، وىو العنف الذي يشارك فيو الجسد 

لحاق أضرار  ويكون في شكل مظاىر حركية كالضرب واالعتداء واليجوم من أجل إيذاء اآلخرين وا 
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جسيمة بيم قصد الدفاع عن النفس عند حدوث نقاش حاد أو نزاع مع أحد الزمبلء أو كرد فعل عمى 
 .إىانة األستاذ أو أي شخص آخر

  :العنف المفظي أو المعنوي -ب 

طبلق األوصاف الميينة  ىو اإلساءة المفظية المتضمنة السخرية واالستيزاء والسب والشتم وا 
والجارحة من قبل اآلخرين نحو األطفال والمراىقين والشباب ويكون شكل األيذاء في ىذا النوع معنويا، 

ويتم من خبلل توجيو جميع أشكال اإلساءات النفسية لمضحية، وفي بعض األحيان يكون األيذاء المعنوي 
 .ىو البداية لئليذاء البدني وما يترتب عنو من أشكال العنف المضاد

والعنف المفظي ال يشارك فيو الجسد إال من خبلل أفعال أو حدوث مشاعر لفظية تشكل موقفا 
عنيفا وقاسيا، فالتمميذ عندما يكون في حالة غضب يبدأ في الشتم بكبلم جارح خصوصا عند اإلحساس 

باإلىانة والمعاممة السيئة، أو عدم تمبية رغباتو فتكون لديو رغبة في إخراج مكبوتاتو واإلفصاح عما 
 .بداخمو

 : العنف الرمزي أو التعبيري -ج 

وىو عنف تسمطي كما يسميو عمماء النفس وىو قدرة يتمتع بيا صاحب ىذا النوع من العنف والذي 
يصدر منو مثل ىذا النوع المتمثل في استخدام بعض الطرق الرمزية أو التعبيرية تحدث آثارا نفسية وعقمية 
واجتماعية في الشخص الموجو إليو العنف، وىذا العنف غير لفظي ويظير في أنماط سموكية إيمائية مثل 
تعابير الوجو والعيون كالنظر إلى اآلخرين بازدراء أو تحقير أو تجاىل النظر لآلخرين أو عمل حركات 
إيمائية باليد، والعنف الرمزي يقتصر عمى استخدام وسائل يراد بيا طمس شخصية الضحية أو إضعاف 
قدرتيا الجسدية أو العقمية ما يحدث تأثيرا سمبيا عمى حياتيا وصحتيا النفسية وعمى قياميا بنشاطاتيا 

 .الطبيعية
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 : من حيث الطريقة- ثانيا

 :العنف المباشر -أ 

وىو العنف الموجو نحو الموضوع األصمي المثير لبلستجابة العدوانية مثل المدرس أو الموظف  
اإلداري أو التبلميذ أو أي شخص أخر يكون مصدرا أصميا يثير االستجابة العدوانية، وىذا النوع يكون 

 .موجيا بشكل مباشر إلى الشخص مصدر اإلحباط وذلك باستخدام القوة الجسدية مباشرة

 :العنف غير مباشر -ب 

 يكون ىذا النوع من العنف موجيا إلى رموز الموضوع األصمي المثير لمعنف وليس المثير 
األصمي لو، فقد يتمثل في غصب التمميذ من اإلدارة فيقوم بطريقة غير مباشرة في تحطيم الكراسي أو 

تمزيق اإلعبلنات الموضوعة من طرفيا، فالتمميذ ىنا ال يوجو العنف إلى اإلدارة مباشرة، إنما إلى رمز من 
 .رموزىا

 : من حيث الشرعية- ثالثا

 :العنف الشرعي -أ 

ىو العنف الذي يشرعو القانون وتعزه سمطات الدولة الستقرار النظام واألمن والمحافظة عمى ىيئة  
الدولة، ومثل ىذا النوع عندما يقوم احد رجال الشرطة أو مجموعة منيم باستخدام القوة ضد أحد األفراد 
كدفع أو طرح احد المجرمين عمى األرض فان ىذا النمط من السموك ضروري في مقاومة المجرمين أو 

 .الخارجين عن القانون أو النظام في المجتمع

 :العنف غير الشرعي -ب 

 ىو العنف الشائع في معناه بين الغالبية من الناس، حيث يتصف بطبيعة االشتراكية ويخالف 
القانون أو األخبلق وىو سموك يتجاوز حدود تسامح المجتمع كالقتل واإليذاء وبقية أنماط العنف اإلجرامي 

 .وىذا النوع ال يحميو القانون وال يقره عكس العنف الشرعي
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 : من حيث القائم بالعنف- رابعا

 : العنف الفردي -أ 

ىو قيام مبادرة باليجوم المفظي أو بأفعال عدوانية وتحطيم وتخريب الممتمكات الخاصة بمصدر 
السمطة أو برموزىا تعبيرا عن اعتراضو نتيجة اإلحساس بالظمم والميانة وىو عنف فردي ألنو يحدث بين 

 .االنفراد في حياتيم اليومية مثل قيام فرد بضرب فرد أخر أو شتمو أو سبو أثناء غضب

  :العنف الجماعي -ب 

ىو اشتراك جماعة من األفراد في ىجوم لفظي أو أفعال عدوانية تجاه جماعة أخرى تمثل مصدر 
السمطة، ويأخذ شكل التمرد والعصيان أو التظاىر السمبي وتحطيم الممتمكات، وينشأ ىذا العنف بسبب 

 .الصراع الطبقي أو الديني أو الطائفي أو ألي أسباب اجتماعية أخرى كارتفاع األسعار والبطالة

 :العنف نحو الذات -ج 

ىو توجيو الطفل لسموكو العدواني نحو ذاتو وغالبا ما يكون الطفل الذي يقوم بمثل ىذا السموك 
مضطرب سموكيا ومثل ىذا السموك ييدف إلى إيذاء الشخص نفسو الذي يقوم بالسموك العنيف كان يمزق 
الطفل مبلبسو أو كتبو أو كراريسو أو يمطم وجيو أو يشد شعره أو يضرب رأسو بالحائط أو يجرح جسمو 

 .أو يحرقو أو يعض أصابعو

 : من حيث الهدف- خامسا

 :العنف الوسيمي -أ 

وفيو يكون اإليذاء وسيمة لمحصول عمى بعض المكاسب أو المنافع أو تحقيق أىداف غير عنيفة، 
مثمما يحدث عندما يكون المراد من اعتداء فرد عمى أخر لمحصول عمى شيء يريده، فالكثير من 

المنازعات والمشاجرات بين التبلميذ لم يكن ىدفيا المباشر الرغبة الوحشية في إيذاء العدو أو الخصم 
 .ولكن كان ىدفيا وسيمي وىو فرض السيطرة والييمنة عمييم
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  :العنف العدائي -ب 

ىو الذي ينشأ عن الغضب غالبا أو نتيجة لو وىدفو اقاع األذى أو التعذيب واإليبلم ويرى باحثون 
آخرون أن ىذا النوع من العنف ىدفو التأثير في الضحية واستعراض قوة المعتدي وفي كثير من الحاالت 

 .ييدف إلى تحقيق أكثر من ىدف

 :عنف الخالفات والمنافسة -ج 

 فبعض األطفال يستخدمون السموك العنيف بصورة عابرة ومؤقتة نتيجة الخبلف الذي ينشأ عادة 
 .خبلل المعب أو المنافسة أو الغيرة والتحدي أثناء الدراسة أو بعض المواقف االجتماعية

 :العنف العشوائي -د 

 قد يوجو الطفل السموك العنيف نحو أىداف معينة نتيجة لدوافع وأسباب واضحة بحيث يخدم في ذلك 
غرضا يؤدي إلى اتجاىات مادية أو معنوية وقد يوجو التمميذ سموكو العنيف نحو أىداف غير واضحة 

 .وغير محددة فيصبح السموك العنيف طائشا تكون دوافعو غامضة وغير مفيومة

 

 

* *  *  
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 النظريات المفسرة لمعنف 

، ومحمد الجوىري 80 م ص 1984عبد الرحمان العيسوي )نتطرق فيما يمي إلى أىم النظريات المفسرة لمعنف

، ومعتز سيد 86م ص 1999، وكاممة الفرج شعبان وعبد اهلل الجابر 157 م ص 19990، وعبد العيسوي 78 م ص 1999وآخرون 

  :(98 م ص 1994، وعبد العالي الجسماني 41 م ص 2005عبد اهلل 

 :النظريات النفسية- أوال

تركز النظريات النفسية عمى التحصيل النفسي، حيث يؤكد أصحاب ىذه النظريات دور الدوافع 
الشعورية والصراعات المكبوتة في اتجاه الفرد لمقيام بالعنف ولذلك فيو يتجو إلى العنف من اجل إشباع 
الحاجة النفسية بداخمو مثبل الشعور بالنقص قد يعبر عنو الفرد بالقيام بأعمال العنف، وبذلك فيذا الفرد 

يمتمك دوافع ىامة ومضادة لممجتمع، ىذا ما يدفعو إلى إتباع استقبللية العامل النفسي كعامل وحيد يؤدي 
 :إلى العنف، وىذه النظريات النفسية ىي 

 :نظرية اإلحباط -أ 

تعتبر ىذه النظرية من النظريات التي فسرت العنف وترى أن اإلحباط لدى الفرد يتولد عنو العنف، 
واإلحباط ىو عممية تتضمن إدراك الفرد لعائق ما يعوق حاجة لو، أو تتوقع حدوث ىذا العائق في 

المستقبل مع تعرض الفرد من إجراء ذلك النوع من أنواع التيديد، وأما عن آثار اإلحباط فتتمثل في العنف 
والعدوان وصنف الدوافع واالستبلم واإلحباط أساسا قد يتولد لدى الفرد من خبلل مواقف عن فشل في 

