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نحمد اهللا عز وجل الذي أمدنا بالقوة والعزم على مواصلة مشوارنا الدراسي وتوفیقه لنا 

على نعمتك وفضلك نسألك البر والتقوى من ه على إنجاز هذا العمل فنحمدك اللهم ونشكر 
  .ترضى والسالم على حبیبه وخلیله األمین علیه أزكى الصالة والسالم العمل ما

الذي لم یبخل " بوراوي بوجمعة" كما نتقدم بجمیل الشكر والتقدیر لألستاذ المشرف الدكتور
العلمیة القیمة كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى كل من  علینا بتوجیهاته وتشجیعاته

منا هذا ساهم من قریب أو بعید في میالد ونجاح هذا البحث ونسأل اهللا عز وجل أن یتقبل 
 .العمل المتواضع أن یكون عمال نافعا

 حسناء إیمان 



   

  
  إلى من علمتني أن الحیاة تجربة وكل نجاح جهد وخاتمة العمل أمي الغالیة

  إلى أبي الحنون إلى منبع وجودي إلى سر نجاحي إلى من وهبني الحیاة

  إلى إخوتي سندي في الحیاة

  "لبنى" إلى أختي الوحیدة صدیقتي وتوأم روحي

   تهن منذ طفولتياللواتي عرف إلى رفیقات دربي

  الدراسي  يطیلة مشوار إلى كل من دعمني 

   يإلى كل من یفرحهم نجاح

 

 إیمان



  

  من خلقت جسدي من طین ونفخت في الحیاةیا 

  وجعلتني أنطق أحلى العبارات وأكرمتني بنور العلم إلیك حمدي وشكري

  "وقضى ربك أالتعبدو إال إیاه وبالوالدین إحسانا"إلى من قال فیهما سبحانه وتعلى

 یعشأهدي ثمرة جهدي وتعبي إلى السند والعون الذي سلبت منه الحیاة الذي حلم ولم 

  الحلم إلى حملت له آالف األشواق على ابي الغالي رحمه اهللا

إلى من رافقتني ولم تتركني لحظة، وغمرتني حبا وعطفا وحنانا،إلى أطیب نعمة أهداها 

  لي الخالق إلى امي الحبیبة رعاها اهللا

  إلى من عشت معهم تحت سقف واحد وتقاسمت معهم حلو الحیاة ومرها 

  إلى إخوتي وأخواتي

  أعز صدیقاتي اللواتي قضیت معهن أحلى األوقات  إلى

لى كل من أعانني من قریب وبعید   وإ

 شكرا لكم                                                             
اءحسن  



 

  

  فهرسال



:فهرس المحتویات  

  الصفحة  محتوى

  /  تقدیرشكرو 

  /  إهداء

  أ  مقدمة

  إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة :الفصل األول

  3  إشكالیة البحث

  3  فرضیات البحث

  4  أهداف البحث

  4  أهمیة البحث

  5  مصطلحات البحث

  7  أسباب اختیار البحث

  12  الدراسات السابقة



  العنف المدرسي: الثاني الفصل

  14  تمهید

  15  تعریف العنف

  16  خصائص العنف

  17  العوامل المساهمة في ظهور العنف

  20  اآلثار التي یتركها العنف

  23  األسس النظریة للعنف

  32  العنف المدرسي

  32  خصائص العنف المدرسي 

  32  أسباب العنف المدرسي

  35  أنواع العنف المدرسي

  36  مظاهر العنف المدرسي أثار العنف المدرسي

  38  العنف المدرسي آثار



  40  إجراءات الوقایة من العنف المدرسي

  42  خالصة

  التحصیل الدراسي: الفصل الثالث

  48  تمهید

  49  تعریف التحصیل الدراسي-1

  50  أهمیة التحصیل الدراسي-2

  50  شروط التحصیل الدراسي-3

  52  التحصیل الدراسي أنواع-4

  53  أهداف التحصیل الدراسي-5

  54  مبادئ التحصیل الدراسي-6

  58  النظریات المفسر للتحصیل الدراسي-7

  60  أدوات قیاس التحصیل الدراسي-8

  62  مشكالت التحصیل الدراسي-9



  66  العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي-10

  69  الدراسيجراءات العالجیة لضعف التحصیل اإل-11

  71  خالصة الفصل

  ج  خاتمة

  78  قائمة المصادر والمراجع

  

 



 

 

  ةـــــــــــــــــمقدم



 مقدمة
 

 أ 
 

تعتبر المدرسة هي الوسط الثاني بعد الوسط العائلي من حیث مكانتها في رعایة 
الطفل وصقل شخصیته وتنمیة مهاراته ومواهبه وقدرته حیث توفر له مختلف األنشطة التي 

تعمل على تحریر طاقاته الكامنة وتوجیهها لإلتجاه الذي یعود علیه وعلى مجتمعه بالنفع إال  
علم قد تعترض التالمیذ من المشكالت بین التالمیذ مع بعضهم أو بین أنه وخالل عملیة الت

التالمیذ وبعض األطراف داخل المدرسة فتقف هذه المشكالت عائقا في تحقیق األهداف 
التربویة ومن أبرز ما تعانیه المدارس حالیا مشكلة العنف المدرسي الذي تفاقمت حدته في 

من العدوان الصادر عن التالمیذ مع بعضهم البعض  أوساط النظام التربوي هذا األخیر،نوع
أو التالمیذ مع األساتذة والذي قد ینعكس على التحصیل األكادیمي للطلبة خالل الفصل 
الدراسي وتعتبر الدراسة الحالیة كمحاولة لدراسة موضوع العنف المدرسي وعالقته بالتحصیل 

جانب نظري بفصوله الثالثة ،فصل ضم الدراسي لدى تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة والتي ملت 
 . اإلطار المفاهیمي، العنف المدرسي مرورا بالتحصیل الدراسي
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  :إشكالیة البحث

السلوكیة في أوساط المتعلمین حیث انتشرت  لالضطراباتتعاني المدرسة الجزائریة انتشارا متزایدا   
السلوكیة في المؤسسات التعلیمیة الجزائریة انتشار النار في الهشیم، ومن بین هذه  االضطراباتهذه 

االضطرابات السلوكیة ظاهرة العنف المدرسي التي حظیت باهتمام الكثیر من المعنیین باألمر في هذا 
  .المجال نظرا لما لها من آثار سلبیة في نفوس المتعلمین وفي العملیة التعلمیة بوجه عام

حظ أن العنف المدرسي یمكن أن یكون من المعلم ضد المتعلم، أو من المتعلم ضد المعلم أو ویال  
  .من المتعلم ضد رفقائه في التربیة والتعلیم

وبغض النظر عن طبیعة العنف المدرسي ومصدره واتجاهه، فهو في أي حال من األحوال یعكر   
یرا سلبیا في أدائهم المدرسي شكال ومضمونا وفي هذا صفو الحیاة التعلمیة للمعلمین والمتعلمین، ویؤثر تأث

السیاق یدفع المتعلم ثمن العنف المدرسي بخسارته في تحصیله الدراسي الذي یعتبر هدفا منشودا في 
  .أوساط جمیع المتعلمین وفي شتى المراحل التعلیمیة

حصیل الدراسي في ومن هذا المنطلق یعتني بحثنا الذي یدور حول العنف المدرسي وعالقته بالت  
مرحلة التعلیم االبتدائي من وجهة نظر المتعلمین بالكشف عن العالقة القائمة بین العنف المدرسي 
والتحصیل الدراسي، وذلك من أجل ترقیة التحصیل الدراسي رفع مردوده في التعلیم االبتدائي على وجه 

لى أي في مرحلة التعلیم االبتداالخصوص، فما عالقة التحصیل الدراسي  ئي من وجهة نظر المعلمین؟ وإ
مدى یؤثر العنف المدرسي في التحصیل الدراسي في مرحلة التعلیم االبتدائي من وجهة نظر المعلمین؟ 
وما الفرق بین الذكور واإلناث في ممارسة العنف المدرسي في مرحلة التعلیم االبتدائي من وجهة نظر 

  المعلمین؟

  :فرضیات البحث

یاغة فرضیات بحثه، ثم یبدل ما في وسعه في اإلطار النظري وفي الدراسة یعتني الباحث بص  
المیدانیة من أجل الوقوف على مدى صحة هذه الفرضیات المعتمدة في هذا المجال، ونحن بدورنا قد 

  :وضعنا فرضیة عامة وفرضیتین جزئیتین، یمكن صیاغة الفرضیة العامة على النحو التالي

  



 إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة:                                                      الفصل األول
 

4 
 

  :الفرضیة العامة

عالقة بین العنف المدرسي والتحصیل الدراسي في مرحلة التعلیم االبتدائي من وجه نظر توجد  -
 .المعلمین

  :أما الفرضیتان الجزئیتان فقد كانتا مصاغتین بالصورة التالیة

 .یتأثر التحصیل الدراسي بالعنف المدرسي في مرحلة التعلیم االبتدائي من وجهة نظر المعلمین -
 .التعلم االبتدائي العنف المدرسي بدرجة عالیة مقارنة باإلناثیمارس الذكور في مرحلة  -

  :أهداف البحث

  :توجد العدید من األهداف التي دفعت بنا إلى التطرق إلى هذه الدراسة، ومن بنها نذكر ما یلي  

 .معرفة أسباب السلوك العنیف لدى طالب المرحلة االبتدائیة بوجه عام  -01
 .العنیف لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة الوقوف على أسالیب تعدیل السلوك  -02
 .تسلیط الضوء على أشكال السلوكیات العنیفة لدى أفراد عینة الدراسة  -03
 .االطالع على درجة مستویات السلوكیات العنیفة في أوساط تالمیذ المرحلة االبتدائیة  -04
 .معرفة نظرة المعلمین إلى العنف داخل المدرسة  -05
 .المطروحة في إشكالیة البحثاإلجابة على التساؤالت   -06
 .الكشف عن العالقة الموجودة بین ظاهرة العنف المدرسي والتحصیل الدراسي  -07
  .وضع تصور مقترح للتصدي لظاهرة العنف المدرسي والحد منها في حدود اإلمكان  -08

  :أهمیة البحث

سي في أوساط تكمن أهمیة بحثنا في كونه یعتني بظاهرة العنف المدرسي وعالقتها بالتحصیل الدرا
التعلیم االبتدائي من وجهة نظر المعلمین باإلضافة إلى الوقوف على األسباب الكامنة وراء تشكیل ظاهرة 
العنف المدرسي في مؤسسات التعلیم االبتدائي، كما أن هذه الدراسة تستطیع أن تقرأ ما یدور في أذهان 

حول موضوع العنف المدرسي والحصول  مجموعة من الباحثین والطالب الجامعیین من الذكور واإلناث
على معلومات حیة وحقیقیة وواقعیة، عما یدور في أذهانهم وعن تصوراتهم ومشاعرهم وآرائهم في مظاهره 

من وطأته دون االعتماد فقط على تغلیط ، منعه أو الرقابة منه أو التحقیق ومقترحاتهموأضراره  وأسبابه
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المشكلة وتسهم إسهاما متواضعا في الحد مما یعتري المجتمع العقوبات إذ تلقي بعض الضوء على هذه 
الحدیث من مظاهر العنف والعدوان والجریمة واالنحراف والتطرف والجنون وتفشي ظواهر كالفوضى 

  .والسلبیة والالمباالة والرشوة

وغیره من السلبیات  وأضرارهولذلك من أهمیة التصدي لهذه السلبیات ومن بینها العنف المدرسي 
األخرى، وذلك باألسلوب العملي والمنهج العلمي والتربوي والنفسي واالجتماعي دون مواجهة العنف 
نما بالعلم والمنهج العلمي والعودة إلى حضرة الدین اإلسالمي،  بالعنف المضاد أو العدوان بالعدوان، وإ

  .وقیمه األخالقیة السامیة

  :مصطلحات البحث

طار نتطرق في بحثنا إلى تحدید مصطلح العنف المدرسي ومصطلح التحصیل وفي هذا اإل  
  : الدراسي

  : العنف المدرسي: أوال

بمعنى یحمل  altusبمعنى القوة والكلمة  viseاشتق مفهوم العنف من الكلمة الالتینیة : العنف لغة -أ
حمدي أحمد (ص ما أو آخرین وعلى ذلك فإن الكلمة في مفهومها العام تعني حمل القوة اتجاه شيء أو شخ

  .)20م، ص  2003بدران، 

ابن منظور فیرى في لسان العرب أن العنف هو الخرق باألمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق عنف وأما 
  ). 13م، ص  2012جمال معتوق، (به وعلیه وعنافه وعنفه تعنیفا 

طرفین متصارعین یهدف إلى بین یعرفه محمود بیومي بأنه عبارة عن سلوك عدواني  :اصطالحا- ب
  .تحقیق مكاسب أو تغییر وضع اجتماعي معین

والعنف هو استخدام الضغط أو القوة استخداما غیر مشروعا أو غیر مطابق للقانون ویكون من شأنه 
محمد توفیق ( التأثیر على إرادة فرد ما وهو أیضا استخدام القوة المادیة أو المعنویة إللحاق األذى باآلخر

  ).27م، ص 2012سالم، 

والعنف هو كل سلوك یتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبیخ واللوم وعلى هذا األساس فإن العنف 
  ).41م، ص 1990حسن توفیق إبراهیم، (قد یكون سلوكیا أو فعلیا أو قولیا 



 إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة:                                                      الفصل األول
 

6 
 

معاملة تتصف والعنف هو ممارسة القوة إللحاق الضرر باألشخاص أو الممتلكات وكل فعل أو   
مرجع (بهذا تعتبر عنف وكذلك المعاملة التي تمیل إلى إحداث ضرر جسمي أو تتداخل الحریة الشخصیة 

  ).42سابق، ص 

العنف هو سلوك عدواني موجه نحو الغیر، وله أساس غریزي وقد یكون هذا السلوك  :العف إجرائیا-ج
  .لفظي أو غیر لفظي قد یكون مادیا أو معنویا

یعرفه العریني كل ما یصدر من التالمیذ من سلوك أو فعل یتضمن إیذاء : اصطالحا المدرسيالعنف  - د
رجاء مكي، سامي (اآلخرین ویتمثل في االعتداء بالضرب أو السب أو إتالف الممتلكات العامة أو الخاصة 

  ).49م، ص 2008عجم 

سبها الطالب من خالل عملیة هو كل المهارات والقدرات والمعارف التي یك: العنف المدرسي إجرائیا
التعلیم وتعد االختبارات والدرجات المتحصل علیها مقیاس یقاس به الجهد الذي یبذله الطالب في عملیة 

  .التعلیم

  : التحصیل الدراسي

  .ل من كل شيء، حصل الشيء أي جمعههو الحاص: لغة

هو اإلنجاز التحصیلي للطالب في المادة الدراسیة أو مجموعة مواد مقدرا بالدرجات طبقا : اصطالحا
م 2000أحمد إبراهیم، (لالمتحانات المحلیة التي تجریها المدرسة آخر العام أو في نهایة الفصل الدراسي 

  ).7ص

هارات والكفاءات التي ویعرف التحصیل على أنه مجموعة من المعطیات والمعلومات الدراسیة والم
یكتسبها التلمیذ من خالل عملیة التعلم وما یجمعه من مكتسبات علمیة عن طریق التجارب والخبرات 

من خالل االمتحانات ضمن المنهاج التربوي المعمول به، وتتحدد قیمة ومقدار هذا المحصول 
مستمر والنهائي التي تؤكد مستوى واالختبارات الخطیة والشفویة التي یخضع لها، ومن عالمات التقییم ال

  .)149م، ص2005جرجس میشال، جرجس (امتالكه لتلك الخبرات والمهرات 

هو عبارة عن نتائج تقییمیة یحصل علیها المتعلم خالل مساره الدراسي مرورا : التحصیل الدراسي إجرائیا
  .باختبارات تحصیلیة في كل فصل دراسي
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  :أسباب اختیار البحث

  :ع ویمكن إیجازها فیما یليضو و ضوعیة تدفعنا باالهتمام بهذا المذاتیة وأسباب مو توجد أسباب   

إثراء الرصید المعرفي للطلبة الجامعیین وخاصة طلبة علم النفس التربوي بمعلومات علمیة حول  -01
 .العنف المدرسي

یمكن تزوید المكتبة الجامعیة بمذكرات علمیة حول العنف المدرسي وعالقته بالتحصیل الدراسي  -02
 .أن یستفید منها الباحثون المهتمون بنفس الموضوع في وقت الحق

 .وجود عالقة منطقیة بین موضوع الدراسة التي تنتمي إلیه وهو علم النفس التربوي -03
في  من تساؤالت مرتبطة بتأثیر العنف الرغبة في الوصول إلى إجابات مقنعة حول ما لدینا -04

 .التحصیل الدراسي
راسة موضوع العنف المدرسي وعالقته بالتحصیل الدراسي في المرحلة الرغبة الشخصیة في د -05

 .االبتدائیة

  :الدراسات السابقة

  :دراسة الباحث رؤوف

مستوى الطموح األكادیمي والتحصیل ''م قام الباحث رؤوف بدراسة میدانیة بعنوان 1981في عام   
الدراسة إلى معرفة العالقة بین مستوى الطموح حیث هدفت هذه  '' الدراسي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

