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إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

.أهدي مثرة جهدي املتواضع إىل إمام الذاكرين وقدوة املالكني ومعلم املعلمني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

.رمحه اهللا وأسكنه فسيح اجلنان " أيب الغايل"إىل من كنت أمتىن أن يراين يف هذه املنزلة من العلم إىل روح 

، إىل اليت تشدوا األطيار بشدوها من دون العلمإىل اليت قدرت احلياة بوجودي وعلمتين بأن احلياة التساوي شيئاً 
وتبكي احلمائم البيض لبكائها، إليك يامن أدمعت عينا

.أطال اهللا يف عمرها وأدامها مفخرة حليايت " أمي احلنون"ذاكريت،إليك  

: أخوايت
.، كرمية ميينة، زهيهخدجية، 

" رضوان"إىل م

عبد "إىل الذي أنار دريب بوجوده وحصد األشواك ليمهد يل طريق العلم صاحب القلب الكبري خايل العزيز
" .كرمية"وإىل زوجته "الواحد

" .حذيفة"و"حممد البخاري"إىل برعمي العائلة

.الغاليتني، وأعمامي وعمايت،أخوايل وخاليت وأبنائهم كًال بامسه إىل أغصان عائليت جدتاي

" .زهرة موري"

" .زهراء حممد الصاحل"وكما الأنسى صديقيت وجوهرة قليب رفيقة دريب 

.إىل كل من يعرفه قليب ومل يكتبه قلمي

.إىل أصدقاء وزمالء الدراسة الذين أحببناهم بإخالص وشاركونا نفس اإلحساس 

.إىل األساتذة األفضل وكل مشاخيي ومعلمّي كًال منهم بامسه 

زهراء بجين



إهـــــــــــــــــــــــــــداء

"أمي وأيب"، "إحساناوبالوالدين"إىل من قال فيهما الرمحان 

.إخواين كل واحد بامسه ، إىل من تقامست معهم حلو الدنيا ومرها 

إىل رمز الرب والوفاء مع الدعاء هلم بطول العمر، أبناء إخواين وأخيت كل واحد 
.بامسه وخاصة الكتكوتة سعاد 

.إىل من رافقتين الدرب وشاركتين العمل زهراء جبني 

.حيمل لقب موري، مقيل، درفةإىل كل من

زهرة-موري



ـــــــــــــــــانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لئن شكرتم ألزيدنكم:"لقوله تعالىمصداقاً 

اهللا عز وجل الذي أعننا في إنجاز هذا العمل، ومصداقاً لقوله صلى اهللا عليه نشكر
"من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا:"وسلم

بأننا قد أنجزنا هذا العمل بدعم كبير وإسهام سليم وتوجيه سديد وإقرارا منافعرفاناً 
من أستاذنا المحترم المشرف الدكتور بليلة عبد العزيز، فما له منا إالّ أسمى عبارات 

الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الذين حملوا 
ى إتمام هذا البحث وقدموا لنا العون أقدس رسالة في الحياة إلى الذين ساعدونا عل

بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث نخص ومدوا لنا يد المساعدة وزودونا 
مدير ثانوية خالد بن الوليد، وكذا مستشار التوجيه التربوي، واألساتذة :بالذكر

.، كما نوجه الشكر إلى جميع أساتذة اللغة واألدب العربي بجامعة ادراروالتالميذ

لى الذي أشرف على إعداد وكتابة هذا العمل المتواضع ليصبح صورة تليق إ
.بالبحث العلمي 

.إلى كل من علمنا حرفاً،وكل من ساعدنا بالدعاء، ولو بالكلمة الطيبة 

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد،سائلين العلي القدير أن 
.يوفقنا إلى الخير والنجاح 

موري ز-بجين ز
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:مقدمة

ب

مقدمة

ت والنزاعات القائمة بني كونه جتسيداً للخالفا, يرتبط تواجد العنف املدرسي بتواجد الكيان البشري

العنف فمحرتفو,،األفراد

ما تكون خطرية ، واليت يف غالب األحيان،نظر عن الوسيلة املستعملة يف ذلكغايتهم حتقيق أهدافهم بصرف ال

فإن أعمال العنف أصبحت ، ي مل يعد آمنا مع هذا العامل الذومبا أننا نعيش يف عامل يتغري بسرعة ونواجه حتٍد 