 .تحقيق إشباع حاجة

إن السموك العدواني ىو تعويض عن إحباط الفكر كمما زاد عدوانية، حيث أن اإلحباط إن لم يؤدي 
 .إلى العنف فعمى األقل كل عنف يتبعو موقف إحباطي

 : النظرية الشخصية -ب 

تقول ىذه النظرية بأن العنف يرتبط أساسا بخصائص شخصية محددة، حيث يمكن أن تكون حدة 
العنف في الفرد منذ وقت مبكر في حياتو، وىذا من خبلل العبلقات الشخصية فمثبل في األسرة ىناك 

أسباب عديدة تؤدي إلى السموك العنيف لدى الطفل ومن بينيا الطريقة المتبعة في عممية التنشئة 
االجتماعية، فإذا كانت تنشئة الفرد سوية فإن شخصيتو تميل إلى السموك القويم، وبالتالي ال تتعارض مع 
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ذا كانت التنشئة غير سوية، فإن شخصية الفرد تجنح وتنحرف،  ما يحكم عميو المجتمع حكم الرضا، وا 
وىو بذلك ينتقم من ىذا المجتمع الذي تسبب في عرقمة طموحو اإلنساني، وىذا ما يؤثر عميو ويجعل منو 
شخصا أنانيا، وبالتالي يجد نفسو في عالم تعود فيو الكممة لؤلقوى وترى االىتمام بمشاعر اآلخرين ضربا 

 .من ضروب العنف، وىذا ما يدفعو إلى اختيار العنف كوسيمة إلثبات الذات

 :النظريات االجتماعية- ثانيا

 :نظرية تعمم العنف -أ 

يرى أصحاب ىذه النظرية أن حدود السموك العنيف يرجع أساسا إلى فكرة التقميد، حيث يمجأ 
الصغير إلى تقميد الكبير، وقد يحدث التقميد سواء في الوسط الذي يعيش فيو كتقميد الفرد ألشخاص 

 .المحيطين بو أو تقميده لبعض النماذج عن طريق أجيزة التمفزيون

 :نظرية ثقافة الفرد -ب 

تعتبر ىذه النظرية ظاىرة العنف مرتبطة بوجود ثقافة العنف في المجتمع، وأن الثقافة الفرعية ال 
تكتسب عن طريق التفاعل بين أفرادىا، وىذه الثقافة الفرعية عبارة عن أنماط سموكية منظمة بشكل مناف 

ألنماط الثقافة األم، وقد تظير ىذه الثقافة من خبلل وسائل اإلعبلم مثبل الروايات التي تشيد العنف 
وتمجده  أو وجود معايير أو قوانين في التعامبلت االقتصادية وحتى االجتماعية فتقوم عمى أفكار العنف 

 .ومن خبلل تمك القوانين والمعايير تجسد ثقافة العنف في المجتمع

 :النظرية البيولوجية- ثالثا

 :نظرية األصول البيولوجية الغريزية -أ 

تقوم ىذه النظرية عمى افتراض وجود غريزة عامة لمقيام بالسموك العنيف لدى اإلنسان وذلك يرتبط 
العنف بأصول غريزية وأن البقاء لؤلصمح لو، ولكن بالمقابل ىناك بعض المفكرون يذكرون وجود دوافع 
غريزية لمعدوان مع مبلحظة أنو ال يجب تعميم كل ما يتوصل إليو مع الحيوان عمى اإلنسان، فالسموك 

 .اإلنساني يتم في إطار عقمي أما السموك الحيواني فيكون في إطار غريزي
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 :نظرية الوراثة -ب 

ترى ىذه النظرية أن لدى اإلنسان دافعا نظريا لبلعتداء، ولكن التربية والتعميم واألثر الحضاري من 
شأن كل ذلك التخفيض من حدة ىذا الواقع وىو عند الطفل يمثل المظير الفطري األولي، وما لم يصقل 

 .وييذب فإنو سينمو ويتعاظم وىو عند الشخص الكبير يكون قائم لكنو ال يكشف عن ذاتو

 :نظرية الذكورية والعنف -ج 

ويشار إلى أنيا " األندروجين"ىذه النظرية تمفت االنتباه إلى وجود ىرمونات ذكرية يطمق عمييا اسم 
السبب المباشر لوقوع العنف بدرجة أكثر لدى الذكور عن اإلنات، ولقد كشفت الدراسات التي تناولت 

الطفولة وكذلك المرافقة أن الذكور أكثر عدوانا من اإلناث، فالبنون ميالون أكثر إلى ىذا النوع من ألوان 
 :السموك مدفوعين بعاممين

  ظيار إن البنين يرغبون بحكم تكوينيم الفسيولوجي إلى حب الظيور وىم أميل إلى تأكيد الذات وا 
مصدر قوتيم وإلثبات كل ىذا فيم ينغمسون عادة في ىذه الضروب من االتجاىات التي قد ال تكون 

 .نتائجيا حميدة أن ىي تفاقمت

 .عامل الفارق الجنسي ألن نزعتيم الذكورية إلى العنف يستمدونيا في مطمع أياميم

 

 

 

* *  *  
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 مفهوم التحصيل الدراسي

، 5م ص1992سعد اهلل الطاىر )نتطرق في ما يمي إلى توضيح مفيوم التحصيل الدراسي بوجو عام

 (:78م ص1996، ومحمد بن معين الحامد 74م ص1969ونعيم الرفاعي 

التحصيل الدراسي يعني أنو مستوى األداء العقمي لممتعمم مقارنة بمنيج دراسي تمقى مضمونو 
بطرق تعميمية مختمفة، ويتم تحديد ذلك المستوى من األداء باختبارات يعدىا المعممون المباشرون 

 .لمعممية التربوية أو اختبارات تكون ليا درجة كافية من الثبات والصدق

والتحصيل الدراسي ىو بموغ مستوى معين من مادة أو مجموعة مواد تعميمية تحددىا المدرسة، 
وتعمل من أجل الوصول إلييا قصد مقارنة مدى ما حققو التمميذ من نجاح وتقدم في استيعاب ىذه 

 .المواد خالل فترة زمنية محددة

والتحصيل الدراسي أيضا ىو أنو إنجاز عمل ما أو إحراز التفوق في ميارات أو مجموعة من 
 .المعارف

واختبارات التحصيل الدراسي في مجال معين ىي اختبارات لممعمومات والميارات، وىي ليست 
 .اختبارات لمقدرات واالستعدادات

والتحصيل الدراسي بوجو عام ىو نتاج لمعممية التعميمية ويتم قياسو بواسطة وسائل محددة من 
بينيا االختبارات التحصيمية، وىذه االختبارات تجسد في شكل عالمات أو درجات تفتح لممتعمم الذي 

 :يجتازىا وينقسم إلى قسمين

 :تحصيل دراسي جزئي -01

 .يحدد المستوى الدراسي لممتعمم في مادة دراسية أو خالصة فصل دراسي

 :تحصيل دراسي عام -02

 .يحدد المستوى الدراسي لممتعمم ويحدد مصيره في نياية السنة بالنجاح أو الرسوب أو الطرد

 

*  *  * 
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 التحصيل الدراسي عبر التاريخ

التحصيل الدراسي تغير عبر التاريخ في إنشاء األساليب التي يعتمدىا، حيث كانت االمتحانات 
م 1845شفوية فقط حتى نياية النصف األول من القرن التاسع عشر ميالدي بمجيء ىورس مان في 

والذي يعد من أبرز وأىم القادة التربويين في حركة تطوير التعميم العام في والية بوسطن األمريكية، 
م أعد 1866ويعتبر أسموب االختبارات الشفوية كونيا تتسم بالموضوعية في تقويم المعممين، وفي عام 

أول اختبار تحصيمي تجريبي في عدة مقاييس، وىذا التقويم ورد في الخط وفي " فيتشر"األمريكي 
أول اختبار " ستون"النحو، التعبير، اليجاء، والرياضيات، وأما في بداية القرن العشرين ميالدي وضع 

ولم يتوقف عند ىذا الحد بل استمر العمل عمى " ثورندايك"م ثم تبعو 1908تحصيمي في الحساب عام 
تطوير أساليب التحصيل الدراسي قبل العديد من القادة حسب مراحل متعددة، وبناءا عمى ما سبق 

نصل إلى أن التحصيل الدراسي جدوره ظيرت منذ القديم وىذا ما يدل عمى أىمية التحصيل في حياة 
األفراد بيدف تقويم المتعممين عمى إصالحيم بطرق فعالة مع مساعدتيم عمى زيادة مستوى تحصيميم 

 .(211م ص2002، وقاسم عمي الصراف 03م ص1999صالح الدين محمود عالم )الدراسي
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 أهداف التحصيل الدراسي

 :(143م ص2005يخمف رفيقة )من أىداف التحصيل الدراسي ما يمي

بواسطتو يتمكن التمميذ من معرفة مستواه الدراسي ورتبو مقارنة في ذلك مستواه بمستويات  -01
 .ورتب أقرانو

يعتبر التحصيل الدراسي الوسيمة التي يمجأ إلييا األساتذة والمجان المسؤولة عن االمتحانات  -02
مكاناتيم التحصيمية  .وذلك لمعرفة المستوى الدراسي لمتالميذ وا 

معرفة المستوى المحدد من اإلنجاز أو الكفاءة أو األداء في العمل المدرسي أو األكاديمي  -03
 .تجرى من قبل المدرسة بواسطة االختبارات