األكادیمي لدى التالمیذ وتحصیله الدراسي بمحافظة البصرة بالعراق، وكانت عینة الدراسة قد تكونت من 
تلمیذا وتلمیذة من الصف السادس إبتدائي، واستخدم الباحث مقیاس مستوى الطموح من إعداد عبد  168

م، وتوصل الباحث 1979م و1978التالمیذ في الصف األول لموسم  الوهاب العیسى وباستخدام درجات
بین مستوى التحصیل الدراسي ومستوى  0.05إلى عالقة موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى داللة 

للتالمیذ بمعنى أنه كلما ارتفع مستوى الطموح ارتفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ  الطموح األكادیمي
ضا إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في مستوى الطموح لصالح كما توصل الباحث أی

  .اإلناث
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  :دراسة زاس

م قام الباحث زاس بدراسة میدانیة بعنوان الذكاء وعالقته بالتحصیل الدراسي حیث 1986في عام   
هدفت أیضا إلى  هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العالقة القائمة بین الذكاء والتحصیل الدراسي كما

معرفة الضغوط النفسیة وقلق االمتحان في العالقة بین الذكاء والتحصیل الدراسي لدى عینة من طالب 
طالب وطالبة، واستخدم الباحث مقیاس سارسون لقیاس قلق االختبار، ومن أهم  400الجامعة بلغ حجمها 

لق االختبار والتحصیل الدراسي، وأن ارتفاع نتائج هذه الدراسة أن هناك ارتباطا سالبا وداال إحصائیا بین ق
  .مستوى قلق االختبار یؤدي إلى انخفاض مستوى التحصیل الدراسي

  :ریديفوزي أحمد بن ددراسة 

فوزي أحمد بن دریري بدراسة میدانیة بعنوان العنف لدى التالمیذ في م قام الباحث 2007في عام   
تلمیذا، في ثانویتین بوالیة سوق أهراس، وقد كشفت  180 المرحلة الثانویة حیث كان الحجم الكلي للعینة

  :هذه الدراسة عن النتائج التالیة

انتشار ظاهرة العنف نظرا لوجود مشكالت أسریة نفسیة وحتى على المستوى االجتماعي الكلي  -01
 .الذي یمر به التلمیذ

عوامل عددها التعرض لهیاكل المؤسسة عن طریق مالحظة في المؤسستین وهذا ناتج عن عدة  -02
التالمیذ وتلخصت إجماال في عوامل ذاتیة وعوامل خارجیة تمثلت أساسا في شعور التالمیذ 
بالظلم المسلط علیهم من خالل االستجوابات التي أقیمت مع التالمیذ، وتبین أن معظم األفعال 

م التي قاموا بها من خالل تخریب التجهیزات والهیاكل راجعة إلى اإلحساس العمیق بأنه
مظلومون ومقهورون من طرف اإلدارة وخاصة من طرف بعض األشخاص المعنیین من طرفهم 
وجاء سلوكهم ذلك كرد فعل على هذا اإلحساس فهو یعتبر انتقاما مباشرا على ما خضعوا له 

 .ورأوه إهانة كبیرة في حقهم

دما طرح علیهم وما یؤكد هذه النتیجة هو الترتیب الذي إعتمده التالمیذ عنوما یؤكد هذه -03
من أفراد العینة  50السؤال حول األشیاء التي یكرهونها أكثر من غیرها في مؤسستهم فجاء 

متفقین على كره اإلدارة وهو ما یوفر الظروف المتالیة الوقوع سلوك عنیف سیصدر عن التالمیذ 
  .)75ص ،2007فوزي أحمد بن دریدي،(.ضد اإلدارة
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  دراسة الشرقاوي

الباحث الشرقاوي بدراسة میدانیة بعنوان دور المدرسة في مواجهة العنف قام  2012في عام 
الطالبي، وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع العنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة العامة، والكشف 
عن األسباب التي تؤدي إلى عنف التالمیذ وكذا معرفة دور التربیة في الحد من ظاهرة العنف لدى تالمیذ 

لثانویة وقد إعتمد الباحث على المنهج الوصفي وأما عن أدوات جمع البیانات فقد إستخدم الباحث ا
تلمیذ من مدارس الثانویة 100إستبیانا موجها إلى الهیئة التدریسیة والتالمیذ وقد طبق الباحث دراست على 

،وقد توصل الباحث في تلمیذا من أعضاء الهیئة التدریسیة في المحافظ بور سعید في مصر 50العامة و
نهایة المطاف إلى نتائج تتمثل في أن أكثر العوامل المتسببة للعنف تعود إلى الطالب من خالل تراجع 
بعض القیم األخالقیة واإلجتماعیة ونقص الوعي الدیني وأما األسباب التي تعود إلى إدارة المدرسة فنجد 

المشاغبین وضعف األنشطة المدرسیة، وغیاب تهاون إدارة المدرسة في التعامل مع بعض التالمیذ 
  .)49،ص204،2015رباب .(اإلرشاد التربوي

  دراسة بن عیاد

العنف المدرسي بالمؤسسات  نقامت الباحثة بن عیاد بدراسة میدانیة بعنوا 2012في عام 
الرئیسي  التربویة في المجتمع التونسي،حیث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إدا كان التلمیذ هو المصدر

للمارسات العنیفة باإلضافة إلى معرفة العوامل النفسیة واإلجتماعیة السلوكیة والعدوانیة لذى التالمیذ،وقد 
وأما عن أدوات جمع البیانات فقد  إعتمدت الباحثة على منهج دراسة الحالة والمنهج اإلحصائي التحلیلي،

د توصلت الباحثة في دراستها إلى أن أشكال كانت عن طریق المالحظة البسیطة والمقابلة المفتوحة وق
العنف تختلف بأختلف األدوار التي یحددها الهیكل التعلیمي، وأن عنف التالمیذ له عالقة بقسوة الجهاز 

  ).50مص2016/2017بوطوره ( التعلمي

الوالدیة قام الباحث عبد الرحمان النوسي میخائیل بدراسة میدانیة بعنوان المعاملة  2012في عام -
والتحصیل الدراسي لألبناء باإلضافة إلى الكشف عن معرفة العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة والتفوق 

دراسیا  تأخرینتلمیذ وتلمیذة من المتفوقین والم 288الدراسي والتخلف الدراسي، تكونت عینة الدراسة من 
المنهج  وأتبعاحث أسلوب الحصر الشامل، الدراسة بمدینة البیضاء، وقد إعتمد الب...من بعض مدارس 

ر الدراسي ربویة وأثر ذلك في التفوق والتأخالوصفي لرصد أسالیب المعاملة الوالدیة وطرق الدعایة الت
  .لألبناء
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كما إعتمد الباحث في دراسته على اإلستباة كأداة للبحث من أجل اإلجابة على فروض الدراسة وقد *
بین المستوى التعلیمي للوالدین زاد التخلف التفوق الدراسي، وكلما  أسفرت الدراسة عن وجود عالقة

المستوى التعلیمي للوالدین زاد التخلف المدرسي كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة بین حجم  انخفض
للوالدین وبین مستوى التحصیل الدراسي لألبناء، حیث یزداد  ،واالجتماعياألسرة والمستوى االقتصادي 

دخل األسرة والمكانة  أرتفعحجم األسرة، وكلما  بازدیادحجم األسرة وینخفض  بانخفاضراسة مستوى الد
االجتماعیة للوالدین إرتفع التحصیل الدراسي لألبناء، وهذا یشیر إلى وجود عالقة بارزة بین أسالیب 

  ) 12إمام،صالنوسي میخائیل عبد الرحمان ح ( .المعاملة الوالدیة ومستوى التحصیل الدراسي لألبناء

  :موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة- 2

وهنا البد من عرض نقاط االتفاق ونقاط اإلختالف بین دراساتنا الحالیة ودراستنا السابقة وأهم 
  .الغایات التي تسعى دراستنا لتحقیقها

 تتفق الدراسة الحالیة مع الدجراسة السابقة فیما یلي :نقاط االتفاق: 

تتشابه الدراسة الحالیة مع دراسة الشرقاوي وبن عیاد كال الدراستین تهدف إل التعرف على مختلف - 1
  .العنف المدرسي أشكال

یشبهها من إنحرافات عنیفة حول  كل من الدراسات تهدف لتسلیط الضوء على المؤسسة التربویة وما - 2
  .التالمیذ

  .تؤدي إلى ظاهرة العنف المدرسيتسعى كل الدراسة نحو معرفة كل الخصائص التي - 3

تتفق الدراسة الحالیة مع  بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الشرقاوي وبن عیاد حول متغیرات - 4
  .الدراسة العنف المدرسي والتحصیل الدراسي

  .كل من الدراسات تهدف للخروج بحلول ومقترحات تساهم نحو خفض حدة العنف داخل المدارس- 5

  تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة فیما یلي :االختالفنقاط: 

الدراسة الحالیة ركزت على العنف المدرسي وعالقته بالتحصیل الدراسي في حین الدراسات األخرى  - 1
  .حاولت ربط العنف المدرسي بمتغیرات وأبعاد أخرى مختلفة عن محور إهتمام الدراسات الحالیة
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الدراسات السابقة حول إختیار المرحلة التعلیمیة المناسبة للدراسة ففي هذه إختلفت الدراسة الحالیة عن - 2
  .الدراسة تم اإلعتماد على المرحلة اإلبتدائیة في حین أن الدراسات األخرى ركزت علة المرحلة الثانویة

 .تختلف دراستنا الحالیة عن الدراسات األخرى في الجانب التطبیقي حیث إكتفینا بالجانب النظري- 3
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  :قائمة المصادر والمراجع للفصل األول

أحمد إبراهیم أحمد، عناصر إدارة الفصل والتحصیل الدراسي، مكتبة المعارف الحدیثة اإلسكندریة  - 1
  .م2000

العنف لدى التالمیذ في المدرسة الثانویة والبحوث في المملكة ): 2008(بن دریدي فوزي احمد - 2
 .جامعة نایف العربیة األمنیة العربیة السعویدیة،

  جرجس میشال جرجس، معجم مصطلحات التربیة  التعلیم، دار النهضة العربیة بیروت - 3
 .م2005

 .م2005حسن الطوالیة العنف واإلرهاب، جدار الكتاب العالي، عمان،  - 4
حسن توفیق إبراهیم، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة مركز الوخر، دراسات الوحدة  - 5

 .م1990ربیة، بیروت،  الع
، المؤسسة لجامعیة، )العنف المشروع والعنف المدان(رجاء مكي سامي عجم، إشكالیة العنف  - 6

 .م2008بیروت، 

 

  



 

 

  

  

  تعریف العنف  - 
  خصائص العنف - 
  العوامل المساهمة في ظهور العنف - 
  اآلثار التي یتركها العنف - 
  األسس النظریة للعنف - 
  العنف المدرسي - 
  خصائص العنف المدرسي  - 
  أسباب العنف المدرسي - 
  أنواع العنف المدرسي - 
  مظاهر العنف المدرسي أثار العنف المدرسي - 
 إجراءات الوقایة من العنف المدرسي - 

 

  

 العنف المدرسي: الفصل الثاني
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  :تمهید

جتماعیة  یعد العنف مشكلة متعددة األبعاد وهي تتضمن أبعادا تربویة ونفسیة وإ

قتصادیة ولقد لفتت أنظار علماء النفس والمهتمین بالتربیة والتعلیم وعلماء االجتماع فدرسوا  وإ

والعوامل المؤدیة إلیها وقد إنتشرت في اآلونة األخیرة ظاهرة العنف بصورة أبعادها وأسبابها 

عامة في المجتمعات وخصوصا في المؤسسات التعلیمیة من قبل أطراف العملیة التربویة فقد 

أصبح العنف المدرسي من القضایا الشائكة التي بلغت نسبة كبیرة في أوساط المتمدرسین 

  .مؤدیة إلیه المعلمین الذین یمارسون العنفحول ظاهرة وأبرز العوامل ال

وعلیه تأتي هذه الدراسات كمحاولة للكشف عن خبایا ظاهرة العنف المدرسي والبحث 

في العوامل المؤدیة إلیها والتعرف على أشكال العنف لدى األطراف المعنیة به واآلثار 

ظاهرة العنف  من المترتبة علیه وصوال على وضع برامج عالجیة وحلول مقترحة للتقلیل

سي وغیرها من ظاهرة العنف المدر  المدرسي وغیرها من العناصر التي تساهم للتقلیل من

  . ولو بالقلیل في إعطاء نظرة حول ظاهرة العنف المدرسي العناصر التي تساهم
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I -العنف 

  :تعریف العنف/1

  ).185ص ،م1980، عبد الرضا الطعان(العنف هو إرادة تبحث عن هیمنة -أ

وهذه اإلرادة تقترن أیضا بهدف معین من أجل  عنف هو ممارسة تقترن بإرادة واعیةلا -ب
رغامه على التنازل واإلعتراف بضعفه  خفاضه لإلرادته وإ فرض السیطرة على اآلخر وإ

  .وهزیمته

فالعنف عمل قصدي یقترن بإرادة واعیة،یهدف طرفا إلى فرضها على طرف آخر، أو فهم "
رغامه    م2005 1األردن ط جدار الكتاب العالمي، حسن الطوالیة، الفن واإلرهاب،("على قبول الهزیمةإرادته وإ

  ).19ص

العنف هو كل سلوك یتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبیخ واللوم والتقریح وعلى هذا  -ج
 ).41م ،ص1990،حسن توفیق إبراهیم( األساس فإن العنف قد یكون سلوكا فعلیا أو قولیا 
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  : خصائص العنف/2

 وأحاسیس قاسیة وأفكار  ة من مشاعریتصف العنف بخاصیة تمثل باكورة مستخلص
معادي لهم أو  ال یضمر لهم الخیر بل اآلخرینسلبیة تبلورت عن تفاعل حاملها مع 

 .مخاصمهم بسبب تصادم أو تعارض مصالحه معهم
 یأخذخص الذي یتصف باإلدمان أي أنه یشبه عقار الكوكایین، بمعنى أن الش 

فسي من عالمه الواقعي لیعیش في نالكوكایین لكي ینحدر أو یخرج عن وضعه ال
 .عالم الخیال

  العنف هو أحد الخیارات المتاحة أمام الفرد أحد أنواع البدائل التي یواجهها في الحیاة
االجتماعیة وبالذات عندما یقابل أحداثا قاسیة وحادة أویواجه موقفا محرجا وصفیا 

 .دامعق
  العنف والتصرف العقالني نقیضان ال یلتقیان وال یلتقیان وال یتجانسان،فالفرد الذي

یتصرف بعنف أنه ال یستخدم عقله في قراءة األحداث التي یشاهدها إذ ینظر على 
یجابیة( أنها مستقرة على قطبین متأخرین  .وال یوجد شيء بینهما) سلبیة وإ

  الناریة  اآلالتتمیل طبیعة العنف إلى التصعید والتفاقم إذ یستخدم مستخدمه
 .ضد اآلخر أو عن رأیه انفعالهوالركالت واللكمات والصراخ للتعبیر عن 

  أو اإلبداع أنه أشبه بالعشب الضار ال یفید  االبتكارالعنف نقیض اإلصالح أو
إلعادة بناء مؤسسات سیاسیة  اإلنسان ألن ضرره أكثر من نفعه، حتى لو كان وسیلة

ألنه مدمر أو مخرب أو یولد مشكالت جدیدة بعد أن یلغي أو یطمس  اجتماعیةأو 
  .المشكالت القدیمة

زاء  بمعنى انه یزید من الطین بلة لذا یوجد مجتمع أو فرد سوي وعاقل یتقبل العنف وإ
فرازاته خلقه  ذلك فهو محصور ومدان من قبل األسویاء والعقالء بسب للتصرف العقالني وإ

  ).27،26، 28م، ص2010خلیل العمر،(من اإلیجابیة  أكثرالسلبیة 
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  :المساهمة في ظهور العنفالعوامل  /3

مجتمعیة  انعكاساتیتسم القرن العشرون بظاهرة العنف كما أن هذه الظاهرة لها 
لغاء فرص  تثبیطوبیئیة كما أن هذه الظاهرة تهدد الوجود اإلنساني والمتمثل في  الفكر وإ

  .الحوار واإلقناع

  :وهناك العدید من العوامل التي تتحكم في ظهور سلوك العنف أهمها

  :العوامل االجتماعیة-أ

المدرسة اإلسرائیلیة ربطت السلوك العنیف بالظروف االقتصادیة معتبرة أن العنف 
  .االجتماعیةعدالة ال النعداممحصلة للظروف االقتصادیة، فالعنف من وجهة نظرهم، رد فعل 

بإعتبار العنف ولید الظروف االجتماعیة  أما دور كایم فیختلف في رأیه عن باقي اآلراء،
المدرسة اإلیطالیة، التي حصرت  اجتماعیاومن أشهر المدارس التي فسرت ظاهرة العنف 