،م بدورها حولته إىل قرية صغرية سهلة االنتشار  ووسائل اإلعال

يئة مهيأة الستعمال العنف وقد مشلت ممارسة العنف ملؤسساتنا التنشئية على اختالفها من الشوائب والعيوب إىل ب

بينها األسرة واملدرسة و هذه األخرية اليت حتولت من مؤسسة تربوية تعليمية يسودها النظام وذات قيم وقواعد 

عرض فيه التالميذ  إىل مسرح يأخالقية تضبط من خالهلا تصرفات التالميذ وتضمن السري احلسن للعملية الرتبوية

األمر الذي قد يعود إىل غياب القدوة والتوجيه واملراقبة من طرف األهل  ونتائج كل هذا تظهر ،كل فنون العنف 

بالدرجة األوىل على سلوك  التالميذ واحنالل أخالقهم ومعاملتهم السيئة  لألساتذة وضعف حتصيلهم الدراسي 

ولعل من ،ا من اجله هذه املؤسسة التعليميةهم اهلدف األول واألساسي  الذي وجدو بالدرجة الثانية وذلك لتناسي

نقع يف أخطاء وقع فيها كي ال.متخضت عنه مشاكل يف الوسط املدرسي

األمر الذي يصعب عليهم تسيري أقسامهم ،يهتمون بكيان التلميذ ونفسيته 

هو املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم ،املتتبع يف هذه الدراسةأما عن املنهج .  والسيطرة على سلوك التالميذ

وعلى هذا األساس كان موضوع الدراسة موسوماً ،وهو األنسب لطبيعة املوضوع يلها على وصف الظاهرة وحتل



:مقدمة

ت

ثانوية خالد بن الوليد منوذجاً الذي ينطلق من جمموعة ،رسي يف التحصيل الدراسي للتلميذ اثر العنف املد: ب

:إشكاليات نسوقها على النحو التايل 

على نتائجهم الدراسية؟هل ممارسة التالميذ للعنف داخل املدرسة يؤثر سلبا 

وهل للعنف املدرسي أسباب نفسية واجتماعية وأخالقية تساهم يف تدهور عملية التحصيل ؟

وهل يقع على عاتق األسرة شيء من املسؤولية يف تدين حتصيل أبنائها الدراسي بسبب عنفهم وذلك باعتبارها 

تربوا؟املنشأ األول واألساسي لألبناء الذين يسريون يف احلياة كما 

وهل هناك فرق يف التحصيل الدراسي بني التالميذ املمارسون للعنف وغري املمارسني له؟

وأحلقناه , متهيد للموضوع حاولنا جاهدتني إعطاء حملة تارخيية للظاهرة : ولإلجابة على ذلك اتبعنا خطة فحواها 

وأدرجت ،العنف املدرسي وعوامله  مفهوم :األول،بالعنف املدرسي وقد تضمن مبحثني بعقد فصل أول معنون 

.العوامل املدرسية، العوامل األسرية , وامل الفردية الع:حتته جمموعة من العناصر متثلت يف 

.أشكال العنف املدرسي وبرامج مواجهته:والثاين 

التحصيل الدراسي: األول مفهوم،ثالثة مباحث،التحصيل الدراسي وتضمن:د عنون بأما الفصل الثاين فق

والتحصيل الدراسي ،لى التحصيل الدراسي اجليد وشروطهواشتمل ع، أنواع التحصيل الدراسي وعناصره:والثاين

حتتها العوامل الذاتية حيث أدرجت :وتضمن عناصر هي ، امل املؤثرة يف التحصيل الدراسيالعو :والثالث، الضعيف

.والنفسية،فعالية العوامل االن، العوامل اجلسمية، العوامل العقلية :عناصر هي

األول عنوناه باإلطار املكاين والزماين ،امليدانية وقد تضمن ثالثة مباحثأما الفصل الثالث فقد خصصناه للدراسة

ا مث تلين، استخالص نتائج االستبيان:عنون ب أما الثالث ف،يانات وتفريغهاحتليل االستب:للدراسة والثاين عنوناه ب

مث ختمنا حبثنا بتسجيل ابرز النتائج اليت توصلنا إليها من خالل الدراسة ،واقرتاحاتذلك باخلروج بتوصيات 

حبيث ال بدى لنا أن نقر بأن هذا العمل ،ق وجب علينا إعطاء صاحب احلق حقهولكي ال نكون جمحفني للح

عنف يف املدارس الثانوية ال:مل ينشأ من فراغ أو عدمه إذ أّن هناك دراسات سبقتنا بطرقه وهلا فضل كبري علينا منها