 .معرفة المعدل التراكمي الذي تحصل عميو الطالب في المرحمة الدراسية -04
معرفة مستوى األداء الفعمي لممتعمم بالمقارنة مع منيج تمقى مضمونو بطرق تعميمية معينة،  -05

ويتم تقديم ذلك المستوى بأداء معموم وقدرة فكرية أو ميارات باختبارات يعدىا المعممون المباشرون 
 .بالعممية التربوية من اختبارات مقننة وموضوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
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 أهمية التحصيل الدراسي

يعتبر التحصيل الدراسي ىو الناتج النيائي لمعممية التربوية و اليدف األساسي ليا، فيقوم المتعمم 
في المواقف التربوية باكتساب المعارف و الخيارات لتنمية شخصيتو بمختمف جوانبيا سواء يتعمق ذلك 
بالناحية الفكرية أو النفسية أو االجتماعية أو الثقافية التي تكون منو في نياية المطاف الدراسي موطنا 

رشاد صالح دمنيورس دون ذكر تاريخ النشر )صالحا و عمى األساس تكمن أىمية التحصيل الدراسي فيما يمي

 (:85ص 

معرفة قدرة التمميذ و الكشف عم مواىبو و ميولو من أجل تشجيعو عمى العمل أو تنمية  -01
 .مواىبو

إحداث تغير سموكي إدراكي أو عاطفي أو اجتماعي لدى التمميذ و الذي ىو عممية باطنية  -02
 .وغير مرئية تحدث نتيجة تغيرات في البناء اإلدراكي لمتمميذ إذن التحصيل ىو نتاج لعممية التعمم

يسمح لممتعممين بالقيام بدور ايجابي في المجتمع وذلك من خالل توجيو سموكياتيم نحو  -03
 .األفضل والقدرة عمى مواجية مشاكل الحياة

اكتساب القدرة عمى انجاز مشاريعيم الشخصية في الحياة و ذلك بمعرفة كيف يتعمم و كيف  -04
يحصل عمى المعمومات و كيف يتصل وأيضا حب الثقافة و معرفة معنى وكيفية التعامل مع 

 .اآلخرين، وكذا تحمل المسؤولية 
يمكن المدرسين من معرفة النواحي التي يجب تأكيدىا في التدريس، البرامج، المعمومات  -05

 .الميارات، واالتجاىات النفسية
إمكانية تقويم التالميذ وبالتالي إمكانية تقسيميم إلى فصول دراسية وشعب المواد المختمفة  -06

 . والكشف أيضا عن حالة الرسوب والتأخر الدراسي

 

 

 

 

 *  *  *
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 مبادئ التحصيل الدراسي

إن التحصيل الدراسي يعبر لنا عن مدى استيعاب الطالب لما يمقى عميو من دروس وفقا 
لممقررات الدراسية سواء كان االستيعاب كميا أو جزئيا أو منعدما، وعميو فعممية التحصيل الدراسي تقوم 

عمى جممة من الشروط و المبادئ من شأنيا أن تساعد في فيم ىذه العممية أكثر، وقد اتفق عمييا 
، و أحمد مختار 335م ص1970، وكمال دسوني 74م، ص1980محمد المصطفى زيدان )معظم المربيين منيا ما يمي

 :(77م، ص1998، و فيروز زراقة 87عضاضة، دون ذكر تاريخ النشر ص

 :مبدأ البيئة  -01

تعتبر البيئة التي تجرى فييا عممية التحصيل و الدراسة من العوامل المساعدة عمى التحصيل 
الضوء واليواء والحرارة والرطوبة، –التعميمي و العقمي، فالبيئة بصفة عامة وبظروفيا الفزيائية 

االحترام والثقة والتسامح و التشجيع، والحنان، والمحبة والمصادقة، كل ىذا لو دور - وظروفيا النفسية
 . في التأثير في دفع وتقوية مستوى التحصيل الدراسي لدى التمميذ

 :مبدأ المشاركة -02

إن لممشاركة دورا ىاما في تحريك روح المنافسة بين التالميذ بحيث تزيد من نسبة الذكاء 
والتفكير المنطقي، وتكون فرصة لمتمميذ لمتعبير عن رأيو و تبادل اآلراء والميزات، كما أنيا تمكن 

التالميذ من اكتشاف أخطائيم وتصحيحيا، وبالتالي تنمية الذكاء والتفكير لدى التالميذ وتنمية روح 
المشاركة والمنافسة بين التالميذ بدافع الغيرة ومزيد من االىتمام، ولكن قد يؤدي إلى بأس الضعفاء 

رىاق المتوسطين في المحافظة عمى مستواىم   .وغرور األقوياء وا 

 : مبدأ الجزاء -03

لقد أظيرت الدراسات العديدة التي أجريت في الميدان التربوي مدى األثر الفعال كمبدأ الجزاء 
ومبدأ العقاب من أجل دفع التالميذ نحو الدراسة أو االمتناع عنيا حيث يحأول التمميذ بدل قصارى 
جيده، من أجل المشاركة في النشاط التعميمي فإذا أدرك التمميذ انو سيتحصل عمى جزاء حسن عند 

تحسين مستواه التعميمي وبالتالي تحسين تحصيمو الدراسي، فإنو يضاعف من مجيوده وبالتالي تحسين 
تحصيمو الدراسي والعكس صحيح، فمبدأ الجزاء ىو إحدى الوسائل المستعممة لتحسين حالة التمميذ أو 

 .ترغيبو في االحتفاظ بالحالة الجيدة التي وصل إليو



  التحصيل الدراسي                                                الفصل الرابع

 
59 

وأما مبدأ العقاب فيعتبر وسيمة جذرية لتحسين حالة التمميذ و ليس االنتقام منو و تمس كيانو 
وكرامتو لردعو عن الماضي وبالتالي إذا ما أريد تحقيق دراسي فعال من الضروري أن نترك نفسية 

حسنة لدى التمميذ حتى يكون ذلك حافزا لو عمى العمل والتحصيل كما أنو يترك أثرا سيئا في نفسية 
التمميذ حيث كان ذلك سببا في العديد من حاالت الفشل والتسرب المدرسي، إن معرفة وقت العقاب 
ضروري بالنسبة إلى الوالدين والمربون وقد اتفق عمماء النفس بأن أحسن وقت لتوجيو العقاب ىو 

 .مباشرة بعد السموك أو التصرف غير المرغوب فيو وىذا أفضل بكثير من العقاب المتأخر

 :مبدأ االستعدادات والميول -04

إن االستعدادات التي يمتمكيا التمميذ جسمية وعقمية أو عاطفية أو اجتماعية، كميا عوامل تساعد 
عمى التحصيل وزيادة خبراتو، وىاتو العوامل تكون مرتبطة ببعضيا البعض، كما أنيا تعتبر عامال 
حاسما في عممية التحصيل، إذ كمما زاد ميل التمميذ نحو نوع من أنواع التخصصات أو الدراسات 

 .كمما كان تحصيمو الدراسي حسن والعكس صحيح

 :مبدأ الحداثة أو التجديد -05

من وسائل نجاح النشاط التعميمي التجديد المستمر، إذ أن التكرار الممل يضعف ويقتل روح 
االكتشاف واإلبداع، إذ ال بد عمى المعممين والمدربين من إخضاع التمميذ مرارا لمسائل جديدة يتعرض 

ن كانت عشوائية لحل  ليا ألول مرة بحيث يجد نفسو ممزما لمقيام بجيد فكري ومحأوالت حتى وا 
المسائل، ويعتبر ذلك أمرا مفيدا لنشاط وتدريب جيازه الفكري في حل المشكالت التي قد تعترضو أثناء 
حياتو اليومية واالبتعاد عن عدم تنشيط فكره يؤدي إلى حدوث إضراب وتقطع في ذاكرتو إذن فالحداثة 
تخمق روح التحدي والعمل والتفكير العممي والمنطقي لدى التمميذ، ومنو التحصيل الدراسي يكون موفقا 

 .وحسنا

 :مبدأ الدافعية -06

من المتعارف عميو أنو ال يوجد أي عمل بدون حافز يدفع ذلك التمميذ نحو العمل الجيد، إذن 
فمكل تمميذ دوافع نفسية واجتماعية تدفعو نحو الدراسة أو تمنعو عنيا، وىنا يجب الكشف عن ىذه 

الدوافع واستغالليا كمحركات لقدرات التمميذ، كما نجد أن الدوافع متنوعة، فمنيا الفزيولوجية 
واالجتماعية كحب التممك، ودوافع ذاتية كالعواطف أي أن ذلك التمميذ قد يبدل جيدا في الدراسة حبا 
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في المعرفة واالستطالع والوصول إلى المراتب العميا، والميم من ذلك أن يكون ىناك دافع قوي يدفع 
 .بذلك التمميذ نحو التحصيل الدراسي الحسن خالل مشواره الدراسي

 

 

*  *  * 
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 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي

ىناك العديد من العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي لمتمميذ ولكل عامل منيا درجتو الفعمية 
المؤثرة في ذلك إال أن التحصيل الدراسي لو عالقة وطيدة من الناحية البيئية والصحية وبالمكونات 

الفعمية لمتمميذ، فالذكاء، الميل، االستعداد، الخبرة والنضج كميا تمعب دورا كبيرا في استيعاب المعارف 
والمعمومات والميارات، وبعبارة أخرى إذا كانت الظروف الذاتية مالئمة ساعد ذلك عمى التحصيل 

محمد العربي ولد خميفة )الجيد واستيعاب الدروس وفيميا، وفي ما يمي العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي

، ورمزية لغريبي 387م ص 1996، وأحمد زكي صالح 46، ومحمد العربي ولد خميفة دون تاريخ النشر، ص44م ص1976