  .أسبابه وعاملین أساسیین،عامل ذاتي یتعلق بشخصیة الفرد العنیف

عالقة في أما مستوى البیئة االجتماعیة فقد كشفت الدراسات عن جانب  له أهمیة 
العنف عند األبناء على الجانبین،حیث تبنى وجود إرتباط بإحتمالیة  االجتماعیةالتنشئة 

جاه تالعنف لدى  األبناء بعنف األب داخل األسرة وكثرة الخالفات بین الزوجین وفي نفس اإل
وبین السلوك  العنیفةسات أو أضحت إرتباطا قویا بین البنیة االجتماعیة فإن عدیدا من الدرا

العنیف لدى األبناء كما أظهرت الدراسات وجود عالقة بین إنخفاض المستوى االقتصادي 
 .العنف عند األبناء واحتمالیةلألسرة 
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  :عوامل وراثیة-ب

عرضها لدراستین بهدف تحدید لم تقدم فیها رأیا حاسما عند : 1991هناك دراسة إلیزابیث 
محمد الجوهر ( الدور الذي یلعبه كل من العوامل الوراثیة والبیئیة في حدوث السلوك العنیف

  ).71ص ،1995 وآخرون،

من الطالب الذكور وأوضحت النتائج وجود  256وفي الدراسة األولى التي أجریت على 
یة المیالدیة، المشكالت الورائیة اإلجرامي، والمضاعفات الوراث االنحرافإرتباط قوي بین 

یا كطالبا دنمار  94المعقدة المصاحبة للفرد منذ الوالدة وفي الدراسة الثانیة،التي أجریت على 
أعدت النتائج عدم وجودا إرتباط بین العنف المضاعفات المیالدیة وهكذا یتضح تناقض 

  .ك العنیفالنتائج التي تؤید أو تتقي دور العامل الوراثي في إحداث السلو 

  :العوامل البیئیة-ج

ر منظمة الصحة العالمیة بجنیف أكد على أن البیئة في المناطق متدنیة یویؤكد تقر 
المستوى المعیشي، یعتبر المسؤول األول عن إزدیاد حاالت العنف واإلدمان واإلرهاب في 

 واالجتماعیةالدول النائیة وأوضح التقریر أن المسكن الجید والمناسب من الناحیة الطبیعیة 
  .سواء من الناحیة أو الجسمیة.ویوفر لإلنسان الصحة الجیدة

كما أشار التقریر إلى وجود أمراض خطیرة إلى وجود أمراض خطیرة ناتجة عن تلوث 
وسوء معاملة  االنتحارحاالت  وانتشارالبیئة وأخرى اإلكتئاب، إدمان األدویة والخمور 

  .االغتصابوالتطرف وظاهرة  نحرافاالحاالت  ازدیاد األطفال وكثرة الخالفات الزوجیة،

خاصة ضد األشخاص ویرتبط طبقا للتقریر،ظاهرة العنف  ،وتتنامى في تلك المناطق
اإلزدحام وتلوث المیاه و بین السلوك العنیف وعوامل الضغط البیئي،كالضوضاء التقریر 

  ).72ص  1995محمد الجوهر (  والتصمیم الهندسي الردئ،وعدم توافر الظروف البیئیة المناسبة
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زیقیة وفي هذا اإلطار تعددت الدراسات التي تناولت اإلرتباط بین عوامل البیئة الفی
 فعلى مستوى البیئیة الفیزقیة،. واإلجتماعیة من جانب والسلوك العنیف من جانب آخر

بإزدحام المسكن، ومشاهدة التلفزیون وخاصة  أظهرت النتائج أن العنف یرتبط بدرجة كبیرة
 .نفمشاهدة الع
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  :اآلثار التي یتركها العنف/4

مما ال شك فیه أن العنف سلبیات كثیرة على الطفل فهو من جهة یطبعه بطابع العنف 
كأسلوب من أسالیب الحل للمشاكل التي قد یتعرض لها في حیاته، ومن جهة أخرى یجعله 

صفعه أو حتى الصراخ في عرضة للكثیر من المشكالت السلوكیة،فمثال إن ضرب الطفل أو 
جتماعیة على الطفل،وأیضا إضراب الشخصیة  وجهه قد تقود إلى مشكالت سلوكیة ونفسیة وإ
فمن یتعرض للعنف یتولد لدیه إضطراب في تكوین شخصیته، وتنشأ لدیه إتكالیة على الغیر 

ب له وخاصة العنف الجسدي على الطفل،یفقده مهاراته وقدراته ویسب كما أن العنف الشدید،
  ).2ص ، 2006درویش،(الشلل أو الكسور أو إعاقة النمو أو التخلف العقلي 

أضف إلى أن الطفل المعنف مهدد جدا بأن یصیر عنیفا عندما یكبر، والطفل المهان 
مهدد بان یعدم معرفة كیفیة إحترام اآلخرین،ولسوف یمیل إلى معاملة اآلخرین على النحو 

  ).55، ص 2009مولر،() اإلنتقام مما كابدهالذي عوم لبه كما لو كان یرید 

كذلك أثبتت الدراسة التي قام بها المجلس األعلى لألمومة والطفولة عن العنف ضد 
المجلس األعلى (األطفال أن معظم األطفال یشعرون بالغضب واإلحباط عند تعرضهم للعقاب 

  ).12،ص2006لألمومة والطفولة،

هناك آثارا لعملیة اإلعتداء تؤثر على الطلبة،وعلى كما أثبتت العدید من الدراسات أن 
قلیلو :أدائهم االجتماعي والسلوكي،اإلنفعالي فاألطفال الذین تعرضوا لألذى یتصفون بأنهم

 ،2004 البشري،(اإلنفعالیة غیر مستقرة یجرحون بسهولة،مواقفهم النفسیة و الثقة بأنفسهم قلقون،

  ).93ص

أضف إلى ذلك أن ظهور السلوكیات العنیفة عند بعض الطالب یؤثر سلبا على عالقة 
المجتمع المدرسي المبني على التفاعل والتعاون،ویؤثر على مستوى األداء المدرسي عند 
هؤوالء الطلبة الذین یتصرفون تصرفا عنیفا مع زمالئهم، ویسبب سمعة سیئة للمدارس التي 
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وتصبح عوامل طاردة من المدارس التي تسود فیها مثل تلك تكتنفها تلك السلوكیات، 
وتصبح وصمة سیئة للمدرسة على الرغم من أن السلوكیات لم تكن موجودة  السلوكیات،

  ).6،ص2009الشهري،(سابقا فیها،وبصورة عامة تسيء إلى التعلیم المتوسط 

  لیمي، التعنف على الطالب في المجال السلوكيوفیما یلي تلخیص لتأثیر الع
  .اإلنفعالي االجتماعي،

  :المجال السلوكي.أ

 )8ص  2004 حجازي ودویك،(إن تأثیر العنف على الطلبة في المجال السلوكي یتجلى عند 
عدم قدرة على  وعصبیة زائدة،مخاوف غیر مبررة ،ومشاكل إنضباط، عدم المباالة،:( بما یلي
 اإلنتحار،وتحطیم األثاث والممتلكات المدرسیةإضافة إلى السرقات والكذب،محاولة  التركیز،

شعال النیران،    ).وتنكیل بالحیوانات عنف كالمي مبالغ فیه، وإ

  السلوك العنیف بمضایقات الطالب اآلخرین، :)kramen, 1999,p2 (ویتجلى عندكما 
  .كحول المخدرات،

  :المجال التعلیمي.ب

من  )111ص ،2011سمیرة،(إن تأثیر العنف على الطلبة في المجال التعلیمي یظهر عند 
الغیاب : (من (.....)وعند ).الرسوب الدراسي تدني المستوى التحصیلي للتلمیذ،:(خالل

  ).عن الحضور إلى المدرسة التأخر المتكرر،

  :المجال االجتماعي.ج

 ،2004 البشري،( اعي یمكن تلخیصه عندإن تأثیر العنف على الطلبة في المجال االجتم

عدم المشاركة في  وقطع العالقات مع اآلخرین، اإلنعزالیة عن الناس،( :باآلتي )94ص
  ).العدوانیة تجاه اآلخرین التعطیل على سیر النشاطات الجماعیة، نشاطات جماعیة،
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  :المجال اإلنفعالي.د

قلة الثقة :( من خالل) romion(عندیأتي تأثیر العنف على الطلبة في المجال اإلنفعالي 
ردود :(من خالل) 401،ص 2008 عیاصرة،(وعند  ،)تكرار السلوك السلبي للفت اإلنتباه بالنفس،

  التوتر الدائم،وعدم الهدوء واإلستقرار النفسي والهجومیة الدفاعیة في مواقفه، الفعل السریعة،
  ).والشعور بالخوف وعدم األمان المازوخیة تجاه الذات،

وجدت الباحثة من خالل الدراسات السابقة التي إطلعت علیها حول العنف المدرسي أن 
العدید من الشباب یواجهون إصابات غیر ممیتة جراء العنف المدرسي،بعض هذه اإلصابات 

صابات أخرى قلیلة،وقد تكون أكثر خطورة كذلك وجدت زیادة في الوعي لدى .بسیطة نسبیا،وإ
بشأن اآلثار السلبیة للعنف على الصحة الجسدیة والعقلیة والنفسیة العاملین في المدارس 

حیث یبحث المدرسون والعاملون في المدارس اآلثار التي یتركها سوء المعاملة  للطلبة،
كالخف،وقلة التركیز،والخوف (والعنف على الطلبة مثل األمراض النفسیة القصیرة األمد

كالقلق (العنف تتضمن مشاكل نفسیة  فأثارد على المدى البعی  أما ،)الغضب  المرضي،
 ).الجنوح اإلنتحار،(وأمراض أخرى غیر قابلة للتفسیر مثل  والكآبة،
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  :األسس النظریة للعنف- 5

بإعتبار العنف أحد الظواهر النفسیة الهامة، لما یترتب عنها من آثار مدمر للفرد فقد 
إختالف مدارسهم وتوجهاتهم،هذا ما أدى إلى وحاولوا تفسیره رغم  النفس، إهتم به علماء

التباین الكبیر في األطر النظریة التي تعتمد علیها كل نظریة أو مدرسة من مدارس علم 
  .النفس،وسوف نحاول التطرق إلى أهم النظریات التي فسرت العنف

  :النظریة البیولوجیة الوراثیة-5-1

ة عامة لإلقتتال لدى اإلنسان،ومن تقوم هذه النظریة على فرضیة مؤداها أن هناك غرز 
ویبني إفتراضه على أساس مالحظة أنواع  ثم فإن جانبا كبیرا من أصول بیولوجیة غریزیة،

  وقد قدم نظرته في كتاب صدر العنف البشر،یرتد إلى أصول غرزیة عدیدة من الحیوانات،
ذلك " بعنوان ،1966سنةأن العدوان له باللغة األلمانیة  :بقوله "كوندادلورنز" وقد أوضح ذلك
العنف شرا إذا قدرنا وظیفته للبقاء في عالم الحیوان ،فهو " لورانز"وال یعتبر " الذي یدعي شرا

  .یضمن البقاء لألصلح،كما أنه یسهم في توزیع أفراد النوع على المساحات المتاحة في البیئة

  ":لورنز"من مظاهر النقد التي وجهت لرؤیة

د تعمیم نتائج مالحظتنا عن الحیوان على اإلنسان،ذلك ألن أنه ینبغي التحفظ عن .أ
  .السلوك اإلنسان یتم في إطار ثقافي،ولیس غرزا فقط،مثلما نجد في السلوك الحیواني

نتساءل "لورنز"إن حتمیة الغریزة كمفهوم أساسي للعنف یستدعي النظر،فطبقا لفكرة .ب
  .وقت معین لماذا یكون الفرد معین عنیفا ولماذا یحدث العنف في

كما أكد كثیر من الباحثین على تشككهم في إمكانیة تشحن طاقة لمدة طویلة إلى أن . ج
  .تفرغ عن طرق العنف
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تحاول هذه النظریة تفسیر ظاهرة العنف من خالل إعادة : الوراثة والعنف -5-1-1
 نوع من اإلختالل في وهذا الكروموزوم یفسر على أنه )x yy( التركیز على كروموزوم

یرتبطان بالجنس بینما ) x (كروموزومات الذكولر واألنثى العادیة لدیها كروموزومان من نوع 
یمكن أن  ال(x yy) ولكن من الواضح أن هذا النوع من  اإلختالل  ).xy (یوجد لدى الذكر 

في كل ثالثة أالف  1أقل من (یكون سببا في العنف لدى اإلنسان،وذلك أن تواتره قلیل جدا
من الكور ولیسوا بالضرورة من المتهمین (x yy) وكذلك فإن معظم من ینتمون إلى ،)مولود

  .بجرائم العنف

بأنها  ،)في ضوء هذه النظریة فإنه یعز إلى الهرمون األندروجین:الذكورة والعنف-5-1-2
السبب المباشر لوقوع العنف بدرجة أكبر بین الذكور،وفي دراسات على الحیوانات لوحظ أن 

  .یقلل من العنف بینهم ورخصاء الذك

أن لم یكن دور البیئة الفزیقیة  ما یفسر ظهور حاالت من سلوك العنف بین اإلناث، لكن،
  ).82، 80،ص 1995محمد الجوهر وآخرون،(.دورا مهیئا لذلك واالجتماعیة

ختلفة مظریة على أن السمات أو الملكات النتعتمد أیضا هذه ال :المخ والعنف-5-1-3
ومنها ملكة التدمیر التي كان  مركز كل منها في منطقة معینة من المخ،للشخصیة یقع 

  .یعتقد أن مركزها في موقع في المخ فوق األذن

  األفرادأسالیب عدیدة لتحدید مواقع النشاط الكهربي الشاذ في المخ لدى '' مارك ورافین''
 الستشارةیة ثم نبهت هذه المواقع الكهربائ تاریخ عنف إجرامي طویل،المعروف عنهم 

 ،1995 محمد الجوهر وآخرون،(.هذه المواقع جراحیا استؤصلتالوظیفة العنیفة،وفي بعض الحاالت 

 ).82ص 
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  :النظریة التحلیلیة-5-2

أهم النظریات المفسرة لظاهرة –عدوان  -تعد نظریة التحلیل النفسي ونظریة اإلحباط
  .العنف

  :نظریة التحلیل النفسي-5-2-1

حیث یرى أن العنف سلوك واع شعوري ناتج عن غریزة '' فروید''یتزعم هذه النظریة 
ن العنف دافع من الدوافع  الموت التي إفترض وجودها،وهي المسؤولة عن التدمیر، وإ

وغرزة الحیاة وتهدف لحفظ  الغریزیة المتعارضة،وهما غرزة الموت تهدف لحفظ النوع،
منذ والدته یمتلك  نیرون أن اإلنسا" فروید"وعلى رأسهم ،الفرد،ویشیر رواد التحلیل النفسي

عددا من الغرائز العدوانیة، والتي ال تعود إلى الطبیعة البیولوجیة له،بل هي غرائز توجد في 
تبنى أساسا على ثالثة عناصر " فروید"طبقات الالشعور الداخلیة فالشخصیة اإلنسانیة عند 

  :وهي متصارعة ومتناقضة،

  :الهو-أ

  .ني الدوافع القویة التي تبحث عن اإلشباع بأي طریقةوتع

  :األنا العلیا-ب

  .وهي الصور المثالیة والفضائل األخالقیة التي یتعلمها في الصغر

  :األنا-ج

  .التي تكبح جماح األنا األعلى وهي الذات في صورتها العاقلة،

  ).31ص ،1998 مصطفى عمر التیري،(
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وبین معطیات العالم  الصراع بین اإلنسان ونفسه،كما یعتبر حدوث العنف نتیجة 
 بعائق من العوائق  فیصطدم، فعندما یرد تحقیق رغبة من رغباته، المحسوس الذي یعیش فیه،

 ،2009 رشاد علي عبد العزیز موسى،( فإنه یحدث صراع نفسي والذي بدوره یحدث سلوك العنف

  ).41ص

داخل الطفل مند بدایة حیاته فهي ترجع أن العدوان یعمل  "میالني كالین" بینما تراه
تتشكل لدیه في إنما  ،م من خالل تجربة الرضاعة فالطفلالعدوان إلى العالقة األولیة مع األ

تكون لدیه  فإذا كانت هذه التجربة مشبعة للطفل، نفسه،عن الوقت نفسه صورة عن األم و 
أما إذا  ،"صورة األم الصالحة" إسم ''كالین''وهذا ما تطلق علیه  صورة إیجابیة عن األم،

كانت هذه التجربة مؤلمة أو محبطة ولم یحصل الطفل من خاللها على اإلرتیاح والطمانینة 
 األموصورة " األم السیئة" فتكون لدیه صورة سلبیة عن األم وهو ما تطلق علیه الباحثة إسم

ونها الطفل عن تكون النواة األولى لكل صورة یك هذه سواء كانت إیجابیة أم سلبیة،
اآلخرین،وعن العالم وذاته ووجوده،وهكذا تؤدي صورة األم الصالحة إلى تكوین صورة إیجابیة 