:مقدمة

ث

جامعة نايف للعلوم ، رسالة ماجستري ، حبها علي بن عبد الرمحان الشهري من وجهة نظر املعلمني والطالب لصا

وللكشف عن مكامن املوضوع وخملفاته للوصول إىل احلقيقة استعنا ببعض .اململكة العربية السعودية، األمنية

، د طه عبد العظيم حسني :املدرسي لسيكولوجية العنف العائلي و :منها الكتب واملراجع اليت كانت كرمية معنا

التوجيه املدرسي مفاهيمه النظرية وأساليبه الفنية وتطبيقاته العلمية ، حممود عبد احلليم منسي:النفس لعلم

ميذ لنا عدم مساعدة بعض التال:أما فيما خيص الصعوبات فقد واجهتنا بعضها منها ،د عبد العزيز جودةسعي:ل

ض األسئلة املوجودة يف باإلضافة إىل عدم رغبتهم يف اإلجابة عن بع،شف عن حقائق األمور اليت تواجههمبالك

.واألمر نفسه ينطبق على بعض األساتذة ، نالك من ضيع لنا بعض االستبياناتبل وحىت إّن ه،االستبيان
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.لمحة تاريخية عن العنف
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:لمحة تاريخية عن العنف:تمهيد

اً فنْ عُ فُ نُ عْ يَـ به وعليه فَ نُ عَ مر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق باألقُ رْ اخلَ :ميكن تعريف العنف لغويا بأنه 

إن ":األمر أخذه بعنف ويف احلديث فَ نَ واعتَـ , يف أمره إذا مل يكن رفيقاً وهو عنيفٌ تعنيفاً وَعنّـَفه, هُ فَ نَـ عْ أو وُعَناَفٍة 

1."اهللا تعاىل يعطي على الرفق ماال يعطي على العنف

به فهو قْ فِ رْ مل يَـ ةٍ افَ نَ وعُ فاً نْ عُ فُ نُ عْ ف به وعليه يَـ نيقال عفَ نُ ف يف اللغة إىل عَ نْ ويرجع أصل كلمة عُ 

2وشدةنفٍ فالن إي المه بعُ فَ نّ ويقال عَ ,نيفٌ عَ 

أي القوة وهي ماضي  visينية الالتحية التارخيية مشتقة من الكلمةمن النا" العنف"كما جند إن كلمة 

واليت تعين حيمل وعليه فان كلمة عنف تعين محل القوة أو تعمد ممارستها جتاه شخص أو شيء ) fero(كلمة 

3األذى والضرر باآلخرينالقوة والتهديد إلحلاقوسائل القهر و والعنف بذلك يعين استخدام ,ما

فبعض الباحثني لك تتعدد تعريفات العنف ، نون ولذأو علم االجتماع خيتلف عن تعريفه يف علم السياسة والقا

استخدام القوة البدنية مباشرة ضد األشخاص أو املمتلكات وانه هو العدوان يف يرون أن العنف هو عبارة عن 

4.يهدف إىل إحلاق األذى والضرر وختريب األشياء واملمتلكات,صورته املتطرفة وغري املقبولة 

حني حيس اآلخريناملمكنة مع الواقع ومع األخريةالعنف هو لغة التخاطب أنّ ويرى مصطفى حجازي 

.  وقيمتهبكيانهإقناعهمالقناعة لديه بالفشل يف ترسخصوته بوسائل احلوار العادي وحني إيصالالفرد بالعجز عن 

.903ص، 1988.ه1408بريوت دار اجليل، ظور،منابن احمليط،لسان العرب 1
ية ة يف عالجه من املنظور اإلسالمي،ابتهال عبد اهللا الرفاعي،العنف الطاليب يف اجلامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة ودور األسرة الرتبوي2

.89ص،50العدد 25للدراسات األمنية والتدريبات 
.17ص،2008سالقاهرة، العنف ضد املرأة ،مدحيه امحد عبادة ، خالد كاظم أبو دوح، دار الفجر للنشر والتوزيع،3
.97ص، 2007، ساالسكندارية كولوجية العنف العائلي واملدرسي ، دمله عبد العظيم حسني ، دار اجلامعة اجلديدة ، االزاربطة ،سي4
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ستوى البصرية استجابة تتميز بصيغة انفعالية شديدة تنطوي على اخنفاض م:بأنهويعرف سعد املغريب العنف 