 :(91م ص1978، وجابر عبد الحميد جابر 42م ص1977

 :العوامل التكوينية -01

إن ضعف الصحة وسوء التغذية إضافة إلى العاىات الخمقية ىي عوامل تحد من قدرة التمميذ 
عمى بدل الجيد ومسايرة زمالئو داخل الفصل وتمقيو المعمومات بشكل جيد وعدم التكيف والظيور 

بسموكيات غير طبيعية، مما يؤثر في تحصيل التمميذ، والعاىات ىي المتصمة بحاستي السمع 
والبصيرة وعيوب النطق، وىي وسائل التعميم والتعمم األولى في مجتمع تعتمد فيو التربية عمى المقروء 
والمسموع، إضافة إلى قدرات التمميذ العقمية، كنقص في الذكاء، وضعف في الذاكرة واإلدراك ومناقشة 

عطاء اإلستجابات المباشرة لممشكالت الفكرية، وكل ىذه عوامل ذاتية متصمة  األفكار العقمية وا 
 .بشخصية التمميذ تساعده أو تعرقمو في تحصيمو الدراسي

 :العوامل النفسية واالجتماعية -02

إن العوامل النفسية واالجتماعية مكممة لمعوامل التكنولوجية وىي ترجع إلى البيئة األسرية 
والمدرسية، وىي أشد تأثيرا وأكثر خطرا ويصعب عالجيا اكثر من العوامل السابقة، فالعراك داخل 

األسرة بين الوالدين لو دور كبير في تشكيل نفسية التمميذ المستعدة لمعمل، فتقمص من مستوى 
التحصيل لديو إضافة إلى محأوالت القمع المستمرة لرغبات التمميذ وميارتو، فتمقى بو إلى االنحراف، 
كما أن عدد وتنوع التركيبة البشرية ونوع المنطقة السكنية والموقع الريفي أو المدينة، وقياس المستوى 
الثقافي واالقتصادي لألسرة كميا عوامل ليا عالقة بالتحصيل، فنجد التمميذ ينتقل بين البيت والمدرسة 
دون تشجيع والديو عمى فتح محفظتو ومراجعتو لدروسو وترتيب وتنظيم وتصفيف أدواتو، وىكذا يضيع 

 .التمميذ بين مشاكل البيت وعناء المدرسة ورغباتو الممحة والكثيرة وفساد الشارع وتفكك القيم واألخالق
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 :مواقف اإلحباط والتزمت -03

 :ىناك مواقف كثيرة يمكن أن تحدث فييا حاالت إحباط وتزمت لدى التالميذ وىي

شعور التمميذ بأن تردده عمى المدرسة ىو عناء كبير ال تطيقو العائمة بحيث يتطمب تضحيات  -أ 
جسام من األسرة ككل لإلنفاق عمى مصاريف التمميذ مما يولد لديو إحساسا عمى أنو عالة عمى 

 .أسرتو مما يسقطو في حالة اليأس و التشاؤم و ربما حتى التخمي نيائيا عن الدراسة
إن حرمان التمميذ من حقوقو المدرسية والحد من حريتو ومكانتو داخل الصف الدراسي أو الفصل  -ب 

بداء الرأي وىذا بسبب التسمط  و إبراز ميارتو و قدراتو التعميمية وحق التعبير والمناقشة، وا 
والفوضى، واإلىمال الجسدي والتوبيخ الدائم يعتبر إىانة ذاتية لمشخص، وبذلك يمجأ إلى التحايل 

والتالعب بطرق مكبوتة ومختمفة تبدأ باال مباالة وتنتيي بالشغب واليروب الفعمي النيائي من 
 .المدرسة

كما تؤدي الفوضى إلى اإلىمال الدائم لممدرسة وواجباتيا الالزمة وكذا إلقاء كل الحوافز التي 
من شأنيا أن تشجع التمميذ عمى المزيد من التحصيل الدراسي في ىذه المرحمة الصعبة من حياتو 

 .وذلك بمنيجية منظمة داخل المدرسة

ال يستطيع أي شخص استيعاب شيء ما إذا لم يكن لديو االستعداد الجسمي والعقمي والوجداني  -ج 
الذي يييئو الكتساب تمك الخبرة أو الميارة المراد تعمميا، فإذا لم يكن ىناك استعداد أو نضج من 
الفرد لتعمم ميارات معينة فكيف بنا أن نفرض عميو تمك الميارة؟ عمما أن النضج ىو عممية نمو 
داخمية في الكائن الحي، تحدث بطريقة الشعورية، إذ يستمر النضج حتى وقت النمو الجسمي 
وليس لمعوامل البيئية دور في إحداث التغيرات المصاحبة لناضج أو إبدائيا ولكن دورىا يقتصر 

 .عمى تدعيميا وتوجيييا

لذا فالبد من تعمم الطفل ميارات ما قبل النضج الخاصة بو وقبل حدوث النضج العقمي 
الضروري الستفادة الطفل منيا فإىمال حقائق استعداد الطفل ونضجو كثيرا ما يؤدي إلى عدم تقبل 

 .تمك الميارة أو الخبرة وبالتالي إلحاق الضرر بالطفل أكثر من نفعو

لذا يجب عدم جيل حقائق النمو كثيرا ما يتطمب من التالميذ مستوى يتجأوز طاقتيم، فينصرفون 
عن المادة وقد يكرىونيا بالرغم من أنو قد يكون لدى بعضيم استعداد لمتفوق فييا، وغالبا ما تحدث 
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نتائج سيئة إذا تم تقديم خبرات أصعب لمتمميذ تفوق مستواه الجسمي والعقمي فنحد من تفوقيم ويضعف 
التحصيل في المادة، مما يجعل التمميذ يعبر عن شعوره باإلخفاق بوسائل منحرفة كالمشاكسة في القسم 

نزوائو عن زمالئو وعن الوسط المدرسي كمو  .وتعمد مضايقة المعمم وا 

 :المنهج الدراسي -د 

ىو عممية االىتمام بالتمميذ من جميع النواحي العقمية والنفسية واالجتماعية واالنفعالية، وعميو 
فالمنيج الدراسي يتطمب عالقة االىتمام بالتمميذ من جميع النواحي العقمية والنفسية واالجتماعية 

واالنفعالية، وعميو فالمنيج يتطمب عالقة حسنة بين التمميذ والمحيط المدرسي، ويستوجب مشروعا يزود 
المتعمم بكمية من المعمومات اليائمة والخبرات وبناء قاعدة ثقافية لشخصيتو، وكيفية تحميل ومناقشة 
القضايا اليامة، بطريقة منيجية صحية تساعد عمى التكيف داخل الجو المدرسي والتعامل مع أفراد 
المجتمع، كما تضمن لو انسجاما تربويا وانضباطا سموكيا والتفوق عمميا وعمميا، كما أن تحديد مواد 

الدراسة ونوعيتيا ومناىجيا كميا تعتمد عمى منيج التدريس الصحيح والفعال والمنطقي والمراعي 
 .لقدرات وتطمعات وانشغاالت التمميذ

 

 

*  *  * 
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 قياس التحصيل الدراسي

يمجأ األستاذ إلى تقويم تمميذه منذ الحصول عمى معمومات ومالحظات متعددة عن ىؤالء 
التالميذ من حيث مستوياتيم التحصيمية والعقمية المختمفة الستخداميا في توجيو عممية التحصيل السميم 

 :(546م ص1996، وأحمد زكي صالح 75م ص1977رمزية لغريب )وىذا من النواحي التالية

 تقويم التحصيل المعرفي لمتمميذ. 
 اكتشاف أبرز االستعدادات العقمية والمزاجية المختمفة. 
 تتبع النمو وتوجييو وكذا ترشيد التقويم الدراسي. 
 دراسة شخصية التمميذ من جميع أبعادىا دراسة موضوعي. 
  التقويم التربوي داخل المدرسة لو أىمية بالغة سواء األستاذ بحيث يستطيع استخدام طرق ومناىج

كافية وجيدة وكذا معرفة قدرات التمميذ من حيث التفكير وأخذ المعمومات وتحميميا وتقديميا 
 .ومراجعتيا واستعماليا في وقت الحاجة

 معرفة مستوى التمميذ التحصيمي وذلك لمعرفة مركزه في المعايير العامة. 
  الحصول عمى معمومات تساعده في عمل صورة تقيمية لقدرات التمميذ العقمية والمعرفية، فعممية

التقويم عممية واعية ىادفة، واليدف منيا ىو الوصول بالتمميذ إلى ىدف ومستوى عممي عال وليا 
 .أىداف كبيرة أيضا

  الحصول عمى معمومات النمو في فترة عمرية معينة حتى يستطيع أن يتبع ىذا النمو ليعرف إذا
 .كان ىذا النمو طبيعيا مستمرا أم نموا متقطعا

  الحصول عمى معمومات ترتيب التمميذ في التحصيل الدراسي في خبرة معينة وعن مركزه بالنسبة
 .لممجموعة ككل

  يستخدم األستاذ لقياس التحصيل الدراسي في الوقت الحالي وسائل متقدمة منيا االختبارات
المدرسية العادية، ومنيا تقويم التقدم في األعمال المدرسية اليومية بالمالحظة الموضوعية وغيرىا 

 :من طرق التقويم والقياس األخرى وىي
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 :االختبار الفعمي -أ 

وىو مقياس من مقاييس السموك أو ىي مجموعة من المشكالت التي تتعين أداء الفرد في 
مظير معين من مظاىر السموك المعرفي أو اإلدراكي، ونقصد بو ىو أن االختبار العقمي يمكن أن 