هجومي عنیف یمارس بطشه على اآلخرین،كما یلجأ إلى "أنا األعلى"عن الذات وبالتالي تنشأ
ولد في تدمیر الموضوعات الخارجیة خوفا من تلقي الهجومات اإلنتقامیة منها وهذا التحطیم ی

نفسه الخوف من إنتقام هذه الموضوعات من خالل مبادلة العنوان ، والعنف مما یؤدي إلى 
لى المزید من نزعات ونوبات العدوان والتحطیم  رشاد علي عبد العزیز موسى،(زیادة شدة القلق وإ

  ).44ص ،2009

  :عدوان- طنظریة إحبا-5-2-2

تي مؤداها أن اإلحباط یؤدي ال وزمالئه"دوالرد" بنیت هذه النظریة على أساس فرضیة
  :وصیغت هذه الفرضیة على جزئین ،العنف

  .أن العنف یعد دائما نتاجا لإلحباط -أ
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  .یفترض أن یسبقه مواقف إحباطیة یف،أن حدوث السلوك العن -ب

فإن اإلحباط إن لم یؤدي إلى  ،طبقا لهذه النظریة أنإلى  1993ویشیر أحمد عكاشة 
  والمصدر األساسي لهذه الفرضیة األقل كل عنف یسبقه موقف إحباطي، عنف فعلى

الدراسات التي تشمل على تأخیر أو تعطیل إشباعات الطفل تقابل بتخبط لألشیاء التي 
  .أمامه

  :على هذه النظریة یؤخذلكن من بین ما 

ریة إلى تعدیل النظ.."میلو"،مما دعا )اإلحباط-العنف(محدودیة للمعادلة األصلیة .أ
أن العنف واحد فقط ضمن عدد من األنماط المختلفة لإلستجابة :وصیاغتها على النحو التالي

  ).84،ص1995محمد الجوهر وآخرون،( التي یثیرها اإلحباط

النظریة،بتسلیمها أم أي إحباط یؤدي إلى عنف،الجوانب المعرفیة والذاتیة  أهملت.ب
صیة الفرد المعرض لإلحباط، وخلفیته للمواقف اإلحباطیة،تلك الجوانب التي تتضمن شخ

الثقافیة ،ونوعیة الموقف اإلحباطي،ومدى تكرار اإلحباطات في حیاة الفرد ،وكلها عوامل 
ذات تأثیر على إنتاج العنف من المواقف اإلحتیاطیة وسواء أكانت مجموعة ما من الظروف 

الفرد لها،بل أن إحباطها البیئیة محبطة أم غیر محبطة ،فإن ذلك قد یعتمد على كیفیة إدراك 
  .أو عدم إحباطها مشروط بهذا اإلدراك

  ).84المرجع نفسه ص(

  :نظریة اإلتجاه نحو الذات -5-2-3

وهي تشیر إلى أن العنف یحدث  ،1982 "كابلین وكابلین"یشیر صاحب هذه النظریة
السلبیة نحو الذات لدیه،والتي  االتجاهاتعندما یسعى الفرد ویناضل من أجل التغلب على 
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تنمي لدیهم نقص في تقدیر الذات یجعلهم یمیلون إلى تبني أنماط سلوكیة منحرفة كوسیلة 
  .)110،ص2007طه عبد العظیم حسین،( یحظى من خاللها بإهتمام اآلخرین له

  :النظریات االجتماعیة-5-3

هي التي أدت  لمجتمعأن الظروف والمتغیرات التي عرفها ا االتجاهیرى أصحاب هذا 
بالفرد إلى إستعمال العنف،وتعتبر نظریة الضبط االجتماعي ونظریة البیئة أهم هذه 

  :النظریات

  :نظریة التعلم االجتماعي-5-3-1

  الذي یرى أن العنف سلوك متعلم من المجتمع ألبرت باندورا"ترجع هذه النظریة إلى،
علیه تعلم السلوك العنیف كأي نوع من فتفرض  ویؤكد على التفاعل بین الشخص والبیئة،

  فإن الفرد یكتسب العنف بالتعلم والتقلید من البیئة المحیطة بهباندورا  فحسب .السلوك اآلخر
  .سواء في األسرة أم المدرسة أم غیرهما

بدراسة بعض العوامل كالممارسة التربویة )" 1983(والتر وباندورا" ولقد قام كل من
كنمودج یقتدي به،وأثر ذلك على العنف فوجدوا أن -األب واألم-ادجللوالدین وتأثیر النم

  .الطفل یقلد سلوكه

كما ترجع هذه النظریة مصدر العنف إلى التنشئة المتسلطة ومشاهدة األفراد لألفالم 
الكرتونیة التي تعرف بقصص البطولة،والسلوكیات العنیفة تؤثر فیهم عن طریق التقلید 

  ).55-54ص  ،2009 العزیز موسى، درشاد علي عب (.والمحاكاة

  :نظریة الضبط االجتماعي-5-3-2

إلى القول بأن العنف غریزة داخلیة " إدوارد روس"هذه النظریة من بینهم  أنصاریذهب 
في اإلنسان یتم التعبیر عنها عندما یقشل المجتمع في وضع قیود وضوابط محكمة على 
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هي تلك المجموعات التي  الدفاع األول للمجتمع،تقر هذه النظریة كذلك إلى أن خط  ،األفراد
ال تسیطر علیهم أسرتهم فیتم ضبطهم والسیطرة علیهم عن  ال تشجع العنف، أما أولئك الذین

أن  بإختصار تدور نظریة الضبط االجتماعي حول إفتراض مفاده، طریق الشرطة والقانون،
هما الشيء  واالمتثالالطاعة شيء طبیعي یوجد لدى جمیع األفراد،لكن  لالنحرافالدافع 

  .الذي یجب أن یتعلمه الفرد

  :نظریة التفكك االجتماعي -5-3-3

أن التفكك هو السبب " األمریكي ثورستن سیلین"یرى بعض علماء االجتماع من بینهم
الفقر كلها ترتبط لتغیر السكاني والظروف السكنیة و الرئیسي لحدوث سلوك العنف فعوامل ا

  .عنف،أضف إلى ذلك صراع األدوار االجتماعیةإرتباطا وثیقا بال

بإعتبار أن الفرد  یلعب التفكك االجتماعي دورا هاما في نمو ظاهرة السلوك المنحرف،
یرتبط بمجموعة من الوحدات والنظم،ولكل وحدة مجموعة من المعاییر التي تنظم 

للثقافة في المجتمع السلوك،فإذا كانت تلك المعاییر واحدة بالنسبة لكل الوحدات الممثلة 
رشاد علي عبد (.حینئد ال توجد مشكلة،لكن تختلف هذه الوحدات في المعاییر التي تنظم السلوك

  ).55ص2009العزیز موسى،

  :النظریة السلوكیة-5-3-4

حیث یلجأ  ترجه هذه النظریة فكرة التقلید أو المحاكاة كأساس لحدوث السلوك العنیف،
ویحدد ذلك  ى تقلید الكبار والتعلم من خاللهم السلوك العنیف،األطفال طبقا لهذه النظریة،إل

تبث لهم من خالل األفالم وأجهزة  نماذجمن خالل  أومن خالل مواقف حقیقیة في الحیاة 
في إطار نظرته في التعلم االجتماعي،أن الطفل یتعلم  1911سنة  "بندورا"التلفزیون ویرى

ن التعرض .ى من السلوكالعدوان والعنف كما یتعلم األنواع األخر  عنیف یقدم  لنموذجوإ
  :نوعین من المعلومات
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  .معلومات فنیة تزید من ثقة الفرد بقدرته على القیام بعمل من أعمال العنف  -أ

 محمد الجوهر وآخرون،(معلومات عن عواقب العنف ثوابا بطریقة معینة وفي موق معین -ب

  ).85ص ،1995

  :النظریة المعرفیة-5-4

النفس المعرفي أن یتناولوا سلوك العنف لدى اإلنسان بهدف عالجه وقد  حاول علماء
ركزوا في معظم دراساتهم وبحوثهم حول الكیفیة التي یدرك بها العقل اإلنساني وقائع أحداث 

في المجال اإلدراكي أو الحیز الحیوي لإلنسان،كما یتمثل في مختلف المواقف  معینة
على الحیاة الیومیة لإلنسان،مما یكون لدیه مشاعر الغضب  وانعكاسهااالجتماعیة المعاشة 

وكیف هذه المشاعر تتحول إلى إدراك داخلي قوي یقود صاحبه ممارسة السلوك  والكراهیة،
  ).28ص ،2002 عبد العظیم سعید مرشد،(.العدواني

  :النظریة التكاملیة-5-5

اإلنساني فهي ترى أن  تمثل النظریة التكاملیة من أحدث النظریات التي درست السلوك
في الوقت نفسه وهي ترفض  ذات أبعاد متعددة ومتداخلة واجتماعیةالعنف ظاهرة إنسانیة 

النظرة األحادیة أو التفسیر األحادي الذي ینظر للعنف من زاویة واحدة،ذلك أن هذا التفسیر 
كاملیة تؤمن ال یتفق مع تعد وتشابك العوامل المتعددة والمسببة للعنف،كما أن النظرة الت

من نتائجها بالتالي فإن النظرة  باالستفادةبضرورة تكاثف التخصصات المختلفة وذلك 
على  اعتمدسیما وأن هذا الفهم قد لهذه الظاهرة ال" لنفسي المتكاملالفهم ا" التكاملیة بمثابة

على مستوى أفكار النظریات السابقة التي ینطوي كل منها على جانب  المطروحةالتفسیرات 
من األهمیة نظرا لكون  كل نظریة قد كشفت الغطاء عن جزء أو زاویة،ولم تغطي بقیة 

ومنهجیا للوصول إلى الفهم  واجتماعیامنها جمیعا مطلبا نفسیا  االستفادةالجوانب ،ولذلك فإن 
  ).66ص ، 2009العزیز موسى،رشاد علي عبد (.الناضج والمتكامل
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للبعد  افتقارهاهو  سبق ذكره من نظریات،نجد أن أول ما یلفت اإلنتباه، بناءا على ما
إلى التركیز على  انتهت أنهاأن الفرد متعدد األبعاد ،حیث نجد  اعتبارالشمولي للفرد،على 

همال البعض األخر، یف بطبعه فاإلتجاه البیولجي یقر بأن اإلنسان عن بعض األسباب،وإ
كما أسلمت كذلك بأن السلوك العنیف  ،ة لمجموعة من الخصائص البیولوجیةوحصیل

التحلیلي فیقولون  االتجاه أنصار أما وراثي،أي یلد الطفل محمل بجینات العنف من والدیه،
  .وأن اإلنسان عدواني بالفطرة بأن العنف سمة من سمات الشخصیة،

نظریة التعلم االجتماعي حیث ربطوا العنف بغریزتي الموت والحیاة،في حین ربطت 
بنماذج تقدمها األسرة  فاألطفال یتعلمون السلوك العنیف ف بالمالحظة والتقلید،سلوك العن
 إذ تقر أن الفرد كل متكامل، أما النظریة التكاملیة فهي تربط بین كل النظریات، ،واألصدقاء

 .    نفسیة وبیئیة تج نتیجة عوامل بیولوجیة عضویة،فسلوك العنف ین
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II- العنف المدرسي 

  :خصائص العنف المدرسي/6

  :یمكن إیجاز خصائص العنف المدرسي في النقاط التالیة

  )الضحیة إیذاءتوفر بیئة والقصد (متعمد إیذاءهو -1

  .ضد الممتلكاتاو  نفسي، لفظي، أشكاال وصور متعددة منها ما هو بدني، یأخذ-2

  :أسباب العنف المدرسي/7

لعبیدي (: یلي حدوث العنف المدرسي نذكر منها ما إلىهناك العدید من األسباب التي تؤدي -

  )218ص ،م  2013العید،

  :األسباب الفردیة/أ

 إلىخصائص نفسیة وانفعالیة لدیه تدفعه  إلىشیر تعوامل ترتبط بالفرد العنیف و 
 واالنفعاليالبناء النفسي  إلىالسلوك العنیف لدى الطالب قد یكون راجعا  أنأي  العنف،

والخوف فاألطفال  ،االندفاعیةوخصائص الشخصیة لدیهم،ومن بین هذه الخصائص 
  .المراهقة والرشد مرحلة إلىالمندفعین یكون لدیهم استعداد للسلوك العدواني عندما یصلون 

ین السلوك العنیف ومستوى الذكاء لدیهم ویرى بعض الباحثین أن هناك ارتباط ب
 االندفاعلدى الفرد، وأن األطفال الذین یكون مستوى ذكائهم منخفض یكون مستوى  واالندفاع
انخفاض  إلىالعنف باإلضافة  إلىیعانون من العسر المدرسي الذي بدوره یؤدي  نمرتفع حی

، كذلك العدوانیة في الطفولة ،فاألطفال واالغترابتقدیر الذات ونقص المهارات االجتماعیة 
الذین تعرضوا للعنف والخبرات الصدمیة في الطفولة یحتمل أن یكون عدوانیین في المراهقة 

لدى بعد  في ماوالرشد،فالعدوان المبكر في الطفولة هو أحد المؤشرات القویة لظهور العنف 
ك العدواني في الطفولة یشكل السلو  أنالرشد، هناك من یرى  أوالفرد سواء في المراهقة 
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ظهور العدوان في المراهقة والرشد فالطفل یضع في عقله أن العنف  إلىاألساس الذي یؤدي 
الخصائص النفسیة لدى  أنهو جزء من أسلوب الحیاة، ولقد أوضعت العدید من الدراسات 

 األسرةداخل  والنشاط الزائد والقصور في الجوانب المعرفیة والعنف االندفاعیةالطالب مثل 
أثناء مرحلة  الطفل إهمالف لدیهم في المعملة، وان إساءة یلى ظهور السلوك العنإیؤدي 

في  إلیهواإلساءة الطفولة قد تدفع به على العنف في مرحلة المراهقة والرشد فإهمال الطفل 
األسرة ومشاهدة الطفل للعنف األسري ضد عضو في األسرة مثل األم واإلخوة قد یؤدي به 

انه كل األطفال الذین یتعرضون  إلیهالى ممارسة العنف، والنقطة الهامة التي ینبغي اإلشارة إ
  .العنف مستقبال إلى یلجئونوسائل اإلعالم للعنف األسري ویشاهدون العنف عبر 

  :األسباب الجماعیة/ب

والسلوك غیر السوي للطفل ویعتبر سوي تلعب األسرة دورا هاما في تشكل السلوك ال
 ة فالتلمیذ حینسالعوامل الهامة التي قد تساهم في العنف داخل المدر أحد  األسريالسیاق 

، وقد ینقل ألسریة قد یجد في المدرسة متنفساالمدرسة ولدیه الكثیر من المشكالت ا إلى یأتي
تساهم في حدوث العنف ، وهناك عوامل أسریة عدة المدرسة إلىالعنف من داخل األسرة 

ویتمثل ذلك في سوء معاملة الطفل في الطفولة ومشاهدة العنف في األسرة  المدرسي،
العنف األسري بینهم  أنللعنف المنزلي فال شك  اهدةویتضمن ذلك كون الطفل ضحیة مش

كانوا قد شاهدوا العنف بین  ذإیستطیعون تعلم العنف  فاألطفالفي زیادة العنف المدرسي 
ندمج األطفال في هذه السلوكات العنیفة في المستقبل لدین ومن ثم فمن المحتمل أن یالوا

دید من الطالب عاألطفال قد یرون العنف وسیلة هامة وفعالة في الحیاة وال هؤالء حیث أن
  .العنف المنزلي عانواالذین یمارسون العنف في المدرسة هم ممن 

ترتبط بالعنف المدرسي ضعف الرقابة الوالدیة  إليومن المتغیرات األسریة األخرى 
في حیاة أطفالهم یكون  اآلباءوجود ن حیث أن \وغیاب أحد الوالدین عن األسرة لفترة طویلة

فضعف الرقابة واإلشراف على سلوك الطفل  مهما في جعل األطفال تحت الرقابة الوالدیة،



 العنف المدرسي                                     الفصل الثاني                         
 

34 
 

الوالدین وغیرهما عن  نشغالاالمن خالل األسرة وترك الحبل على القارب الطفل نتیجة 
  المراقبة الوالدیة تعتبر سببا في انخفاض مشاركة األطفال في السلوكیات العدوانیة العنیفة

 اآلباءوهذا یتطلب أن یجلس .فال بد من وجود رقابة على سلوك الطفل في مرحلة الطفولة
حلول إیجاد الفیها مشكالت أطفالهم ویعملون على مع أطفالهم فترات كافیة ویعالجون 

  .المالئمة

نسجام العنف أیضا عدم اال إلىومن العوامل األسریة في تدفع األطفال والمراهقین 
سبب تفكك األسرة مثل حالة  إلىباإلضافة  األسرة األسري وتفاقم المشكالت داخل

على رؤوس األطفال،وكذلك البطالة الوالدیة ا نقاضهأالطالق،فعندما تنهار األسرة تسقط 
المدى،وتعاطي المخدرات وانخفاض المشاركة في أنشطة الطفل والعقاب الصارة  طویلة