يكون مالزمًا التدبري حيث يكون ضرورة يف موقف معني وظروف معينة للتعبري أنوالتفكري وليس من الضروري 

.1العدوانأويقتضي استخدام العنف جذرياعن واقع معني تعبريا عميقا 

.2الضعفأوبالنقص اإلحساساستجابة تعويضية عن :بأنهadlerويعرفه العامل ادلر 

فينظر  إىل العنف على أنه ضعف جسدي أو معنوي ذو طابع فردي أو ) pier fiou(بريفيوأما

.3مجاعي ينزله اإلنسان بأخيه اإلنسان 

:ويتضح من خالل هذا بأّن العنف هو 

األشياء ، أو لفظي كالتهديد، الفتنة شاجر أو التدمري أو إتالفالت, ويأيت بشكلني إما بدين كالضرب, باألخر

.4وهو يف األخري يؤدى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،الغمز ،

م أو رفع السلوك الذي ميارسه التلميذ يف املدرسة سواًء كان معنويًا كالشت: ونقصد بالعنف املدرسي

5.لألستاذ بالضرب أو الرمي باألوراق أو حىت احلجارةجسدي كالتعرض أواألساتذة،الصوت يف وجه 

.97صيكولوجية العنف العائلي واملدرسي، سمرجع سابق، - 1
.194ص، 1986إىل الطب النفسي، الزين عباس عمارة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، بريوت،سمدخل - 2
.43ص، 1992الدراسات للوحدة العربية، بريوت، سمركز, يمتوفيق إبراهحسن, النظم العربيةالسياسي يفظاهرة العنف - 3
.97، صالعدوانية وترويضها، سيكولوجيةمرجع سابق- 4
.135ص، 2003، س1، زينب النجار، الدار املضرية اللبنانية، طشحاتةوالنفسية، حسن معجم املصطلحات الرتبوية5
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االقتصادية واالج

ومن مث فقد ظهرت أمناط خمتلفة من العنف بني وراء املاء والعيش أهم خصائصها ، وعدم االستقرار والسعي

احلديث اتسعت ظاهرة العنف ويف العصر ائل تتمثل يف العراك حول املياه ،والكأل وقد تصل إىل القتل ،القب

بعد التقدم العلمي والتكنولوجي ، والتقدم يف وسائل االتصاالت، وتعدد حاجات 

ظهور الصراع ونتيجة هلذه التغريات ازداد العنف وانتشر االغرتاب حيث تباينت القيم واملعايري فضًال عن األفراد ،

فال ألقيمي بني األجيال، 

فلقد أدى التغري وسائل غري مشروعة لتحقيق أهدافه، تصدع القيم واملعايري أدى جلوء الفرد إىل استخدام 

فها عن قيم جمتمعاتنا االجتماعي إىل نقل الثقافات الوافدة بقيمها وأمناط سلوكها ومظاهر احنرافها مع اختال

.الشرقية 

إذ جند انه قد أصاب املعلمني يف املدارس واألطفال واملرأة ,أصبح يشمل الكثري من فئاته وشرائحه على اإلطالق

.يف املنزل وتوجه حنو الذات 

ولقد حدث أول عنف يف البشرية على األرض بني ابين ادم  إذ انتهى األمر بينهما بأول جرمية قتل 

واتل عليهم نبأ ابين ادم باحلق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدمها ومل يتقبل :"مصداقاً لقوله تعاىل1وقعت على األرض

سطت إّىل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدّي إليك من اآلخر قال ألقتلنك قال إمنا يتقبل اهللا من املتقني لئن ب

.25صيكولوجية العنف العائلي واملدرسي،سمرجع سابق،- 1
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ألقتلك إين أخاف اهللا رب العاملني إين أريد أن تبوأ بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاؤا الظاملني 

"  1.فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين

ترمي إىل إيقاع األذى اجلسمي أو ويف ضوء ماتقدم فإن ظاهرة العنف ليست ظاهرة حديثة بل قدمية 

كما اء عن طريق حتطيمها أو إتالفها ،  وقد ميارس العنف ضد األشي. النفسي أو كليهما بشخص ما أو جبماعة ما

ومع أّن العنف ظاهرة موجودة منذ ويف استناداً إىل القوة اجلسمية ،قد يعين العنف ظاهرة الرتويع والتهديد والتخ

يف هذه اآلونة قد ازداد مما يستوجب  االهتمام بدراسة وحماولة الوقوف  على األسباب اليت القدم  إال أّن العنف

.