 .يكون في مستوى من مستويات التنظيم المعرفي وذلك يتوقف عمى مستوى نضج العينة

 :االمتحانات العممية -ب 

ىذه االمتحانات ليا صيغة عممية أي تعتمد عمى األداء الفعمي وليس عمى األداء المغوي 
والنظري المعرفي، وتعتبر ىذه االختبارات أحدث كثيرا من االختبارات أو االمتحانات النظرية التي 

تعتمد أساسا عمى المغة وليذا فإنيا ال تزال تعاني كثيرا من اإلىمال أو النفض خصوصا في كثير من 
 . مدارس التعميم العام إذ يعطي ليا وزن أقل أكثر مما يجب

 :االمتحانات الشفوية -ج 

ويقصد بيا أسئمة غير مكتوبة تعطى لتالميذ ويطمب منيم اإلجابة عنيا دون كتابة، والغرض 
منيا معرفة مدى فيم التمميذ لمخبرة أو المادة المتعممة ومدى قدرتو عمى التعبير عن نفسو وليذا فيي 

 .تعطى كوسيمة تقديم أو تقويم بجانب وسائل التقويم التحريرية

ورغم ذلك فإن استخدام االمتحانات الشتوية في امتحانات النقل قد انقرضت وحمت محميا 
 .درجات أعمال السنة فيي أقدر عمى تقويم التمميذ نفسيا تقويما سميما

 :االمتحانات التحريرية -د 

ىي االمتحانات التي يراد بيا تقويم تحصيل التمميذ الدراسي في نياية فترة االمتحانات لمنقل أو 
 .لمشيادات العامة وتعتبر من أىم وسائل تقويم التحصيل وتحديده مستوى التالميذ في ىذا التحصيل

وكذلك الكشف عن مقدار المعمومات التي اكتسبيا التالميذ في فترة معينة من التعميم ويتم كل 
 .ذلك عن طريق معدالت أفراد العينة المقدرة من طرف األساتذة
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 :أنواع االمتحانات التجريبية

 :امتحانات المقال -أ 

وىي عبارة عن سؤال يطرحو األستاذ عمى تمميذه و تكون اإلجابة عمى شكل مقال سواء كان 
أدبي أو فمسفيا أو عمميا، وبعدىا يكون تقويم األساتذة لذلك المقال عمى حسب نقاط كالمغة الوارد بيا 

 .المقال أو أسموبو وكذا األفكار التي يطرحيا ثم أيضا إذا كان طرحيا في المستوى المطموب

 :االختبارات الموضوعية -ب 

و التي قد تكون مناقشة لموضوع ما تحت أي شكل من أشكال أو طرح لعدة أسئمة يجيب عنيا 
التمميذ بطريقة مباشرة و التي تعتمد أكثر عمى الضغط و التمقين و الفيم أيضا، وكل ىذا من اجل 

 .تقويم األستاذ لتمميذه التقويم الصحيح

 

 

 

*  *  * 
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 عوائق التحصيل الدراسي

انطالقا من كون التحصيل الدراسي ىو استيعاب الطالب لما يمقى عميو من دروس سواء كان استيعاب 
كميا أو جزئيا أو منعدما فإن العممية تكون نتيجتيا نسبية نظرا لعدة عوائق، وىي إما أن تكون متعمقة 

، 99م ص1978جابر عبد الحميد جابر )بالبيئة الموجودة فييا أو بالتمميذ ذاتو وفي ما يمي بعض ىذه العوائق 

حسان محمد حسن   :(106 م ص2005وا 

 :العوائق الشخصية-  أوال

 :العوائق العقمية -01

قد يرجع التأخر الدراسي إلى الذكاء العقمي لمتمميذ، والذكاء ىو القدرة العقمية الفطرية العامة، أو 
ىو العامل المشترك اليام الذي يدخل في جميع العمميات العقمية التي يقوم بيا اإلنسان، وعميو يجد 

المربي فروقا واضحة بين تالميذه في ىذا الذكاء العام، وىذا العامل يعتبر أقوى أسباب التأخر الدراسي 
، وأما القدرة الخاصة فتظير في حاالت تأخر التمميذ في مادة معينة وتقدمو في باقي المواد، وىذا 

يقتضي تحميل المواد الدراسية التعميمية التي تتدخل في دراستيا وتحث نواحي ضعف التمميذ في ىذه 
 .القدرات لمعرفة سبب تأخره

 :العوائق الجسمية -02

اضطرابات النمو الجسمي وضعف البنية الصحية العامة، واألمراض الطفيمية والمزمنة 
واضطرابات إفرازات الغدد، باإلضافة إلى العاىات الجسمية كفيف البصر الجزئي، التي ال تتفطن إلييا 

المدرسة حيث يجمس التالميذ المكان غير المناسب في الفصل مع حاالت االضطراب التي تصيب 
 . المسان مما يسبب التمعثم وصعوبة النطق مما يؤدي إلى الشعور بالنقص

 :العوائق البيئية- ثانيا

 : العوائق المنزلية -01
 :عمى المستوى االقتصادي لألسرة -أ 

فقد يكون الفقر من أقوى أسباب التخمف الدراسي في مستوى التغذية و المرض و تكميف التمميذ بالقيام 
ببعض األعمال المنزلية كمساعدة األسرة، يمكن أن يعوق متابعة الدراسة، إذ أن تردي الظروف 
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االقتصادية التي تعيشيا األسرة يجعميا غير قادرة عمى حث أسبابيا عمى مواصمة الدراسة و غير قادرة 
عمى توفير المستمزمات األساسية التي تتطمبيا الدراسة وعاجزة عمى تييئة األجواء السمبية لمدراسة 

 .المثمرة داخل البيئة

 :عمى المستوى الثقافي في األسرة -ب 
فالتمميذ الذي ينشأ في أسرة جاىمة ال تيتم بالمواظبة عمى المدرسة وال تيتم بأداء واجباتو وال 
تييء لو جو صالحا ومريحا يساعد عمى استدراك دروسيم، غير أن التمميذ الذي يجد جوا ثقافيا في 

المنزل وعناية بالواجبات المدرسية يكون لديو حرص عمى تزويده بمعارف متنوعة من الصحف 
 .والمذياع والمجالت والمكتبة المعدة لو 

 :الجو المنزلي -ج 

ويقصد بو ما يسود المنزل من عالقات قد يكون ليا أثر في حياة األبناء كاضطراب الحياة 
المنزلية لكثرة المشاحنات والخالفات و يضا استبداد اآلباء والتفرقة في معاممة األبناء وقسوة المعاممة 
من زوجة األب أو زوج األم وعدم تقدير مطالب التمميذ وانفعاالتو المختمفة وغير ذلك مما يكون سببا 

في إضفاء جو من القمق واالضطراب ويؤثر حتميا في حياة التمميذ المدرسية بل يؤدي إلى تأخر 
 .الدراسة

 :العوائق المدرسية- ثالثا

 : نقص مكتسبات التمميذ -01

كثيرا ما يصطدم األستاذ بضعف مستوى بعض التالميذ منذ بداية السنة عند استالم القسم وذلك 
بعد انتقالو من قسم إلى آخر إذ يجب عمى المعمم التحقق من مكتسبات التمميذ السابقة في أي درس 

 . من الدروس قبل الشروع في ذلك حتى يتمكن من إلحاق المتأخر بالمتقدم أثناء شرح الدرس

 :ضعف القدرة الفكرية لمتمميذ -02

إن ضعف التحصيل الدراسي قد يعود إلى ضعف قدرات التالميذ الفكرية، حيث يتم مطالبتيم 
بأعمال كالفروض والواجبات واألبحاث تفوق مستواىم العقمي، وقد يكون الضعف في التحصيل بسبب 

لمامو في المادة من غيرىا  . ضعف القدرة عمى المتابعة والفيم وعدم القدرة عمى معرفة العناصر وا 
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 :نقص إعداد المعمم لمدرس  -03
 إن ضعف التالميذ يعود غالبا إلى سوء إعداد المعمم لدروسو وطريقتو المستعممة في تقديم

عناصر دروسو والقائمة عمى اإللقاء والتمقين دون اعتماد طريقة االستنتاج وعميو أن يدرك المعمم جيدا 
أنو البد من إجراء تطبيقات فورية عمى الدروس المقدمة في نيايتيا لمتأكد من مدى فيم التالميذ 

 .وحاجة بعضيم ومتابعة الدروس الجيدة في الحصص القادمة
 :سوء إعداد أسئمة االمتحانات واالختبارات -04

إن سوء إعداد أسئمة االختبارات قد ينتج عنو تقسيم مزدوج لمتمميذ واألستاذ معا فنتائج االختبارات 
السميمة قد تبين ضعف مستوى التالميذ بدون شك ولكن أجوبتيم ونتائجيم السمبية قد تنعكس أيضا 

عدادىا والنظر إلييا بتقدير  .عمى ضعف األستاذ لذلك البد من االىتمام بتحضيرىا وا 

 

 

*  *  * 
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 النظريات المفسرة لمتحصيل الدراسي

زينة بن حسان )تتمثل أىم االتجاىات النظرية التي عالجت موضوع التحصيل الدراسي فيما يمي

 :(84م، ص2004، وعبد الرحمن العيسوي 69م ص2004

 :نظرية تكافئ الفرص ومبدأ االستحقاقية : أوال

تأثر ىذا االتجاه بنظريات الفروق الفردية التي انطمق روادىا من أن المتعمم والمعمم عامالن جد 
ميمان في عممية التعمم والنمو التربوي فالعممية التعممية تواصمية بين الفاعمين التربويين والمتعمم 
والفضاء المدرسي، وأنيا أيضا عممية تربوية ىادفة تأخذ في اعتبارىا كافة العوامل المكونة لمتعميم 