جتماعي لألسرة،ونقص للطفل من الوالدین ،وأیضا انخفاض المستوى االقتصادي واال
من األسرة یجعل األطفال یسلكون بشكل غیر سوي، جتماعیة المالئمة نفعالیة واالالمساندة اال

 .خرینب  انتباه اآللجذك في المدرسة وذلك لى السلو إومن ثم یسعون غالبا 
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  :أنواع العنف المدرسي-8

  :هناك أنواع عدیدة للعنف المدرسي نوجیزها فیما یلي

  :العنف الجسدي.أ

  لحاق أضرار إ یدائهم و إمن أجل  اآلخرینهو استخدام القوة الجسدیة بشكل متعمد تجاه 

ومعاناة نفسیة جراء  وأوجاعآالم  إلىجسمیة، وذلك كوسیلة عقاب غیر شرعیة مما یؤدي 
ورفسات األرجل  استخدام العنف الجسدي، الحرق والكي بالنار، أمثلةتلك األضرار ومن 

  .،الخنق والضرب باألیدي

  :العنف النفسي.ب

عن القیام بعمل وفق مقاییس اجتماعیة وقد تحدث  االمتناعخالل عمل أو یتم من 
تلك األفعال على ید شخص أو مجموعة من األشخاص الذین یمتلكون القوة والسیطرة یجعل 

العنف  أمثلةرا، مما یؤثر على وظائفه السلوكیة والوجدانیة ومن علیه العنف متضر من یقع 
العاطفي والسلوكیات تالعبیة وغیر تهدید،عزل، استغالل ،البرود  ، تخویف، هانةإالنفسي، 

 اآلخرینعلى  اآلراءكما یعتبر فرض  االكتراثوعدم ، االمباالة،واضحة،تدبدب الطفل كمتهم
  .بالقوة هو نوع من أنواع العنف النفسي

  )87ص م،2010 عبید سمیرة،(:العنف اللفظي.ج

وغالبا مایرافق یقف هذا النوع من العنف عند حدود الكالم، كالشتم والسخریة والتهدید 
  .هذا الكالم مظاهر الغضب والتهدید وهو أكثر األنواع انتشارا في المجتمع
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  :العنف الرمزي.د

لیهم إهانة خرین أو توجیه اإلویتمثل التعبیر بطرق غیر لفظیة عن احتقار األفراد اآل
ن لى الشخص عندما یتحدث وعدم رد سالم ویالحظ أن هذا النوع مإمتناع عن النظر كاال

  .العنف یحدث كثیرا في حیاتنا الیومیة

  :مظاهر العنف المدرسي/9

بطرس حافظ (للعنف المدرسي مظاهر عدیدة یمكن تحدیدها على النحو األتي

  .)220ص2007بطرس،

  :نفسهمأمظاهر عنف األطفال اتجاه )أ

  .رفض النصح والتوجیه )1

  .تمزیق المالبس الشخصیة عند التشاجر مع الغیر )2

  .النفس بالضربإیذاء  )3

  .متهان الزائد للنفساال )4

  .تعریض األطفال للضرر )5

 : مظاهر عنف األطفال تجاه الرفاق وذلك یكون عن طریق )ب

  .اعتداء من الطلبة على زمالئهم ممن یخالفون في الراي والتفكیر )1

  .اتالف ممتلكات الرفاق) 2

  .تعمد دفع الرفاق على األرض) 3
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  :السلطةمظاهر العنف اتجاه )ج

  :تتمثل مظاهر عنف األطفال تجاه السلطة في-

  .استخدام  األلفاظ النابیة والشتم ضد أعضاء الهیئة التدریسیة) 1

  .على الطالب  ةو من یمثل السلطة في المدرسأالتهكم والسخریة من المدرسیة ) 2

خراج أصوات معینة تهدف الى إلغاء الدرس من خالل إتعطیل المدرسین عن متابع ) 3
  .قة المدرسین عن أداء مهامهماعإ

  :مظاهر العنف اتجاه المدرسة )د

  :تتمثل مظاهر عنف األطفال تجاه المدرسة هي

   .ثاث المدرسةأتالف إ )1

  .التمرد على الواقع التعلمي) 2

  .حداث شغب بین حصص المدرسینإ) 3
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  :أثار العنف المدرسي/10

  :یلي العنف في عدة مجاالت نذكر منها ماتتلخص أثار 

المخاوف غیر المبررة المشاكل في : عدم المباالة والعصبیة الزائدة:المجال السلوكي.أ
  .نتباه والكذبنضباط وعدم القدرة على التركیز وتشتت االاال

 الغیابات المتكررة الهبوط في التحصیل الدراسي والتأخر عن المدرسة و :المجال التعلیمي.ب
  .و منقطعأوعدم المشاركة في األنشطة المدرسة والتسرب من المدرسة بشكل دائم 

خرین وعدم المساواة في نعزال عن الناس وقطع العالقة مع اآلاال:المجال االجتماعي.ج
  .النشاطات االجتماعیة والعدوانیة اتجاه اآلخرین

والهجومیة في المواقف، التوتر كتئاب ة في النفس واالنخفاض في الثقاال :نفعاليالمجال اال .د
  .)م، مذكرة تخرج لیسانس2009نادیة زرقاوي أیوب مختارة ،( الدائم والشعور بالخوف وعدم األمان

وهنا یمكن .من مكونات تعمل على تبدیل التنظیمات السلوكیة فالتربیة بما تحمله
ل قد یكون ن ما یحدث في حجرة التدریب یكون نتیجة لموقف من المواقف رد فعأالقول 
  :و مادیا ویتمثل ذلك فيأمعنویا 

فمثال .أنماط سلوكیة أخرى  ىعلقد یعتمد ن العنف سلوك محدد أذ إقد یساء تغیر العنف -1
قد یتوقف عن لعنف أو العقاب ألنه تحدث في غیر دوره التلمیذ الذي یمارس علیه ا

  .ستجابة اال

  .وینطوي على نفسهن یستجیب التلمیذ كلیا ألى إقد یؤدي العنف -2

  .ن یصبح التلمیذ عدوانیاألى إقد یؤدي العنف -3
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فعلى سبیل المثال قد یؤدي .لى استجابات وردود أفعال من زمالء التلمیذإقد یؤدي العنف -4
ستهزاء من ن یظهر زمالئه أنماط سلوكیة غیر مرغوبة مثل السخریة واالألى إالعنف بالتلمیذ 

  .التلمیذ الذي یمارس علیه

و بالنسبة للموقف أي ألى جعل التلمیذ المعاقب سلبیا لذاته إو العقاب أقد یؤدي العنف -5
لى اتجاه سلبي نحو إو یؤدي ألى نقصان الثقة بالتعب والشعور بالدونیة إانه قد یؤدي 

  ).147علي بوعنافة وعلى غربي ص (المدرسة والدراسة
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  :إجراءات الوقایة للعنف المدرسي/11

لى ظهور ظاهرة العنف داخل المؤسسات إهناك العدید من األسباب التي تؤدي 
ن هذه الظاهرة أصبحت تهدد مستقبل أبنائنا لذلك أمیة، و من ال شك فیه یالتربویة والتعل

  یجب وضع إجراءات وقائیة تخفف من هذه الظاهرة،وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي

  .)86،ص87م،ص2012 مان محمد العسوي،حعبد الر ( 

  .عداد مسح شامل لظاهرة العنف المدرسي لتحدید حجمهإ-1

  .صیاغة أسس تربویة وقوانین جدیدة تلغي العقاب المدرسي الجسدي-2

  .هیل المعلمین وتفعیل تدریبهمأت-3

  .لغاء قوانین واستخدام رداعة للعنف المدرسيإ-4

  .القوانین الرادعة للعنف المدرسي ذلیة تنفیآتشدید على -5

نشاء هیئة تابعة لوزارة التربیة والتعلیم تعتني بالشكاوي وتدریب القیمین على مهمة التربیة إ-6
  .والتعلیم

ري دوي یلزام المدارس على المستوى الرسمي والخاص بأن تلحق بجهازها التسیإ-7
ص یكونون مؤهلین لنقص حاالت العنف وتحدید المشاكل التي یتعرض لها التلمیذ اختصاال

یجاد الحلول    .المالئمة للمشاكل المطروحة  وإ

العنف  ةتفعیل دور العاملین في مجال حقوق اإلنسان لصیاغة قوانین تعد من مظاهر -8
  .المدرسي

  .ألمور بشكل عامولیاء اأالتوعیة االجتماعیة عبر وسائل اإلعالم للوالدین و -9
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ن األسرة هي المصدر أالتنشئة االجتماعیة المناسبة لكل مرحلة عمریة باعتبار -10
  .األساسي في تأسیس سلوك العنف

التوعیة االجتماعیة من خالل الندوات و المؤتمرات حول حقوق الطفل في الرعایة  -11
ي وحقه في الشعور أن الر المشاركة والتعبیر عو صحیة ونفسیة و االجتماعیة وحقه في اللعب 

  .جتماعيباألمن النفسي واال

تأسیس مركز عالجي على المستوى الوطني یعني بتوجیه وعالج األطفال الممارسین -12
خصائیین وأطباء أیدي أللعنف واألطفال اللذین مورس علیهم العنف بشكل دقیق وفعال على 

  .في هذا المجال

  )145م،ص2014ایاد مجمد الدریعي :(سة وهيوهناك وسائل أخرى لمنع العنف في المدر -

  .خصائیین نفسیین في كل المدارس لتقدیم الرعایة النفسیة للطالبأتعیین -1

  .توفیر فرص القراءة وتدعیم المدارس بالمكتبات-2

  .تدعیم النشاط الثقافي في المؤسسات التربویة كالمسابقات والرحالت-3

  .واثناء الخدمةاالهتمام بإعداد المعلمین قبل الخدمة -4

  .شراك الطالب في حفظ النظامإ-5

  .یةتدعیم النشاط الریاضي داخل المؤسسات التعلیم-6

  .القضاء على مشكلة الفراغ في أوساط المتعلمین-7

  .تدعیم األمن داخل المؤسسات التربویة-8

  .تدعیم نشاط جمعیة أولیاء التالمیذ-9



 العنف المدرسي                                     الفصل الثاني                         
 

42 
 

  :خالصة الفصل

ورها ذمتدت جابصورة سریعة في المجتمعات عامة و نتشرت إالعنف ظاهرة نفسیة إن 

حتى المحیط المدرسي خاصة فهو سلوك یصدر من طرف قد یكون فردا أو جماعة أو 

المعلمین تجاه التالمیذ والعكس بحیث یحدث أضرار جسدیة معنویة او نفسیة وحتى لفظیة 

اب منها التربویة صبح ظاهرة منتشرة بكثرة فوراء هذا األخیر عدة أسبأفالعنف المدرسي 

األسریة النفسیة كما ترتب عنها آثار وخیمة على نفسیة التلمیذ خارج المدرسة وداخل الصف 

الدراسي كالعقد النفسیة وتدني التحصیل الدراسي ومن أجل التقلیل من حدة هذه الظاهرة 

 . تیجیات وبرامج عالجیة لمواجهة ظاهرة العنف في المدارساستر إوضعت 
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العنف المدرسي وتأثیره عل التحصل الدراسي والسلوكي  2014ء محمد الدریعيإبا- 

 .للطفل أعمال المؤتمر الدولي السادس ،الحمایة الدولیة للطفل،طرابلس

?enter/wmview.php-www.echonline,org/information 

،دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي ،ورسالة )2004(عامر البشري-

ماجستیر غیر منشورة قدمت لكلیة التربیة،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،قسم العلوم 

  .االجتماعیة،الریاض،السعودیة

،العنف العائلي،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم )1998(التیري مصطفى عمر-

  .فهد،الریاضاألمنیة،مكتبة 

المشكالت االجتماعیة،دار المعرفة ) 1995(الجوهري محمد وآخرون-

  .الجامعیة،اإلسكندریة،مصر

،عمان،دار المیسرة 1ط:،المشكالت النفسیة والعالجیة2010بطرس حافظ بطرس،-

  .للنشر والتوزیع

،العنف لدى التالمیذ في المدارس الثانویة الجزائریة )2008(بن دریدي،فوزي أحمد-

  .البحوث،المملكة العربیة السعودیةنجامعة نایف العربیة األمنیةو 

دار الهدى "علم االجتماع التربوي مدخلودراسة قضایا المفاهیم"بوعناقة على وآخرون-

  ).دون دكر تاریخ النشر" الجزائر
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  .،العنف المدرسي مركز عفة لإلرشاد اإللكتروني)2004(حجازي یحي وجواد دویك-

سیكولوجیة العنف العائلي والمدرسي،دار الجامعة ) 2007(العظیمحسین طه عبد -

  .الجدیدة،اإلسكندریة

،العنف األسري،دوافعه وآثاره والمكافحة،دار الورق للنشر )2013(حمدي أحمد بدران-

  .والتوزیع،عمان

نعكاساته )2008(خریف محمد- جتماعیة وإ العنف في الوسط المدرسي،أبعاد نفسیة وإ

الة ماجستیر غیر منشورة،جامعة منتوري قسنطینة،كلیة العلوم اإلنسانیة البیداغوجیة، رس

  .واإلجتماعیة،قسم علم النفس وعلوم التربیة،الجزائر

 .العنف ضد األطفال،جریدة الریاض السعودیة)2006(درویش-

www.alriadpapar.com  

ة ،إشكالیة العنف المشروع والعنف المدان مجد المؤسس)2008(رجاء مكي وآخرون-

  .الجامعیة للدراسات ،القاهرة

التوجیه المدرسي وعالقته بالعنف في الوسط ) م2007/م2006صباع عجرود،-

المدرسي حسب إتجاهات تالمیذ المرحلة الثانویة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستر في علم النفس 

  .علوم التربیة جامعة أم البواقي...
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سي والمشاكل السلوكیة،دار عالج العنف المدر ) 201(عبد الرحمان محمد العسوي

  .المعرفة الجامعیة،مصر

الضغط المدرسي وعلقته في سلوكات العنف والتحصل المدرسي  2010عبید سمیرة -

،قسم علم النفس المدرسي،دامعة تیزي ....لدى المراهقین المتمدرسین رسالة ماجستر غیر

  .وزو

ة،الحكمة األردنیة،كلیة ،ظاهرة العنف المدرسي لدى المدرس)2008(عیاصرة ولید توفیق-

العلوم التربویة،المجلة العلمیة لكلیة التربیة،المجلة العلمیة لكلیة التربیة في جامعة 

  .أسیوط،المجلد الرابع والعشرون یولیو،مصر

  .،ظاهرة التطرف،دار المعرفة الجامعیة،مصر)1992(محمد بیومي-

العادیین وذوي اإلحتیاجات تعدیل الدستور لألطفال ) 2002(مرشد عبد العظیم سید-

  .الخاصة لألباء واألمهات ،مكتبة وهران للشرق ،الجزائر

سیكولوجیة العنف ضد األطفال،علم الكتاب،دار ) 2009(موسى رشاد عبد العزیز-

  .الكتاب،القاهرة

،الالعنف في التربیة،محمد علي عبد الجلیل،معابر للنشر )2009(مولر جان ماري-

  .والتوزیع،دمشق
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نتجانس،مجلة العلوم ....أسباب العنف المدرسي )"2003(مصطفى الزرقاوي  نادیة-

  .اإلنسانسة،منشورات جامعة جیجل بسكرة
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  :تمهید

إن التحصیل الدراسي له أهمیة كبیرة في حیاة كل طالب بمختلف مراحله ومستویاته 
الطالب من صف آخر وتحدید نوع  انتقال،فهو یعتبر المقیاس اإلنساني الذي یعتمد علیه في 

الدراسة التي سیتبعها، حیث یتم عن طریقها معرفة فعالیة المؤسسات التعلیمیة بجانبها الكمي 
 .والكیفي فهو كعامل مستمر یستخدمه المعلم في تقدیر مدى تحقیق األهداف عند المتعلم
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  : تعریف التحصیل الدراسي

تحقیقها  إلىیعتبر التحصیل الدراسي من األهداف السامیة التي تسعى المجتمعات 
من خالل برامج التربیة والتعلیم، باعتبار التحصیل هو المؤشر األساسي لمعرفة مدى نجاح 

  .العملیة التعلیمیة وتحقیقها لألهداف المسطرة

  :ر ومن أهمهاآخ إلىباحث كما تعددت تعریفات التحصیل الدراسي، اختلفت من -

الطالب لما فعلوه من خبرات معینة، خالل مقررات  استیعابیعرف التحصیل بأنه مدى *
التحصیلیة المعدة لهذا  االختباراتدراسیة ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في 

  .)2004حسن بن عایل احمد یحي .(الغرض

مستوى من كفاءة اإلنجاز في العمل المدرسي، یمكن : كما عرفه قاموس علم النفس بأنه*
  ).25، ص 2013محمود جمال الملحني، ( .الطالبالمقننة لتقویم عمل  االختباراتتحدیده بواسطة 

المهارة التي حصل علیه  أومقدار المعرفة  بأنهالتحصیل ) 2009قیس سید علي (ویعرفه* 
انه مجموعة المعلومات والمعطیات  أو .الفرد، نتیجة التدریب والمرور بخبرات سابقة 