ن ضد الطبيعة ومارسه ضد احليوان فقد مارسه اإلنسارس اإلنسان العنف بأشكال خمتلفة ،فلقد ما

ولقد مارس العنف يف بعض األحيان ضد النساء واحلكام ضد احملكومني ،ومارسه الكبار ضد الصغار والرجال 

دفاعًا  عن نفسه وعن وجوده ومصاحله وأفكاره ومعتقداته وآراءه ويف أحيان أخرى مارسه اإلنسان انتقامًا من

العنف ضد اآلخرين أو عندما ميارسه اآلخرون وقد يتلذذ بعض الناس مبمارسة اآلخرين أو لالستيالء على ثروة ،

ضدهم ويف هذه احلالة يكون عرضًا الضطراب نفسي وخلل يف البناء النفسي للفرد وهو ما يعرف بالسادية 

بينما يعين املصطلح الثاين ة واللذة من خالل تعذيب اآلخرين ،واملازوشية ويعين  املصطلح األول الشعور باملتع

. 2واللذة من خالل تعذيب الذاتاحلصول على املتعة 

ويف األخري نقول بأن العنف قدمي قدم البشرية إذ أنه يعد سلوك عنيف استفزازي متشبع باألفكار 

أو يتسبب يف إحداث أضرار مادية ومعنوية لفرد أو مجاعة أخرى من ورائه إحلاق األذى باآلخرين ،العدوانية يراد

م بعيدًا عن العنف وهو ما جيعل العنف سلوك غري سليب يف بعض عجزت بالتفكري واحلوار عن حل مشاكله

.       ع عن النفس ا األوقات إذا استخدم للدف

).30-26(اآلية،سورة املائدة- 1
.26يكولوجية العنف العائلي واملدرسي، سمرجع سابق، - 2
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:العنف المدرسي: الفصل األول
لقد أصبح لظاهرة العنف يف الوسط املدرسي آثار سلبية ملا ينتج عنها من آثار سلوكية وخيمة تؤثر سلباً 

الرتبوية التصدي هلا لذا وجب على املهتمني والقائمني على املنظومة التحصيل الدراسي يف الوقت الراهن،على 
رتبوي كما وجب عليهم تشخيص اخللل وإجياد احللول للمعضلة بدراسة كل ما يتعلق باجلانب التنتشر،حىت ال

.  ليمية ، واألسري واحمليط االجتماعي
:أسباب العنف المدرسي:المبحث األول

:أمجعت بعض الدراسات على أن أسباب العنف املدرسي تنقسم إىل قسمني مها
:الداخليةاألسباب -ا

والرسوب من جهة ، يمية املتبعة يف املدرسة من جهةوهي ناجتة عن السياسات الرتبوية والطرائق التعل
نظام األدوات والوسائل أو ب،سة املتعلق بالتوقيت أو الربنامجواملقصود بالسياسة الرتبوية نظام املدر أخرى،

أما الطرائق التعليمية املتبعة فترتجم بعالقة املدرس مع التالميذ وتصنف األسباب الداخلية إىل ثالثة ،التعليمية
:أشياء هي

.ـــ  األسباب املرتبطة بالتلميذ
.ب املرتبطة باملدرساألسبا- 
.األسباب املرتبطة باإلدارة - 
:تتمثل يف: األسباب المرتبطة بالتلميذ- 
عضاء الداخلية ووظائفها املختلفةالوظيفي ويف منو األ, حيث تبدو يف مظاهر النمو الغددي:النمو اجلسمي - 1

فأي خلل يف النمو اجلسمي ، وشكلهطول املراهق ووزنه وحجمه وزيادة، و اجلهاز العظمي والقوة العضليةويف من
.1للمراهق املتمدرس يسبب له اضطرابات يف الشخصية وينعكس ذلك على السلوك

وتتمثل يف النشاط العقلي للتلميذ املراهق باالجتاه حنو التخصص والتمايز حيث يكتمل منو :التغريات العقلية - 2
راسية بناًء كما ،)التاسعة عشر(19و)اخلامسة عشر(15الذكاء  بني سن 

فتتنوع بذلك ميول ، اإلدراكية،لعقلية كالقراءة اللغوية اللفظيةوتتباين لديهم القدرات ا،على الفروق الفردية
لذلك البد أن يكون هنالك تطابق بني ميول التالميذ ات املوجودة يف املؤسسة الرتبوية،التالميذ تبعًا للتخصص