 .ويتفاعل خالليا كل من المدارس و المعممين لتحقيق األىداف التربوية

مما يعني أن عممية التعمم يتحدث من خالل قدرات ومميزات التمميذ من جية وتفاعميا مع ما 
يقدمو المعمم من جية أخرى، والعمل عمى إحداث أي تغيير عمى سموك الفرد، يخضع بالضرورة لمنظر 

 .في وجود فروق فردية بين التالميذ

فمعرفة القدرات التي يتميز بيا الطالب أمر ضروري لمقيام بعممية التعميم الدراسي التي تعني 
 :التحصيل الدراسي، ولنجاح عممية التعمم ال بد من إتباع بعض الخطوات وىي

االعتماد عمى مقاييس مقننة عمميا لقياس القدرات لمقياس الذكاء ومقاييس االختبارات الخاصة  -01
 .بالميول والتحصيل الدراسي

بناءا عمى نتائج ىذه المقاييس العممية يتم تصنيف التالميذ إلى مجموعات حسب مستويات  -02
 .قدرتيم 

 .توجيو الطالب حسب قدراتيم إلى البرامج المناسبة والمين المالئمة لقدرتيم  -03
توزيع المناىج الدراسية حسب طبيعة القدرات عند الطمبة في المدرسة الواحدة في أي مرحمة  -04

 .تعممية
وبيذا تكون نظرية تكافئ الفرص قائمة عمى فكرة أساسية ىي أن الفوارق في التحصيل الدراسي 

 .بين التالميذ يرجع إلى اختالف القدرات الفردية بينيم و تقوم عمى مبدأ االستحقاقية
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 :النظرية البيولوجية- ثانيا

يعتبر أصحاب ىذا االتجاه أن العوامل الطبيعية و الوراثية ليا دور كبير في وجود فوارق 
تحصيمية بين التالميذ و باألخص عامل الذكاء الميم في تحديد المكانة بالنسبة لمتفوق و التخمف 

 . الدراسي

و تؤكد العديد من الدراسات أن التحصيل الدراسي يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع أو انخفاض درجة 
 وقد لجأ العديد من المدارس إلى %60 و 40إلى ىذا و حدد نسبة االرتباط ما بين " تايمور"الذكاء 

تقسيم الطالب إلى فوارق حسب نسبة الذكاء فمثال تقسيم بعض المدارس األمريكية تالميذ الفرقة 
الواجدة إلى شعبتين سريعة التعمم و بطيئة التعمم وذلك اعتمادا عمى قياس الذكاء، و التحصيل 

الدراسي، ويتصف الذكاء كعامل وراثي بنسبة أكبر، لكن ىذه النظرية تعرضت النتقادات كثيرة تقوم 
 .عمى أساس أن االختالفات الكمية و النوعية في القدرات العقمية ال ترجع دوما لالختالفات البيولوجية 

عمى الرغم من التوصيات التي قدميا ىذا االتجاه حول الفروق الفردية التي ربطيا بالعوامل 
الذاتية الداخمية و عالقتيا بالتحصيل الدراسي إال انو ال يمكن االعتماد عميو كميا لتفسير ضعف أو 

تحسين التحصيل الدراسي ألنو توجد عوامل أخرى خارجية و المتمثمة في سموك التالميذ و تأثير ذلك 
 .عمى عممية التعمم وحقق ىذا االتجاه في فيم طبيعة التفاعل االجتماعي بين التالميذ و المعممين

 :نظرية الصراع داخل الفصل- ثالثا

الذي أشار إلى مجموعة التناقضات التربوية الموجودة في " weller"ظيرت ىذه النظرية عمى يد 
المدرسة وتأكد ىذه النظرية أن األنماط السموكية داخل المدرسة تمارسيا عدة أطراف في العممية 

 .التعممية وذلك كرد فعل عمى بعض الممارسات في النظام المدرسي مما يؤثر في التحصيل الدراسي

وتأكد ىذه النظرية أن المدرسة مؤسسة إلزامية تعمل عمى فرض إرادتيا بحكم القوانين والموائح 
الممزمة، كما أن االختالف، العمري الموجود بين التالميذ وعاداتيم وقيميم واالختالف يعتبر من 

 .مصادر التناقضات

وتأكد ىذه النظرية أن المدرسة تشمل جميع الممارسات الممكنة كالعقاب، واستخدام االختبار 
لمضبط والتحكم وما تعني بو ىذه النظرية ىو التأكيد عمى وجود مظاىر تناقض والصراع وىي التي 
 .تحدد نمط العالقة التربوية داخل المدرسة وتحدد سموك األطراف وبالتالي عممية التحصيل الدراسي



  التحصيل الدراسي                                                الفصل الرابع

 
72 

 مراجع الفصل الرابع
 .106م ص2005، دار وائل لمنشر، عمان، "عمم االجتماع التربوي"إحسان محمد حسن،  -01
م، 1996، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، "عمم النفس التربوي"أحمد زكي صالح،  -02

 .327ص
دون ذكر تاريخ )، بيروت، "التربية والعممية، مؤسسة الشرق األوسط"أحمد مختار عضاضة،  -03

 .87، ص(النشر
م، 1978، دار النيضة العربية، القاىرة، "أسموب التنظيم بين التعميم"جابر عبد الحميد جابر،  -04

 .99ص
، "دراسة في عمم النفس التربوي-التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي"رشاد صالح دمنيورس،  -05

 .85، ص(دون ذكر تاريخ النشر)دار المعرفة الجامعية، القاىرة، 
 .42م، ص1977، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، "التعمم"رمزية لغريبي،  -06
، مذكرة ليسانس، قسم عمم "إستراتيجية المدرسة في عالج العنف المدرسي"زينة بن حسان،  -07

 .69 م، ص2004، قالمة، 1945 ماي 8االجتماع، جامعة 
، دار النيضة العربية "عالقة األنماط السموكية لمطفل بأنماط التربية األسرية"سعد اهلل الطاىر،  -08

 .05، ص1991لمنشر، بيروت، 
، دار الفكر العربي، القاىرة، "القياس والتقويم التربوي والنفسي"صالح الدين محمود عالم،  -09

 .03م، ص1999
، دار المعرفة الجامعية، "الوجيز في عمم النفس العام والقدرات العقمية"عبد الرحمن العيسوي،  -10

 .84م، ص2004القاىرة، 
، "التوجيو المدرسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي"فيروز زرافة،  -11

 .77م، ص1998رسالة ماجستير، معيد عمم االجتماع، جامعة قسنطينة، 
، دار الكتاب الحديث، الكويت، "القياس والتقويم في التربية والتعميم"قاسم عمي الصراف،  -12

 .111م، ص2002
م، 1970، دار النيضة العربية لمنشر، بيروت، "عمم النفس ودراسة التوافق"كمال دسوقي،  -13

 .335ص
، وزارة 35محمد العربي ولد خميفة، التحصيل الدراسي وعوائقو النفسية واالجتماعية، العدد  -14

 .45 ، 44م، ص1976الثقافة واإلعالم، الجزائر، 



  التحصيل الدراسي                                                الفصل الرابع

 
73 

، ديوان المطبوعات "الميام الحضارية المدرسية والجامعية الجزائرية"محمد العربي ولد خميفة،  -15
 .47، 46، ص(دون ذكر تاريخ النشر)الجامعية، الجزائر،

، "دراستو، نظرياتو، واقعو، العوامل المؤثرة فيو-التحصيل الدراسي"محمد بن مييب الحامد،  -16
 .78م، ص1996الدار الصولنية لمتربية، الرياض، 

، ديوان المطبوعات "دراسة سيكولوجية تربوية لتمميذ التعميم العام"محمد مصطفى زيدان،  -17
 .74م، ص1980الجامعية، الجزائر، 

 .74م، ص1969، دار المطبعة دوبين، دمشق، "الصحة النفسية"نعيم الرفاعي،  -18
، مذكره "رياض األطفال والتحصيل الدراسي عند تالميذ الطور االبتدائي"يخمف رفيقة،  -19

 .145م، ص2005ماجستير، قسم عمم االجتماع، الجزائر، 

 
 
 

*  *  * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حـــــــــــــــــــــــدود الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحث
 عيـــــــــــــــــــــــــــــنة الـــــــــــــــــــــــــــــــــبحث
 منهـــــــــــــــــــــــــــج الـــــــــــــــــــــــــــــــبحث
 أداة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحث
 نتائـــــــــــــــــــــــــــــــج الــــــــــــــــــــــــــــبحث
 توصيات البحث ومقترحاته
 مراجـــــــــع الفصـــل الخامـــــس

 

 



 الفصل الخامس                                                        الدراسة الميدانية

 
75 

 حدود البحث

 :الحدود المكانية -01

أجرينا بحثنا في متوسطة رابح زرماني بقاوس، وىي المؤسسة التي إخترناىا، احتضنت الدراسة 
 .الميدانية التي قمنا بيا حول موضوع العنف المدرسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى المتعمم

 :الحدود الزمانية -02

م، حيث قمنا بتحديد مشكمة البحث 2017-2016انطمقنا في إعداد بحثنا في مطمع العام الدراسي 
وجمع الحقائق العممية المتعمقة بيا، وبعد االنتياء من الجانب النظري تفرغنا إلى الدراسة الميدانية في 

م، وبعد القيام بالدراسة الميدانية عكفنا عمى معالجة البيانات وتحرير المذكرة 2017نياية شير أفريل 
 .م2017التي من المفروض أن تكون جاىزة لممناقشة في نياية شير ماي 