الدراسیة والمهارات والكفاءات التي یكتسبها التلمیذ من خالل عملیة التعلم، وما یحصله من 
 المنهج التربوي المعمول إطارمكتسبات عملیة عن طریق التجارب والخبرات ضمن 

  ).2010كركوس فتیحة (.به

النتیجة التي یحصل : بأنه الدراسيفقد عرف التحصیل ) 1995الزعیمي محمد  أمال(*
عملیة التعلیم والتعلم، في برنامج الدراسة وفي جمیع  إجراءعلیها التلمیذ بعد 

  ).م2010كركوس فتیحة،(.المستویات
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  :أهمیة التحصیل الدراسي-2

 أنحیث  مجتمعه، أو أسرته أویكتسي التحصیل الدراسي أهمیة كبیرة بالنسبة للطالب -
ال یوازیه  والمجتمع، األسرةما في ضع الحیاة الیومیة للفرد و التحصیل الدراسي یمارس دورا ها

التحصیل مهم   أنفي ذلك أي مفهوم تربوي آخر سوى اإلنسان نفسه المنتج للتحصیل، كما 
 أنناللحیاة وتقدم الفرد فانه أیضا هام جدا للمجتمع، وخاصة في بیئتنا العربیة على اعتبار 

  .في مجتمع یعطى مقدرا كبیرا من االهتمام للتحصیل الدراسي والنجاح

 إشباع إلىالتحصیل الدراسي له أهمیة كبیرة على مستوى الفرد،حیث یؤدي  أنوالشك 
التوافق النفسي،وتقبل الفرد لذاته،ومن ثم عدم الوقوع في مشكالت  حاجة  الفرد وتحقیق

  ).14م ص2010احمد .( وخارجها اضطراب النظام داخل المدرسة إلىسلوكیة قد تؤدي 

فالتحصیل الدراسي مؤشر لنجاح الطالب في الحیاة المدرسیة، وفي الحیاة الیومیة، القدرة -
الجامعات والمعاهد العلیا التي  أنستقبل، كما على التفاعل والتعایش مع اآلخرین في الم

تعمل على تدریب وتخرج الطالب تعتبر المعدل التي یحصل مقیاس لقدراته ومن ثم قبوله 
في الجامعة بصورة عامة وفي بعض التخصصات بصورة خاصة، حیث أنها تطلب معدالت 

  ).15،ص 2015بوخالفة،.(مرتفعة جدا لدخول تخصص معین

  :الدراسي شروط التحصیل-3

ة، وذلك الحیا أتابع بشكل معین منذ بدتبأنه عملیة التطور ونمو داخلي ی یعرف: النضج.أ
وتشمل هذه العملیة تغیرات فیزیولوجیة  دخل للفرد فیها، األنثویة والباتحاد الخلیة الذكریة و 

، تعلم أوأي خبرة  الكتسابوهي ضروریة الزمة سابقة  .وتشریحیة وكذلك ثغرات عقلیة
فهو یضع الحدود واإلطار التكویني النظري الذي یكون  النضج شرط أساسي للتعلم،ف

  ).205، ص2010یامنة عبد القادر اسماعیلي ( .التعلم في داخلها لكي یحدث أثرهاارسة مللم
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  إن تكرار عمل معین یسهل تعدیله وتنظیمه عند الشخص المتعلم :الممارسة والتكرار.ب
عند الشخص  واالستقرارفتكرار وظیفة معینة عدة مرات یكسبها نوعا من النمو والثبات 

وبالتالي تساعد على أداء األعمال بطریقة سریعة  .المتعلم، فالممارسة تثیر نوعا من اآللیة
  .وصحیحة،فالتكرار والممارسة عامل من العوامل التي تساعد على التعلم الدقیق

من الجزئیة حتى  أفضلالطریقة الكلیة  أنالتجارب  أثبتتلقد  :والجزئیةالطریقة الكلیة .ج
تعلمه متسلسال تسلسال  تعلمها سهلة وقصیرة، وكلما كان الموضوع المراد المادة المرادتكون 

في تعلمه بالطریقة  أسهلمنطقیا كلما سهل تعلمه بالطریقة الكلیة، والموضوع الذي یكون 
مثل عملیة اإلدراك تسیر على مبدأ  الكلیة من الموضوعات المكونة من أجزاء لرابطة بینهما،

  .الجزئیات إدراك إلىالكلیات المبهمة  إدراكمن  االنتقال

الخبرات والمعارف المختلفة،فالتعلم المهارات و  الكتسابهو السبیل األمثل  :النشاط الذاتي .د
فالمعلومات التي یحصل علیها الفرد عن  ي یقوم على النشاط الذاتي للطالب،الجید هو الذ

التعلیم القائم على التلقین والسرد  أماثبوتا ورسوخا،  أكثرطریق جهده ونشاطه الذاتي یكون 
  .من جانب الطالب فهو نوع سیئ

ویقصد به التدریب الذي یقوم على فترات متباعدة تتخللها فترات من  :التدریب الموزع.ه
ما یتعلمه الفرد  أنكما  التعب والملل، إلىالتدریب المركز یؤدي  أنالراحة، لقد وجد 

فترت الراحة التي تتخلل فترت التدریب  النوذلك  .بالطریقة المركزیة یكون عرضة للنسیان
  .تثبیت ما یتعلمه إلىالموزع تؤدي 

من غیره ال  أفضلفالتحصیل القائم على أساس التوجیه واإلرشاد  :التوجیه واإلرشاد.و
 یامنة عبد القادر( وتوجیه إرشادحدوث التعلم بجد دون  إلىیؤدي  یستفید منه الطالب فاإلرشاد

  .)206ص ،2010 اسماعیلي،
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  :أنواع التحصیل الدراسي/4

  الدراسي، حیث یتحصل على عالمات جیدةهناك ثالثة أنواع لدى التلمیذ لتحصیله 
وهذا یحقق له النجاح كما قد یتعرض للفشل فیحصل على عالمات ضعیفة، كما قد یكون 

  :متوازنا ویحصل على عالمات متوسطة وهذه األنواع نجد فیها ما یلي

   :التحصیل الدراسي الجید )أ

المتوقع منه،في ضوء هو عبارة عن سلوك یعبر عن تجاوز مستوى األداء للتلمیذ عن 
 مدحت عبد(ول التلمیذ على عالمات متفوقةحص أیضا وهو قدراته،واستعداداته الخاصة،

  .)108،ص1990اللطیف

  :التحصیل الدراسي الضعیف) ب

  اهتمام العدید من الباحثین أثارالدراسي، الذي  التأخر أویدعى بالتخلف الدراسي 
حیث اعتبروه عبارة عن الصعوبات التي یتلقاها التلمیذ في عملیة التحصیل الدراسي، وهذه 
الصعوبات تعیقه من مواصلة مشواره الدراسي كما یعني المستویات المنخفضة عن التوقع 

التلمیذ قد قصر  أنتأخر التلمیذ دراسیا هو  أوالتحصیل الضعیف  أن، أي  االستعداداتفي 
 خذیأعند بلوغ مستوى معین من التحصیل الذي تعمل المدرسة من اجله وال  تقصیرا ملحوظا

  .متصال مع العمر الزمني للتلمیذ یؤخذالتحصیل عادة وخده، بل 

التخلف الدراسي یكون على شكلین أساسیین هما العام  أووضعف التحصیل الدراسي *
  .والخاص، فالتخلف العام هو الذي یظهر عند التلمیذ في كل المواد الدراسیة

  .میاءیزیاء والكیا في الفحثال في الریاضیات،بینما یكون ناجالتخلف الخاص فیكون م أما

  )436ص 1972نعیم الرفاعي،(
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  :التحصیل الدراسي المتوسط)ج

  .توسطة، أي لیست جیدة ولیست ضعیفةوفیه تكون نتائج التلمیذ م

  :أهداف التحصیل الدراسي/5

الحصول على المعارف والمعلومات  إلىالدراسي في المقام األول  یهدف التحصیل
وه في المواد مواإلتجهات والمیول والمهارات، التي تبین مدى استیعاب التالمیذ لما تعل

لك ما حصله كل واحد منهم من محتویات تلك المواد ألجل الحصول الدراسیة المقررة، وكذ
وقدراتهم المعرفیة  العقلیة، الستعداداتهمبغیة رسم صورة  على ترتیب لمستویاتهم،

  .وخصائصهم الوجدانیة، وسماتهم الشخصیة، من اجل ضبط العملیة التربویة

  :التحصیل الدراسي عدیدة یمكن تحدیدها فیما یلي أهدافوعلى العموم فإن 

لضعف لدى الوقوف على المكتسبات القبلیة من اجل تشخیص ومعرفة مواطن القوة وا-
الة الراهنة لكل واحد منهم التي تكون منطلقا للعمل على زیادة حالتلمیذ، بغیة تحدید ال

  .المقبلة الفاعلیة في المواقف التعلیمیة

یات التعلیمیة المختلفة من اجل تصنیف التالمیذ تبعا لمستویاتهم الكشف عن المستو -
بمستواه  االرتقاءومساعدة كل واحد منهم على التكیف السلیم مع وسطه المدرسي، ومحاولة 

  .التعلیمي

ایتها، حتى یتمكن كل واحد الكشف عن قدرات التالمیذ الخاصة من اجل العمل على رع-
  .مجتمعه معامنهم بتوظیفها في خدمة نفسه و 

تراجعه  أوهو مرغوب فیه، أي مدى تقدمه  ما إلىتحدید وضعیة أداء كل تلمیذ بالنسبة -
  .عن النتائج المتحصل علیها
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التدابیر والوسائل  اتخاذالراجعة بعد اكتشاف صعوبات ما، مما یمكن من  التغذیةتوفیر -
  .العالجیة التي تتناسب مع ما تم الكشف عنه من حقائق

اكبر قدر ممكن من القرارات المناسبة التي تعود  اتخاذیاس ما تعلمه التالمیذ من اجل ق-
  .ال وعلى المجتمع ثانیا أوبالفائدة علیهم 

علیها في تدریس  والتأكیدتمكین المدرسین من معرفة النواحي التي یجب االهتمام بها -
  .مختلف المواد الدراسیة المقررة

التعلیمیة المقررة حسب المعطیات المتجمعة، من اجل استغالل  تكییف األنشطة والخبرات-
  .القدرات المختلفة للتالمیذ

  .عدم مواصلة تلقي خبرات تعلیمیة ما أوتحدید مدى فعالیة وصالحیة كل تلمیذ لمواصلة -

  ).216ص ،2010برو محمد ( .تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة-

  :مبادئ التحصیل الدراسي/6

  ثابة أسس وقواعد عامةالدراسي على مجموعة من المبادئ یعتبر بم یقوم التحصیل
البیداغوجیة أدائهم ألعمالهم التربویة و  أثناءعلى مختلف تخصصاتهم المربون  یسیر علیها

، وتحقیق التفوق نضباطاالدیمي للتالمیذ، ومساعدتهم على ذلك من اجل التحصیل األكا
  :ومن بین هذه المبادئ نذكر واالمتیازوالنبوغ 

  :التعزیز مبدأ )أ

التعزیز في التعلم وقدرته على  مبدأ، والسلوكیة على أهمیة النظریات اإلرتباطیة أكدت
الثواب أو العقاب ة والكل یتفق  أماشكلین  ذاستثارة دافعیة المتعلم وتوجیه نشاطه، وهو یتخ

النفسي على أهمیة التعزیز وخاصة الثواب منه في دفع التالمیذ نحو و  يفي المیدان  التربو 
النجاح في أي نشاط معین، یعمل  الثواب الناتج عن أنالدراسة واإلقبال علیها، وهذا یعني 
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 إلیهارتبط ذلك بالخبرات السارة المحببة  إذاعلى توكید ذلك النشاط ،فالتلمیذ یقبل على التعلم 
یكون تحصیال دراسیا  اكتساب تقدیر األستاذ وتشجیعه، وفي هذا أوكالنجاح في األداء، 

  .)188،ص1999نایفة تطامي( .جیدا

الخبرات صة وان لم یحسن اختیار المواقف و راط في استخدام الثواب خافإلا أنإال     
النشاط للحصول  إلىیكون فیها مثل هذا التعزیز، یجعل التلمیذ یلجأ  أنالتعلیمیة التي یجب 

 1957اخرون، محمد رفعت رمضان.( على الثواب فقط وعندئد تصبح عملیة التعلم وسیلة ال غایة

  .)90ص

لذا ینبغي على القائمین على العملیة التعلیمیة توظیف هذا المبدأ في الوقت المناسب 
 لىإوالمواقف المالئمة،من خالل تشجیع التالمیذ على اإلنجاز واألداء،للوصول بهم 

 ،1994حسن جرنو محمود( .التحصیل اإلیجابي البناء الهادف الذي یمكنهم من تحقیق أهدافهم

  .)105ص

،فهو وسیطا تربویا مهما یتفاعل معه هذا ما یجعل األستاذ فعاال في أداء مهامه
التغیرات والتعدیالت التي ال  أحداثالتالمیذ أطول ساعات یومهم الدراسي،ما فبإمكانه 

بمبدأ الفاعلیة یجعل المدرس فاعال وسیطا ومخططا ومثیرا  فاألخذیستطیع احد غیره فعلها، 
بصورة مثلى  إلیهلدافعیة التعلم فالفعالیة والكفاءة التي یظهرها المدرس یجعلهم ینظرون 

توى لبلوغ المس دة،الدراسة الجا إلىوضمیر حي، ورمز واجب اإلقتداء به مما یؤدي بهم 
  .التحصیلي المراد تحقیقه

  :مبدأ التدریب) ب

في كثیر من األحیان عن كثرة  یتأسسكات مختلفة تعلم واكتساب التلمیذ لسلو  أن
یرتبط هذا  أنشرط  وجه النشاط المتنوعة،أعلى األسالیب والمهارات و العملي التدریب 

التدریب بحاجات التالمیذ وقدراتهم ومیولهم،ومصادر اهتماماتهم، ونواحي نشاطهم، وان یتنوع 
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  ألن كثرة التدریب في الوقت المناسب یعد بمثابة تثبیت المعلومات بین الشفوي والكتابي،
التي  وتحقیق األهداف المسطرة، ومن ثم فإن هذا المبدأ یمكن اعتباره من األسالیب الهامة

تمكن من خلق روح المنافسة وتطویر وتنمیة القدرات الخاصة التي تساعد على تنمیة 
  )215،214برو محمد، المرجع السابق ص( .الرصید المعرفي والعلمي وتحسین تحصیله الدراسي

هذه المبادئ مجتمعة وتؤدي دورا هاما في  أنمن خالل المبادئ التي ذكرناها نستنتج 
عملیة التحصیل الدراسي، من خالل كسب المعارف والمعلومات وتنمیة وتطویر المهارات 

  .التحصیلمراتب التفوق و  عليأالمختلفة، وبذلك تحقیق 

  :الحداثة مبدأ )ج

من نابعة  العقلي، االجتهادالحداثة في األصل هي عملیة بناء متكامل متناسق لسرح 
رها عن تلك وا للتكیف مع ظروف مختلفة في جوهموقف فكري، وان أبناء كل جیل قد خلق

  وبالتالي هم مجبرون على اصطناع آلیة فكریة جدیدة وأجدادهم أبائهمالظروف التي عرفها 
 .والعملیة وابتكار حلول نوعیة للمشكالت التي تعترض سبیلهم في كل مناحي حیاتهم النظریة

  .)20ص ،2001 مدعلي بن مح(

فمبدأ الحداثة یجعل األستاذ ینفتح على الخبرات والمهارات الجدیدة في اكتساب المعرف 
  .)212ص برو محمد، المرجع السابق،(.والمعلومات

قدرته كفاءة األستاذ و  إلىنجاح العملیة التعلیمیة یرجع بالدرجة األولى  أنلذا نجد 
 نعبد الرحما(تكنولوجیا العمر وحاجات التالمیذعلى استحداث طرائق التدریس،بما یتماشى مع 

  )218ص ،2008برقوق،

وأیضا قدرته على توظیف الوسائل التعلیمیة الحدیثة ألن استخدام األستاذ للوسائل 
معنى واضح  أوصورة  إدراكالدرس،یجعل التلمیذ یتمكن من  أثناءالتعلیمیة الحدیثة بعنایة 

ال یكفي لوحده  أصبحالشرح اللفظي في الطریقة التقلیدیة  ألن لطبیعة النتائج المرغوبة للتعلم،
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فمن الصعب  علوماته،مفي حدود معارفه و  إالفي عملیة التدریس، ألنه یسمح بهم التلمیذ 
وسائل تعلیمیة  باستخدامخبرة لم یسبق له المرور بها لكن  أویفهم بالشرح موضوعا  أنعلیه 

هادي احمد ( عن الخبرة أو النشاط المراد تدریسه وضوحا أكثریسمح ذلك بتوفیر صورة  حدیثة،

  .)16ص ،2006 الفراجي،

المسائل واألنشطة  إلى باستمرارإخضاع تالمیذه  إلىوعلیه مبدأ الحداثة یدعو المدرس *
والخبرات والمهارات الجدیدة والتقنیات العالیة، حتى یجد الواحد منهم نفسه مضطرا لبدل 
المزید من الجهد الفكري والمحاوالت الجادة والواعیة التي تساعده على تحقیق التحصیل 