 :الحدود البشرية -03

كان المجتمع الكمي لدراستنا متمثال في تالميذ التعميم المتوسط الذين يدرسون في متوسطة رابح 
 تمميذا من الذكور 26زرماني بقاوس، ومن ىذا المجتمع الكمي أخذنا عينة بحثنا التي تكونت من 

 .واإلناث

 

 

*  *  * 
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 عينة البحث

 :(149  م ص2000بكثير صالح الرشيدي )نوجز في ما يمي ما جمعناه من معمومات حول عينة البحث

تعتبر مرحمة اختيار العينة من أىم الخطوات المنيجية األساسية في ميدان البحث العممي فيي 
تعبر عن المنيج األصمي، وتمثمو بطريقة عممية، فالعينة ىي جزء من المجتمع األصمي بحيث تتوفر في 

ىذا الجزء خصائص المجتمع، وليذا يمكن القول أن الحكمة من إجراء الدراسة عمى العينة، تكمن في 
مراعاة مجموعة من االختيارات الثابتة، الجنس، العمر، والعينة تمكن فريق البحث من القيام بإنجاز العمل 

 .في الوقت الممنوح لو، ألن ىدف البحث ىو محاولة التوصل إلى نتائج يمكن تعميميا عمى المجتمع

وبما أنو من الصعب عمى الباحث أن يتصل بعدد كبير من المعنيين بالدراسة لكي يطرح عمييم 
األسئمة ويحصل عمى األجوبة فإنو ال مفر من المجوء إلى أسموب آخر من العينات التي تمد المجتمع 
األصمي حتى يستطيع أن يأخذ صورة مصغرة عن التفكير العام، وقد اخترنا في دراستنا عينة قصدية 

 تمميذا موزعين عمى السنوات الدراسية األربعة في متوسطة زرماني رابح بقاوس، وقد اخترنا 26مكونة من 
 أساتذة يمارسون العنف ضد التالميذ أثناء تدريسيم، وىؤالء األساتذة يمثمون 7عينة قصدية مكونة من 

عينة بحثنا وقد لجأنا في تحديد التالميذ الذين يتعرضون لمعنف من طرف المعممين إلى إعداد االستبيان 
 بندا، طبقناه عمى مجموعة كبيرة من تالميذ األساتذة المعنيين باألمر في عينة بحثنا، وكان 14يتكون من 

 الذين كانوا عرضة لمعنف البدني أو المعنوي من طرف ذذلك من أجل الحصول عمى عدد من التالمي
 .  عرضة لمعنفا تمميذا كانو26معممييم، وتوصمنا في نياية المطاف إلى تحديد 

 

 

 

*  *  * 
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 منهج البحث

 :(47م ص 2003حسن عبد المجيد رشوان )سنتطرق في ما يمي إلى منيج البحث بوجو عام

إن اختيار منيج البحث في دراسة ألي موضوع ال يأتي نتيجة اختيار عشوائي او لمجرد صفة أو 
ميل الباحث لمنيج معين دون آخر إن طبيعة البحث أو موضوع الدراسة تفرض عمينا اختيار وتحديد 

 .المنيج المناسب ليا

إن المنيج ىو طريقة و أسموب عممي مبني عمى مجموعة من األسس و القواعد و الخطوات التي 
يستعين بيا الباحث، ويسير في ضوئيا لتحقيق اليدف الذي يصبو اليو الباحث و ىو اكتساب الحقيقة 

واستخالص النظريات والقوانين التي تحكم الظاىرة و التنبؤ بما سيحدث في المستقبل و عميو انطالقا من 
موضوع دراستنا فإننا نحاول وصف الظاىرة في مدارسنا و ىي العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم 
وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى المتعمم، محاولين تفسيرىا وعميو فقد تطمبت منا ىذه الدراسة إتباع المنيج 

الوصفي مع اعتبار أنو محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة، والتفصيمية لعناصر المشكمة أو الظاىرة 
القائمة لموصول إلى خصم أفضل، وأدق وعادة ما يمجأ الباحث إلى ىذا المنيج عند المعرفة المسبقة 

 .بجوانب وأبعاد ظاىرة موضوع الدراسة

وييدف ىذا المنيج إلى توفير البيانات و الحقائق عن مشكمة موضوع البحث لتفسيرىا والوقوف 
 .عمى داللتيا من أجل الوصول إلى نتائج قابمة لمتعميم لمتحكم في الظاىرة مستقبال

 

 

 

*  *  * 
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 أداة البحث

تعتبر مرحمة جمع البيانات مرحمة ميمة في أي بحث، و في ىذا السياق يحتاج الباحث إلى أداة 
تمكنو من جمع البيانات المعمقة ببحثو، و قد يعتمد الباحث في بحثو عمى أداة واحدة أو أكثر في دراستو 

لموضوع بحثو من جميع النواحي و بما أن المنيج المتبع في دراستنا ىو المنيج الوصفي فمقد اخترنا 
  :(110 م ص 2007، وجودت عزت طوى  343م ص1983محمد عمي محمد )أدوات البحث المتمثمة فيما يمي

 :االستبيان- أوال

يعتبر االستبيان أداة اساسية من أدوات جمع البيانات التي يتطمبيا البحث الميداني، و حتى الوسيمة 
العممية التي تساعد الباحث عمى جمع الحقائق، و المعمومات من المبحوثين و ترض عميو التقيد بموضوع 
البحث، و االستبيان ىي نموذج يضم مجموعة أسئمة توجو إلى األفراد من أجل الحصول عمى معمومات 

حول موضوع أو مشكمة أو موقف و يتم تنفيذىا إما عن طريق المقابمة الشخصية أو ترسل إلى المبحوثين 
 .عن طريق البريد

وقد اخترنا في بحثنا االستبيان كأداة مالئمة لجمع البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة، حيث قمنا 
بتحديد محورين أساسيين في االستبيان، و كان كل محور من ىذين المحورين يتكون من بنود مرتبطة 
بفرضيات البحث، و كانت بنود المحور األول مرتبطة بالعقاب البدني، و بنود المحور الثاني مرتبطة 

 .بالعقاب المعنوي، و قمنا بتطبيق ىذا االستبيان عمى أفراد العينة المعنيين باألمر في بحثنا

 :المقابمة- ثانيا

إن المقابمة من أىم الوسائل البحثية لجمع المعمومات في البحوث االجتماعية ذلك أنيا تمكننا من 
معرفة الحقائق، وبالتالي سيولة جمعيا وتصنيفيا وتحميميا وىي أداة الحوار مع المبحوثين، إذا انيا تحدث 
بين شخصين يمعبان دورين اجتماعين مختمفين دور القائم بالمقابمة، وىو الذي يريد تحقيق المقابمة التي 

 .من خالليا يحصل عمى المعمومات والتفصيالت المطموبة، ودور المبحوثين الذين يقع عمييم البحث

وفي دراستنا المتعمقة بموضوع العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم وعالقتو بالتحصيل 
الدراسي لدى المتعمم، اعتمدنا عمى المقابمة، حيث قمنا بتحضير سؤال واحد متعمق بموضوع الدراسة 

وطرحناه عمى مجموعة من المعممين الذين يمثمون عينة البحث في المتوسطة المختارة إلجراء الدراسة، 
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وتطرقنا في الحديث مع ىؤالء المعممين إلى التغيير الحاصل في التحصيل الدراسي لدى المتعممين الذين 
 .كانوا عرضة لمعنف المدرسي من طرف المعممين

 

 

*  *  * 
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 نتائج البحث

 :الفرضية األولى- أوال

تنص الفرضية األولى عمى أن العنف البدني الممارس من قبل المعمم يساىم في رفع درجة تحصيل 
التالميذ لممادة التعميمية، وانطالقا من معطيات المقابمة التي تم إجراؤىا مع األساتذة الذين يمارسون العنف 

 :ما يمي (1)ضد التالميذ المعنيين باألمر في عينة بحثنا، يالحظ في الجدول رقم 

 نتائج المقابمة المعمم
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

 التالميذ الذين مورس عمييم  العنف تحسنو في تحصيميم الدراسي -
 .التالميذ الذين مورس عمييم العنف لم يتحسن  تحصيميم الدراسي -
 .التالميذ الذين تعرضوا إلى العنف تحسن تحصيميم الدراسي -
 .تحسن مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميذ الذين كانوا عرضة لمعنف -
 .تحسن مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميذ الذين مورس عمييم العنف -
 .العنف الممارس عمى التالميذ أدى إلى تحسن مستوى تحصيل الدراسي -
 .التالميذ المذين مورس عمييم العنف تحسنوا في تحصيميم الدراسي -

 (01)جدول رقم 

يكشف عن نتائج المقابمة مع المعممين المعنيين باألمر في عينة البحث، نالحظ  (01)الجدول رقم  -
حيث أن ستة من المعممين يقررون أن تالميذىم الذين تعرضوا لمعنف البدني  (01)في الجدول رقم 

تحسن تحصيميم الدراسي بوجو عام، في حين أن معمما واحدا ال يقم بذلك، وكانت نسبة ىؤالء 
، وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى التي % 85,71المعممين الذين مارسوا  العنف عمى تالميذ ىم 

 .ترى أن العنف البدني الممارس من قبل المعمم يساىم في رفع درجة المتعمم لممادة التعميمية
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 :الفرضية الثانية- ثانيا

الخاص بالفرضية األولى يالحظ أن نفس األساتذة الذين  (01)من نفس المعطيات الواردة في الجدول رقم 
أكدوا أن العنف البدني يساىم في رفع درجة تحصيل التالميذ لممادة التعممية، يؤكدون أيضا أن العنف 

 .% 85,71المعنوي يساىم في رفع درجة تحصيل التالميذ لممادة التعممية، وكانت النسبة ىي نفسيا 

وفي ىذا السياق تتأكد صحة الفرضية التي تنص عمى العنف المعنوي الممارس من قبل المعمم 
 .يساىم في رفع درجة تحصيل التالميذ لممادة التعممية

 

 

 

*  *  * 
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 البحث ومقترحاته توصيات

انطالقا من معطيات الواردة في اإلطار النظري في الدراسة الميدانية لبحثنا نقوم بتقديم توصيات 
 :ومقترحات موالية

االىتمام بتوفير البيئة الصالحة لمتعميم التي من المفروض أن تكون آمنة وخالية من مظاىر  -01
 .العنف بأشكالو وأنواعو المختمفة

 .اختيار العناصر القيادية الجديدة والحازمة إلدارة المؤسسات المختمفة -02
 .العناية بحرية التعبير واالبتكار واإلبداع في أوساط المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة -03
االىتمام بتنمية الميارات والقدرات المختمفة لدى المتعممين، بما يتماشى ومتطمبات المتعممين  -04

 .لمعنف المدرسي
قامة ندوات تربوية لصالح المعممين والمتعممين لمعنف  -05 تفعيل االتصال بين األسرة والمدرسة وا 

 .المدرسي
 .ضرورة وضع أخصائي يقيس في كل مؤسسة تعميمية بغض النظر عمى أي اعتبار -06
 .الحد من ظاىرة اكتظاظ األقسام بوجو عام -07
إجراء بحث عممي حول العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم و عالقتو بالتحصيل الدراسي  -08

لدى المتعمم يكون أكثر عمقا واتساعا وعمى عينة كبيرة في حدود اإلمكان ومن أجل الوصول إلى 
 .نتائج عممية تكون أكثر دقة في ىذا المضمار

 .إجراء أبحاث عممية حول عالقة العنف المدرسي بالتنشئة األسرية في المراحل التعممية المختمفة -09

 

 

*  *  * 
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 مراجع الفصل الخامس
م، ص 2000، دار الكتاب الحديث، الكويت، "مناىج البحث التربوي"بكثير صالح الرشيدي،  -01

149. 
، طريقة اإلحصاء، دار الثقافة، "مفاىيمو، أدواتو-أساليب البحث العممي"جودت عزت طوى،  -02

  .110م، ص2007
م، 2003، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، "في مناىج العموم"حسن عبد المجيد رشوان،  -03

 .47ص
 .  343م، ص1983، دار النيضة العربية، "مقدمة في البحث االجتماعي"محمد عمي محمد،  -04

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 



 -جيجل- جامعة محمد الصديق بن يحي

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا

 

 استبيان
 

 

 

                                           

 

 

 .  وتقبموا منا جزيل الشكر وفائق االحترام

                                                               الباحثون

 

 

 م2016/2017: السنة الدراسية

 :أخي الطالب، أختي الطالبة تحية طيبة وبعد

في إطار قيامنا بتحضير مذكرة ليسانس في عمم النفس التربوي بعنوان العنف 
المدرسي الممارس من طرف المعمم وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى المتعمم في 

مرحمة التعميم المتوسط نمتمس منكم التعاون معنا باإلجابة عن بنود هذا االستبيان، 
في المكان المالئم لإلجابة من وجهة نظركم، ونعدكم بأن  (×)وذلك بوضع عالمة

 .المعمومات التي تقدمونها إلينا ال تستخدم إال ألغراض البحث العممي
 



 :البيانات الشخصية- أوال

 : الجنس

     ذكر                       أنثى

 :المستوى الدراسي

.................................................................... 

 :بنود االستبيان- ثانيا
 

 اإلجابة بنود االستبيان الرقم المحور
 أبدا أحيانا دائما

ني
لبد

ف ا
لعن

ل ا
ألو

ر ا
حو

الم
 

يضربك المعمم عند قيامك بالتشويش داخل حجرة  01
 .التدريس

   

يعاقبك المعمم بالضرب عند تقصيرك في إنجاز  02
 .الواجبات المدرسية

   

يعاقبك المعمم بالضرب عند حضورك متأخرا إلى  03
 .قاعة التدريس

   

يبالغ المعمم في عقابك بالضرب مقارنة بالخطأ  04
 .المرتكب

   

يدفعك العقاب بالضرب من طرف العمم إلى كراهية  05
 .المادة الدراسية

   

يدفعك عقابك بالضرب من طرف المعمم إلى زيادة  06
 .اهتمامك بالمادة الدراسية

   

يشعرك عقابك بالضرب من طرف المعمم بعدم  07
 .االرتياح داخل المدرسة

   



وي
معن

ف ال
لعن

ي ا
لثان

ر ا
حو

الم
 

يوبخك المعمم أثناء كالمك مع زمالئك داخل حجرة  08
 .التدريس

   

    .يميز المعمم بينك وبين زمالئك في المعاممة 09
يضايقك حصولك عمى درجة منخفضة في  10

 .االمتحانات
   

    .يقمل المعمم من قيمتك أمام زمالئك 11
    .يستهين المعمم بقدراتك الشخصية 12
    .يمنعك المعمم من اإلدالء بآرائك الخاصة 13
    .يوجه إليك المعمم ألفاظا بديئة أثناء قيامه بعقابك 14

 



 خاتمة
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 خاتمة

من خالل معطيات الدراسة التي تطرقنا إليها في الجانب النظري والتطبيقي خمصنا إلى أن 
العنف المدرسي المستعمل بمختمف أنواعه داخل الحجرة الصفية يترك أثرا وبصمة سمبية في نتائج 

التحصيل الدراسي لتالميذ، وذلك ألنه ظاهرة معقدة ال يمكن إرجاعها إلى عامل واحد، بل هناك 
مجموعة من العوامل تشترك في حدوثها داخل المجتمع المدرسي، ولمتقميل من العنف المدرسي في 

األوساط المدرسية يعنى عمى المعنيين باألمر في هذا المجال التفكير في إيجاد حمول تعمل عمى الحد 
من تمك الظاهرة وأثارها المتفشية في الكثير في مؤسساتنا التعميمية، وذلك بضرورة تحميل الدور لكل 
من األسر والمدرسة والمجتمع في التنبؤ بالسموك العدواني ومحاولة العمل عمى وضع مجموعة من 
المقترحات لمحد منه وهذا من خالل السعي نحو تفعيل دور التربية في القضاء عمى تمك الظاهرة أو 
عمى األقل التقميل من أثارها، وقد كان بحثنا موجها إلى دراسة العنف المدرسي الممارس من طرف 

المعمم وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى المتعمم، ومن نتائج بحثنا أن العنف بشطريه البدني والمعنوي 
 .يساهم في رفع درجة تحصيل المتعمم لممادة التعميمية المقدمة إليه

وفي نهاية المطاف قمنا بتقديم مجموعة من توصيات ومقترحات المتعمقة بموضوع العنف 
 .المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي بوجه عام

 وعمى اهلل االعتماد ومنه الهداية والرشاد

 

 

 

*  *  * 
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 -صورة طبق األصل لترخيص بإجراء الدراسة في متوسطة رابح زرماني بقاوس -01
صورة طبق األصل لالستبيان الذي اعتمدنا عميه في تحديد التالميذ الذين كانوا عرضة لمعنف من  -02

 - طرف معمميهم في متوسطة رابح زرماني بقاوس
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 : ملخص البحث

تمحور موضوع دراستنا حول العنف المدرسي الممارس من طرف المعمم وعالقتو بالتحصيل الدراسي 
لى الكشف  لدى المتعمم، وتيدف ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين العنف المدرسي والتحصيل الدراسي،  وا 
عن أىم العوامل المؤدية إلى العنف المدرسي من أجل عالجو والحد من إنتشاره في المؤسسات التربوية بوجو 

. عام 
:   عن التساؤلين المواليين باإلجابةوقد اىتممنا في دراستنا ىذه 

 مدى يساىم العنف البدني الممارس من طرف المعمم في رفع درجة تحصيل المتعمم لممادة أيإلى  -01
 .التعميمية ؟

 مدى يساىم العنف المعنوي الممارس من طرف المعمم في رفع درجة تحصيل المتعمم لممادة أيإلى  -02
. التعميمية؟

وقد استخدمنا المنيج الوصفي،  وكانت األدوات المعتمدة في جمع البيانات ىي االستبيان مع 
،  وتوصمنا في نياية المطاف إلى أن العنف  المدرسي بشطريو البدني والمعنوي األساتذةالتالميذ والمقابمة مع 

. الممارس من طرف المعمم يساىم في رفع درجة التحصيل الدراسي لدى المتعمم بوجو عام 
Résumé de la recherché: 

Focused l'objet de notre étude sur la violence scolaire pratiquée par l'enseignant et sa 

relation à la réussite scolaire de l'apprenant, cette étude vise à savoir la relation entre la violence 

scolaire et la réussite scolaire, et de révéler les facteurs les plus importants menant à la violence 

scolaire afin de traiter et de réduire la propagation dans les établissements d'enseignement en 

général. 

Nous avons été intéressés par cette étude pour répondre Altasaalin pro: 

01- la mesure dans laquelle le praticien contribue à la violence physique par l'enseignant à élever 

la collection de matériel pédagogique pour l'apprenant.?  

02-  -contribue à la mesure dans laquelle la violence morale pratiquée par l'enseignant à élever la 

collection de l'apprenant pour le matériel éducatif? 

Nous avons utilisé l'approche descriptive et les outils adoptés dans la collecte des données est 

le questionnaire avec les élèves et l'entrevue avec les enseignants, et nous finissons par la 

violence scolaire Bhatrih pratiques physiques et morales par l'enseignant contribue à accroître la 

réussite scolaire de l'apprenant global 