  .الجیدالدراسي 

  :الواقعیة مبدأ )د

العملیات االجتماعیة التي تتم في بیئة أن العملیة التعلیمیة تعتبر من  الكل یعلم
لذا یفترض أن یوفر داخل الحجرة الدراسیة كل الظروف المالئمة، وأن  ،واجتماعیةطبیعیة 

ر تكون كل المواد واألنشطة والخبرات الدراسیة التي تقدم للتالمیذ،مرتبطة بحیاتهم وما یدو 
لمبدأ من اجل تسهیل عملیة التعلم بهذا ا األخذبالتالي فأن حولهم في بیئتهم االجتماعیة، و 

یتطلب تحدید ومراعاة مختلف الظروف المادیة  التحصیل الجید، إلىوالوصول بالتالمیذ 
وزیادة دافعیة التعلم  والبیئیة والتربویة المساعدة على تشجیع إمكانات وفرض ظهور السلوك،

  .)213محمد ،المرجع السابق ،ص برو.(للتالمیذ

ارتباط المواد والخبرات الدراسیة بالواقع المعاش في البیئة وعلیه نستخلص أن 
 الستجاباتیذ لحظة إظهارهم الطبیعیة واإلحتماعیة، والعمل على تقدیم التعزیزات اآلتیة للتالم

تعتبر بمثابة منبهات ومثیرات للرفع من  دوات إیضاح مناسبة،وسائل وأ ، وتوفیرصحیحة
  .الدراسي المرغوب فیه نحو تحقیق التحصیل التالمیذواقعیة 
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  :مبدأ الفعالیة )ه

تتطلب العملیة التعلیمیة الكفاءة والجهد والعمل الدائم والجاد من قبل هیئة التدریس في 
فمبدأ الفعالیة ال یمكن أن یتحقق إال  في أسالیب التقویم وغیرها، أوالخبرات التعلیمیة،  إعداد

كالتكوین العلمي الجید والقدرة على إتباع أسالیب من خالل تمتع األستاذ بكفاءات عالیة 
متنوعة وحدیثة في عملیة التدریس، والقدرة على خلق جو صفي فعال یسمح بتوفیر بیئة 

م بعملیة التعلم والتعلیم وتحقیق األهداف العامة والخاصة للمنهج دتعلیمیة مثالیة في التق
  )23م،ص2008أحمد المغربي( .المقرر وتوفیر مخرجات تعلم ممیزة

أن التفاعل الصفي الفعال یقوم على القوة التفاعلیة التي ) 1987"(مینغات"إذ یرى
بین الطرفین وتفهم األستاذ لتالمیذه والعدل في  مواالحتراالتواصل، الثقة تقوم على حریة 

 )153ص، م2008فرشان لویزة .(التعامل معهم

  :النظریات المفسر للتحصیل الدراسي/7

التحصیل الدراسي  اختالفإن الخلفیة النظریة التي یمكن اإلستفادة منها لتفسیر أسباب 
نظریات یركزان على بیان دور التعلم في  اتجاهاتتستمد من  أنیمكن  بین التالمیذ،

  .المجتمع المعاصر

  :الوظیفي اهاالتج)أ

فمن  ،جتماعیةاالالمؤسسات  أهمؤسسة التعلیم من النظریة الوظیفیة أن م أنصاریرى 
طریقها یتم نقل القیم األخالقیة والثقافیة للمجتمع ویتم فیها تغییر األفراد من حب الذات 

  .كایمعلیه دور  أكدوالعمل من أجله وهذا ما  المجتمعتغلیب مصلحة  إلى واألنانیة

، وتحكمه العالقة الوظیفیة ن المجتمع یقوم على مبدأ التوازنوتؤكد النظریة الوظیفیة أ
بین مؤسساته ونظمه، والمدرسة هي إحدى مؤسسات المجتمع وهي أداة وضع المناسب منهم 
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كایم من أوائل من أسهموا في توضیح المنظور الوظیفي ویعتبر دور  في المكان المناسب،
ة ونقل على الوظیفتقوم  أننظریته في أن المدرسة یجب  كزوتتر  .لعالقة التعلیم بالمجتمع

، عن طریق عملیة التطبیع االجتماعي، وترى أن العالقات الغنیة یربون القیم واألخالق
التفوق وهذه القیم والسمات غیر موجودة عند  إلىأبنائهم على قیم وسمات شخصیة تؤدي 

  .عائالت الطبقات الفقیرة

ود نستخلص من النظریة السابقة أن مصدر عدم المساواة في التحصیل الدراسي یع
اختالف قدرات التالمیذ وطموحاتهم وتطلعات أبنائهم لتحصیل دراسي متفوق، كذلك  إلى

خاصة وأن العائالت الغنیة  وأهمیتها في تحصیل التلمیذ نوعیة المدارس إلى االختالفیعود 
  .التفوق إلىتكسب أبنائها قیم وسمات شخصیة تؤدي 

  :الصراعي االتجاه/ ب

تركز نظریة الصراع والتي تمثل النظریة لماركسیة الجدیدة ونظریة التجدید الثقافي 
ي المجتمع ونشر على الطبیعة األسریة ف" انیش وفریدي" النظریة الفوضویة عند واالتجاهات

یكیة الرئیسیة هي التي تمثل الحیاة وترى أن الصراع القوي والدینام ،التغیر االجتماعي
المجتمعات تتماسك فیما بینها عن طریق الجماعات ذات النفوذ  أنذلك  االجتماعیة،

قسم : قسمین إلىكما ترى هذه النظریة أن النظام االجتماعي مقسم  وااللتزامبضرورة التعاون 
ن لعالقة  مسیطر یتمثل في الجماعة المسیطرة وقسم تابع یتمثل في الجماعات الخاضعة وإ

  .استغاللبین الجماعتین عالقة 

حیث أقر " التعلیم في أمریكا الرأسمالیة" في كتابهم" بارونز وجنتر"ما رآه كل من  وهذا
أن دور المدرسة الرأسمالیة تكمن في إعداد القوى العامة لخدمة الرأسمالیة، هذا باإلضافة 

بتأكیده أن الحصول على  بتبریر شرعیة عدم المساواة في العمل علیميقیام النظام الت إلى
  .على الصراع  والجدارة في التحصیل الدراسي مدعتالعمل ی
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الیون یعكس واقع وصفة ممن وجهة نظر الصراعیون الرأس االختالفوعلیه فإن 
المدرسة األمریكیة حیث ترفض هذه األخیرة إخفاق طلبة الطبقات الفقیرة نتیجة تخلف عقلي 

عیة نو  اختالف إلىأو ثقافي ویؤكدون أن عدم المساواة بین الجماعات االجتماعیة، وتؤدي 
ص  2011یامنة عبد القادر اسماعیلي (.المدرسین والمناهج ونوعیة، المدارس من حیث تكلفة الطالب

64.63(.  

  :أدوات قیاس التحصیل الدراسي/ 8

إن الهدف من قیاس التحصیل ال یتوقف على معرفة مدى تحقق األهداف فقط، بل 
، وتخطیط لیمیة الراهنة ووضع أهداف جدیدةعإنه عملیة مستمرة تكمن من تعدیل األهداف الت

  .محاوالت تعلیمیة أكثر فعالیة في مجال تحقیق األهداف التعلیمیة

یحتاج قیاس التحصیل الدراسي إلى أدوات ووسائل موضوعیة حتى یتمكن المعلم من 
  .تعلمه التلمیذ وما تحقق من أهداف إصدار حكم صائب على ما

  :على أدوات قیاس متناسقة مع العمل التربوي ومن بین هذه األدوات ما یلي االعتمادیتطلب 

 :المالحظة -1
هي إستراتیجیة یتوجه فیها المعلم بحواسه المختلفة نحو الطالب بقصد مراقبته في موقف 

وفي تقویم مهاراته  نشط،وذلك من أجل الحصول على معلومات تفید في الحكم علیه،
وطریقة تفكیره،وللمالحظة معاییر محددة بحیث تصبح مالحظة  قیاتهوأخالوقیمه سلوكه 
كما یجب على المعلم  عد كل البعد عن العشوائیة،بتوت یة راجعة نوعیة،تغذ موضوعیة تقدم

وأن یسجل السلوك المستهدف وقت حدوثه مراعیا  سیتم مالحته، أن یحدد مسبقا ما
والوقت المستغرق في عملیة ) الرصد كسلم التقدیر وقائمة( أداة الرصد المناسبة استخدام

  .المالحظة



 التحصیل الدراسي                                                                          الثالفصل الث
 

61 
 

تعتبر المالحظة إحدى أدوات قیاس مستوى األداء أي مدى قدرة المتعلم على توظیف 
في  استجاباتهمیث یالحظ المعلم السلوك اللفظي للتالمیذ ویسجل ح المعارف التي تعلمها،

 استخدامغرفة الصف، من خالل مشاركتهم في األسئلة واألجوبة، ویلجأ المعلمون إلى 
التعبیر  القراءة السلیمة، الكتابیة لقیاس بعض المهارات الذهنیة، االختباراتالمالحظة بدل 

  .الجید أو تصمیم تجربة عملیة

الحظة،الذي المالحظة یكون أكثر فعالیة إذا أستخدم المعلم سجل الم استخدامإن 
  .األداء وتحدید سلم التنقیط محاكاةیساعد على تحدید 

یمكن للمعلم تحدید مستوى تحصیل تالمیذه للمعرفة  :المقابالت الفردیة أو الجماعیة-2
فردیة (الموجهة لهم ومدى تحقیق األهداف التعلیمیة من خالل المقابالت التي یجریها معهم

حیث یساعد النقاش على  الشفوي ومناقشتها معهم،ویتم فیها طرح األسئلة  ،)أو جماعیة
  .تقدیر مستوى إكتساب المعرفة مستوى التفكیر واإلتجاهات والمیول التي یحملها التالمیذ

  :تقاریر الطلبة ومشروعات البحوث-3

وقدرته على  تستخدم هذه األدوات لقیاس قدرة المتعلم على اإلبداع في عمل ما،
حداث التكامل بی إضافة على قدرته على العمل مع اآلخرین  ن أجزاء المعرف،التخطیط وإ

  .بنشاط وتعاون في مواقف حیاتیة حقیقیة

إن إنجازات الطلبة التي تقدم في شكل تقاریر أو مشروعات بحث تستخدم في عملیة 
یث یتمكن المعلم من خاللها من التعرف على مستوى ح التقویم وتحدید مستوى التحصیل،

  .يسمن المنهاج الدرا و األهداف التعلیمیة المتوخاةتقدم التالمیذ نح

 باستخدامون مستوى ما تعلموه وذلك دترك التالمیذ یحد إلىویهدف :التقویم الذاتي- 4
مقاییس التقدیر وقوائم الشطب واإلستبانات المصححة مع ضرورة أن تصف هذه الوسائل 

  .بالموضوعیة والدقة
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نها عامل هام اعد على قیاس التحصیل فقط بل إأدوات التقویم الذاتي ال تس استخدامإن 
، كما أنها وسیلة مساعدة وته وضعفه وتقویم أدائه المستقبليیمكن التلمیذ من معرفة مواطن ق

  .نة بین تالمیذ مستویات تحصیل التالمیذر للمعلم للمقا

 اختباراتتحانات المدرسیة، وهي باسم اإلم تحصیلال اختباراتتسمى  :التحصیل اختبارات-5
وتستخدم  علیها من أجل تقدیر مستوى تحصیل تالمیذه واالعتمادیقوم المعلم بإعدادها 

  : التحصیل بأنواعها لعدة أغراض منها اختبارات

  .بمهنة محددة االلتحاقاألفراد للدخول إلى مدرسة علیا أو  اركاختی: والتعیین االختیار*

من حیث تحصیله الدراسي بغرض  التلمیذالقوة والضعف في  تحدید مناطق: التشخیص*
  .تحسین مستواه

  .الراجعة التغذیة*

فعالیة طرق  ومدى متهاومالءإن عملیة تقویم البرامج من حیث صالحیتها  :تقویم البرنامج*
 ،2007رجاء محمود، بوعالم،(.تحتاج إلى قیاس مستوى تحصیل التالمیذ التدریس المستعملة،

  ).389ص

  :مشكالت التحصیل الدراسي/9

تعرف الدافعیة بأنها حالة داخلیة تحرك الفرد نحو سلوك ما   :عدم الدافعیة نحو المدرسة- 
التلمیذ منصب  اهتمامایة یكون دیشجع القیام به على اكتساب جوائز وتجنب العقاب، وفي الب

 واهتمامعلى الحصول على تلك الجوائز، ولكن بعد ذلك یطمح التلمیذ في كسب رضا 
  .الوالدین ومدحهم له على إنجازاته الدراسیة
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 األسباب:  

خاصة إذا كان والده  االمتحاناترد فعل على السلوك األبوي یخاف التلمیذ من الفشل في -
  .یتوقع منه الكثیر

 بأنهم غیر جدیرین  اعتقدواتقدیر قدرات أطفالهم و  اآلباءإذ أساء  :التوقعات المتدنیة
  .یخفض من دافعیتهم نحو الدراسة االعتقادبالتحصیل العالي فأن هذا 

  الصراعات األسریة:  

تحصیلهم وسوف ینظر یتدنى  ذلكبالمشكالت األسریة على األطفال و  ذتستحو 
المدرسة بعدم االهتمام خاصة عندما یرون التهدیدات المستمرة والخطیرة تهدد  إلىأطفالهم 

  )178ص ،2004 سعید حسین العزة، جودت عزت عبد الهادي،(.أمنهم

 طرق الوقایة:  

یع األطفال إن المفتاح لمثل هذه المسائل یتمثل في تشج:تقبل األطفال وتشجیعهم
أقصى جهودهم على تحمل اإلحباط، إن التقبل األبوي والثقة  واعلى محاولة وأن یفعل

  .لألطفال أمور تساعد على إثارة دافعیتهم واالنتباهالمتبادل  واالحترام

  علم األطفال كیف یكتشفون األشیاء: علم األطفال التعلیم الفعال وأسلوب حل المشكالت -
  .وكیفیة عملها وهذا هو األسلوب األمثل في التعلیم

هم على اآلباء أن یعززوا اتجاه الطالب ودافعیت: كافئ االهتمام بالتعلیم واإلنجاز األكادیمي -
  .)188ص ت،.جودت عزت عبد الهادي د( .الدراسیة  واإلنجاز
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 العادات الدراسیة الخاطئة:  

في تحصیل العقلیة الوظائف  استخداموهي تعني  :تعریف العادات الدراسیة الصحیحة- 
المعرفة حیث تدرس المادة وتفحص وتحلل وتراجع عندما ال تستعمل الطریقة الصحیحة تنتج 

  .خاطئة للدراسةعندنا عادات 

وأیضا تؤثر  ألتحصیليالضعف  إلىتؤدي عادات الدراسة الخاطئة في معظم األحیان و -
  .الذكاء اختباراتدرجة الذكاء التي تعرف بواسطة 

  :ن ضعاف التحصیل یتصفون بما یليإ-

  .أدائهم أدنى بنسبتین من مستوى التالمیذ-

  .ال یكملون واجباتهم وال یسلمونها-

  .القراءة والكتابة ضعیفةمفكراتهم في -

  )222ص ابر تیم، كاملة الفرخ،جعبد ال(ضعیف استیعابهم-

 األسباب:  

  .توقعات الوالدین العالیة جدا-

  .توقعات الوالدین المنخفضة جدا-

  .الوالدین الحادة اهتمامعدم -

  .والنقد المتكرر النبذ-

  .الحمایة الزائدة-

  .ونفسیا واجتماعیاالمشكالت الذاتیة جسمیا -
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  .الزمالءالمقارنة بین اإلخوة و -

  .الجو الدراسي غیر مناسب-

 طرق الوقایة:  

  .كن مستقال ومشجعا-

  .علم الطفل أسلوب التعلم النشط-

  .علم اإلستراتیجیات الفعالة لزیادة الدافعیة والمهم هو مساعدة التلمیذ-

  .)223ص ة الفرخ،لعبد الجابر تیم، كام(

المشكالت السابقة تقف حاجزا في وجه التحصیل  وهناك بعض العوائق باإلضافة إلى
  :الدراسي الجید نذكر منها

نقص المكتسبات التلمیذ حیث انه كثیرا ما یصدم األستاذ بضعف مستوى بعض التالمیذ -
من قسم إلى قسم آخر، ومن مستوى  انتقالهوذلك بعد  القسم، استالمهمند بدایة السنة عند 

ق من مكتسبات التلمیذ السابقة  في أي درس من الدروس إذ یجب على المعلم التحق أعلى،
  .قبل الشروع في ذلك حتى یتمكن من إلحاق المتأخرین بالمتقدمین

حیث یتم  لى ضعف قدرات التلمیذ الفكریة،الفكریة للتلمیذ فقد یعود ذلك إ ضعف القدرة-
العقلي،هما قد یكون مطالبتهم بأعمال كالفروض ،والواجبات،والبحوث التي قد تفوق مستواهم 

  .الضعف في التحصیل بسبب ضعف القدرة على الفهم والمتابعة

  نقص إعداد المعلم للدرس حیث أن ضعف التلمیذ یعود غالبا إلى إعداد المعلم لدروسه-
على  االعتمادوطریقة المستعملة في تقدیم عناصر دروسه القائمة على اإللقاء والتلقین دون 

بعضهم إلى تمارین تطبیقیة  وحاجةك عدم التأكد من مدى فهم التالمیذ وكذل االستنتاجطریقة 
  ).153ص ،2007یوسف قطاوي،( .ومتابعة الدروس قصد تمكینهم من اإللتحاق بالفئة الناجحة،



 التحصیل الدراسي                                                                          الثالفصل الث
 

66 
 

  :العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي/ 10

انیة للتلمیذ دورا هاما في جدالصحیة والعقلیة والنفسیة والو یلعب االهتمام بالنواحي 
وتكیفه النفسي وتحدد الخصائص النفسیة للطالب  استقرارهالتأثیر على المردود الدراسي وعلى 

  .استعداداته العامة والخاصة التي تؤثر بشكل قوي على تحصیله الدراسي

 سندرج عوامل مختلفة األهمیة فیما بینها لها أثرها الخاص على التحصیل الدراسي ،عموما
  :وتتمثل في

 :العامل العقلي)أ

تلعب الفروقات الفردیة من الناحیة العقلیة دورا كبیرا في مستوى المردود الدراسي حیث -
 همع میوالت االستعداداتیتوقف نجاح التلمیذ على قدراته العقلیة خاصة إذا توقفت هذه 

 .ورغباته في المادة التي یدرسها

ویمثل التعرف على مختلف العادات الدراسیة الجیدة لدى التالمیذ طریقة غیر كافیة 
البعض لتفسیر قدراتهم التعلیمیة،فقد یجتهد بعضهم دون مردود تحصیلي جید، وقد یتكاسل 

یسمح بالقول أن متغیر الذكاء  خر مع إمكانیة الحصول على نتائج دراسیة عالیة هذا مااآل
واضحة في التأثیر على المردود الدراسي، حیث أن مستوى التحصیل یساهم بصورة فعلیة 

 .الدراسي یتزاید أو یتناقص بتغیر في درجة الذكاء

كما أن التحصیل الدراسي له عالقة وطیدة بمجمل اإلستعدادات والقدرات المعرفیة 
حاالت التأخر  إلىالخاصة بالتلمیذ، حیث یعد نقص الذكاء من أهم العوامل المؤدیة 

  .)68ص ،2011زلون منیرة ( .الدراسي
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 :العامل النفسي)ب

أكدت معظم الدراسات النفسیة والتربویة أن نجاح التلمیذ مرهون بقدرته على 
التوافق مع نفسه ومع غیره، كما وجدت أیضا أن العوامل الشخصیة للتلمیذ تلعب دورا 

، وأن یكون التلمیذمهما في التحصیل الدراسي، إذ ال بد من توفر قوة الدافعیة للتعلم عند 
  ین مفهوم إیجابي عن ذاتهو ه المادة، وكذا تكذیة وأستاذ همیل في المادة الدراسلدیه 

هذا ما یشعره بالقدرة والكفاءة على مواجهة كل الظروف لتحقیق أن  والثقة بالنفس خاصة
  .)11ص، 2010محمد برو،(.أكثر بأداء الواجبات المدرسیة مامتواالهاألهداف المرجوة ، 

 :العامل الجسمي)ج

الدراسي تبعا  التأخرالجسمیة والصحیة عامال مهما في إحداث  االضطراباتتعتبر 
 .المطلوبلما ینجم عن ذلك من قابلیة للتعب وعدم القدرة على بدل الجهد 

التلمیذ ومثابرته على الدراسة، وتؤدي  انتباهتتجلى أهمیة الصحة الجسمیة في تركیز 
الدراسیة وضعف  هتماماتهاعلى  االنشغال إلىإصابته بمرض ما، خاصة المرض المزمن 

  .)69ص ،2011زلون منیرة،(.قدرته

والمتابعة، ویؤثر بشكل إیجابي في  االنتباهإن قوة البنیة الجسمیة تساعد على التركیز، 
التحصیل الدراسي، أما ضعف البنیة والصحة العامة للتلمیذ من أشد العوامل المؤثرة في 

في الحواس كضعف البصر والسمع  اباتاالضطر أحداث التأخر الدراسي، كذلك نجد بعض 
  ).112ص ،2010د برو،محم( .یؤثران في التحصیل الدرسي، ألن ذلك یعیقه في التركیز والفهم

  

  

  



 التحصیل الدراسي                                                                          الثالفصل الث
 

68 
 

  :العامل االجتماعي)د

یساهم العامل االجتماعي بشكل كبیر في تحدید مستوى التحصیل الدراسي ولعل أهم 
الجو العائلي والتوافق النفسي خاصیة تدخل في إطار هذا العامل تكمن في طبیعة 

  .االجتماعي في المدرسة

ة حذاته ورا، المادي، وفیه یجد لتلمیذ ي المریح یعد مصدرا لألمن النفسيفالجو المنزل
  .أناء مذاكرته الخاصة في المنزل وداخل القسم واالنتباهباله، مما یساعد على التركیز 

هة وبین زمالئه من أخرى في جالعالقة بین التلمیذ والمدرس من كما تؤثر نوعیة 
  .التحصیل لدراسي

وصفت هذه العالقة باإلیجابیة، یتحقق التوازن النفسي للتلمیذ ونقل الصراعات  فإذا
  .المعرقلة إلنجاز مردود أفضل واالنفعاالت

  :العامل الذاتي)ه

مختلف نشاطاته وسلوكاته حیث الفرد نحو ذاته بقدر كبیر في توجیه  اتجاهاتتساهم 
  .تحصیل دراسي جید إلىتؤدي فكرة التلمیذ اإلیجابیة عن ذاته 

بالكفاءات الذاتیة التي  ،ثقة بالنفس إلىأهم مظاهر هذه الصور اإلیجابیة عن الذات 
  .اء الراقي والجید دون الشعور والخوفداأل إلىتدفع 

ساس باألمن حتحقیق الذات واإلفسیة التي تعزز أهم السماة الن وهي تعتبر من
  .تحقیق مردود مرتفع إلىالنفسي، ویؤدي توفرها عند التلمیذ 

  :العامل المدرسي)و

وذات تعتبر العوامل المدرسیة من أهم العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي للتلمیذ، 
ي ثر ملموس في الموقف التعلیمي، ومن بین هذه العوامل نجد الجو االجتماعي المدرسأ
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 إلى )، التلمیذاألستاذ( أفراد المجتمع المدرسي الذي یتمثل في العالقات االجتماعیة بین
جانب استقرار التنظیم التربوي مند بدء العام الدراسي، كما یعتبر أسلوب التدریس الذي یتبعه 

 ،2010محمد برو(.األستاذ إتجاه تالمیذه،جد مهم في تحفیز التالمیذ على التحصیل الدراسي

  ).113ص

  :جراءات العالجیة لضعف التحصیل الدراسياإل/ 11

من بین اإلجراءات واألسالیب العالجیة للحد أو التخفیف من ظاهرة ضعف التحصیل 
  :یلي الدراسي ما

مجموعة  أو، قیلم الطالب المجتهد بتدریس أو مساعدة طالب، ) الزمالء( قوة تعلیم األنداد*
  .من الطالب ضعیفي التحصیل

  :التعلیم التعاوني وذلك من خالل تقسیم الصف إلى مجموعات للقیام ب*

حل تمارین في مادة  إعراب بعض الجمل في مادة القواعد، ،ع مشتركوضو تلخیص م-
أن یقرا الطلبة صفحة في اللغة اإلنجلیزیة مثال بحیث یشترك كل طالبین في  ،الریاضیات

خراجها من القاموس ثم تتم قرائتها ویساعد كل منهما في األخر في فهم ا لكلمات الصعبة وإ
 واكتمالهمناقشة الصفحة من حیث مضمونها ، تكلیف مجموعة بأداء عمل ال یمكن القیام به 

  .بتجمیع مواد من كل فرد في المجموعة

 یطلب المعلم من كل طالب حل خمس : أسلوب لرصد أو تبادل المعلومات مثال
نمن اإلجابات یتبادل الطلبة اإلجابات  االنتهاءمسائل في الریاضیات مثال وفور 

 .لصحیح على السبورة من قبل المعلمثم ترصد اإلجابات ا
 أسالیب الثواب والعقاب استخدام. 
  سلوكیة جدیدة نماذجتوفیر. 
 وبة لدى الطلبةلفروق غیر المرغإزالة ا. 
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 أسلوب التحضیر من قبل الطالب للدرس، ومن فوائد هذا األسلوب استخدام: 

المناقشة ومشاركة المعلم للحصة،تساعد على ترسیخ المعلومات  متابعة الشرح والدرس،
  .تجعل الدرس شیقا لدى الطلبة،

  :وذك بالطرق التالیة تعدیل مفهوم الذات لدى الطالب ضعیف التحصیل،

  .تعریضه ألسئلة سهلة ثم زیادة صعوبتها مع األیام معززات لفظیة، استخدام

أنا قادر على النجاح " لنفسه كأن یقول الطالب :للسلوك المطلوب یب التدعیميالتدر *
زالة الشك بقدرات الطالب ومقدرته على ، ویهدف هذا األسلوب إلى إ"لتفاعلالمشاركة وا

  ).140ص ،2010 هشام عطیة التواسمة، وصباح خلیل الحوادة،.(العطاء، وتزید من دافعیته للدراسة
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  : خالصة الفصل

لقد تناولنا في هذا الفصل موضوع التحصیل الدراسي لما له من أهمیة كبیرة ، حیث 
 التربوي بشكل عام ولهذا أحطنا فيیتم بواسطتها الحكم على أداء المتعلمین وحتى النظام 

یتعلق بعملیة التحصیل الدراسي من حیث التعریف واألهمیة والشروط  هذا الفصل بكل ما
ثم  العلماء على أنه المعرفة التي یتحصل علیها المتعلم والمهارات التي یتقنونها اتفقحیث 

تطرقنا أیضا إلى أنواع وأهداف ومبادئ وأهم نظریات التحصیل الدراسي إضافة إلى أدوات 
  .قیاسه ومشكالته وكیفیة عالج التحصیل الدراسي
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، دار الفكر للنشر والتوزیع، 9العادیین، طسیكولوجیة األطفال غیر ): 2013(الروسان فاروق
  .األردن

التشخیص والتقییم في اإل رشاد، ): 2009(أبو أسعد أحمد عبد اللطیف وأحمد نایل العزیز 
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان

سیكولوجیة النمو عند الطفل والمراهق، المؤسسة ): 2000(جمیل محمد عبد السمیعة شعلة 
  .بیروت سة،الجامعیة للدرا

المعجم التربوي مصطلحات ومفاهیم تربویة، دط، الجزائر ): 2009(الجهویة مالحقة سعیدة 
 ).معجم(

مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي  ): 2004(جودت عزت عبد الهادي، سعید حسنى العزة 
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

مشكالت تربویة معاصرة، دار ): 2009(الجیغمان محمد عبد اهللا، المعاطبة عبد العزیز
  .الثقافة للنشر والتوزیع، األردن

االضطرابات االنفعالیة والسلوكیة لدى األطفال، دار ): 2012( الزغوان عماد عبد الرحیم
  .الشروق للنشر والتوزیع واألردن

مشكالت األطفال والمراهقین وأسالیب المساعدة فیها ): 2014(سكویفر تشارلز ولمان هورد
  .، دار الفكر للنشر والتوزیع، األردن3حمدي نزیة، وداد نسیمة، ط

التربیة الخاصة وبرامجها العالجیة، مكتبة األنجلو ): 2011(الشریف عبد الفتاح عبد المجید
  .المصریة للتوزیع، القاهرة

مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي، دار الصفاء للنشر ): دس(عبد الجابر تیم كاملة الفرخ، 
  .توزیع، عمانوال
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، دار المسیرة 4علم النفس المعرفي بین النظریة والتطبیق، ط): 2004(عدنان یوسف العتوم 
  .للنشر والتوزیع، عمان

  .اإلسكندریة مؤسسة شباب الجامعة، سیكولوجیة المراهقة، ):2006(عصام نور سریة

التشتت برنامج إرشادي مقترح للتخفیف من حدة اضطرابات ): 2010(غراب هشام احمد
، مجلة مستقبل 63ونقص االنتباه لدى األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم، العدد 

  .17التربیة العربیة، المجلة 

دلیل المرشد التربوي، دار الیازوري ): 2010(القواسمي هشام عطیة والحوامدة صباح خلیل
  .للنشر والتوزیع، األردن

مج سلوكي في تعدیل سلوك أطفال الروضة فاعلیة برنا ):2011(لیلى یوسف المرسومي 
  .المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة المضطربین بتشتت االنتباه وفرط النشاط الحركي،

 األعراض، األسباب،( االضطرابات النفسیة لألطفال): 2005(مجدي أحمد محمد عبد اهللا
  .دار المعرفة الجامعیة،مصر ،)العالج

، دیوان المطبوعات الجزائریة  3یر أساسیات التقنیة، طمدخل لتسی): 1994(محمد الطیب 
  .الجزائر

، دار 1المكالت الصفیة مظاهرها ، أسبابها، عالجها، ط): 2002(محمد حسن العمایرة 
  .المسیرة للنشر والتوزیع، عمان

 األخصائي النفسي المدرسي وفرط النشاط واضطرابات اإلنتباه، ):2008( محمد علي كامل،
  .دریة للكتاب،مصرمركز اإلسكن

  المكانة االجتماعیة للعلم ودورها في العملیة التربویة): 2014-2013(نور الهدى عكیشي
  .الجزائر جامعة الوادي كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة،
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  .اإلدارة الصفیة، دط، دار نشر وائل للنشر والتوزیع، األردن): 2003(هارون رمزي فتحي



 

  

  الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 خاتمة
 

 ب 
 

التي تطرقنا إلیه في بحثنا هذا خلصنا إلى العنف المدرسي  معطیاتالمن خالل 
المستعمل بمختلف أنواعه داخل المدارس اإلبتدائیة یترك أثر في نتائج التحصیل الدراسي 
للتالمیذ وذلك ألنه ظاهرة معقدة ال یمكن إرجاعها إلى عامل محدد حیث هناك مجموعة من 

درسي وللتقلیل من العنف المدرسي في العوامل تشترك في حدوثها داخل المجتمع الم
األوساط المدرسیة یجب على المعنیین باألمر في هذا المجال التفكیر في إیجاد حلول تعمل 
على الحد من هذه الظاهرة واآلثار الناجمة عنها في الكثیر من المؤسسات اإلبتدائیة وذلك 

نبؤ بالسلوك العدواني بضرورة تحلیل الدور لكل من األسرة والمدرسة والمجتمع في الت
ومحاولة العمل على وضع مجموعة من المقترحات للحد منه وهذا من خالل السعي نحو 
تفعیل دور التربیة في القضاء على هذه الظاهرة أو على األقل التقلیل من آثارها وقد كان 

من بحثنا هذا موجها إلى دراسة العنف المدرسي من وجهة نظر أساتذة التعلیم اإلبتدائي و 
نتائج بحثنا أن العنف بشطره البدني والمعنوي یساهم في خفض وتدني التحصیل الدراسي 

  . بالنسبة للمتعلم
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  :ملخص الدراسة

یعد العنف المدرسي من أكثر المشاكل التي تؤثر  في التحصیل الدراسي وهذا األخیر 
مسارهم الدراسي لألسوأ وینقص من حظوظهم أصبح یهدد العدید من التالمیذ والذي قد یحول 

في النجاح، كما یتولد عن العنف المدرسي عدة مشاكل كالهروب من المدرسة وكثرة 
والرسوب والتسرب واالنقطاع التام عن مقاعد الدراسة مما یؤثر على التحصیل  الغیابات

الدراسي لهم أخذ هذا العنف عدة أشكال منها العنف اللفظي والجسدي والرمزي وال یقتصر 
نما یتعدى للعنف الجماعي، وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن  على العنف الفردي فقط وإ

  .درسي والتحصیل الدراسيطبیعة العالقة بین العنف الم

للتعرف على واقع ظاهرة العنف المدرسي وابعادها في المرحلة االبتدائیة مع تحدید أهم 
انعكاساتها على تحصیل التالمیذ فظال عن محاولة التعرف على أشكال العنف اللفظي 
الجسدي والمادي كشكل من أشكال العنف المدرسي والذي یساهم في تظاهر التحصیل 

ي، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الجانب النظري الذي تناول كذلك ثالثة فصول اسالدر 
البحث ولواحقها، وتناولنا كذالك في الفصل الثاني حیث تناولنا في الفصل األول إشكالیة 

العنف المدرسي، وختمنا الجانب النظري بفصل ثالث حیث تناول فیه  موضوع  التحصیل 
  . الدراسي

  :احیةالكلمات المفت

 .یل الدراسي، المرحلة االبتدائیةالمدرسي، التحص ، العنفالعنف