فإذا حصل عكس هذا فقد يؤدي إىل وظهور مشكالت سلوكية تكون ،الشعبة الدراسية اليت يوجهون هلالعقلية و ا

.07ص،1992اجلزائر،  س, تقى تربوي لتكوين مساعدي الرتبية،  باتنةملصية املراهق وكيفية التعامل معها، بشري معمرية، شخ- 1
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كما يوجد جمموعة من التالميذ عاجزون على مسايرة ،دم الرضا على التخصص الذي وجه لهتعبرياً عن الرفض وع
للشغب وذلك إلحساسهم بالعجز فيعربون زمالئهم يف التحصيل الدراسي وهذا ما جيعلهم يتحولون إىل مصادر 

.1عن هذا النقص بالسلوك العنيف واهلروب من املدرسة
يتسبب له من طرف تقاليد وتتمثل يف اليأس واحلزن عند املراهق نتيجة اإلحباط الذي:التغريات االنفعالية - 3

وقد يعود إىل احلساسية الشديدة اليت ،عمما جيعل سلوكه مضطرباً ويكون دائم،
وقد تعود هذه االضطرابات .2

.3واحلاالت النفسية للمراهق إىل االنفعاالت املكبوتة يف الطفولة أو إىل طبيعة التغري لفرتة املراهقة 
 تتمثل يف:بالمدرساألسباب المرتبطة:

فمهمته  , بروز دور املدرس بالدرجة األوىل يف املساعدة على تشكيل شخصية التلميذ وذلك بتغيري سلوكه
ومات 

.4وذلك باستخدام وسائل وأساليب فنية حتقق هذا االتصال ،واخلربات التعليمية للمتعلم
لكنه يف بعض ،وسلوكهم بشكل مقصود تلقائي عفوييف تشكيل قيم التالميذفهو من أهم العوامل املؤثرة 

فقد فصل الدراسي وبني أوساط التالميذاحلاالت يكون من العوامل املتسيبة يف إثارة املشكالت السلوكية داخل ال
وكذا احنرافه عن سري اخلطة التعليمية ،الميذه مسات شخصية غري مرغوب فيها كإميانه بالكبت التام للتتكون ل

.5املرسومة وعدم حتقيق األهداف املسطرة 
وهذه ،شكالت سلوكية داخل الفصل الدراسيكما قد يكون األستاذ مبعاملته الصارمة سبب يف حدوث م

.6أو بني التالميذ فيما بينهماملشكالت تكون بني التالميذ واملعلم
 -وتتمثل يف سببني مها:األسباب المرتبطة باإلدارة:

إّن قلة أو انعدام النشاطات املدرسية يؤدي إىل استثمار وقت الفراغ يف سلوكات غري :قلة النشاطات املدرسية-ا
.7الئقة اليت يرتتب عنها زيادة شحنات سالبة لدى لدى املراهق 

.08ص, شخصية املراهق وكيفية التعامل معها, مرجع سابق1
.333- 332ص,ندريةاإلسك,دار الفجر اجلامعي للنشر والتوزيع, خليل ميخائيل معوض, سيكولوجية الطفولة واملراهقة- 2
, عامل الكتاب للنشر والتوزيع, علي أمحد اجلمل, أمحد حسن أللقاين, املعرفة يف املناهج وطرق التدريس, معجم املصطلحات الرتبوية-3

.84ص,2003س,3ط,القاهرة
.43ص, 1993س, مكتبة الدار العربية للنشر والتوزيع, حسن شحاتة, املعلمون واملتعلمون أمناطهم وسلوكهم- 4
.96ص،1993د، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، سحممد مصطفى أمحاملشكالت املدرسية،التكيف و - 5
.241ص،1997سر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، دااملدرسة مشاكل وحلول، حممد عبد الرحيم عدس،- 6
.97ص،1997واجلرمية، خليل وديع شكور، الدار العربية للعلوم، بريوت، سالعنف- 7
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تسهم املدارس بشكل عام يف بناء الصحة العقلية لتالميذها لذلك هناك بعض الدارس :الفشل الدراسي - ب
عيف يف طاقمها الرتبوي تتسبب يف تشكيل السلوك غري السوي لبعض التالميذ وخاصة ذوي املستوى الض

دراسة فيلجأ ،يذيف خلق هوة بينها وبني التالموهذا ما يتسبب ،واإلداري
.1بعض التالميذ إىل اهلروب من املدرسة أو ارتكاب سلوكات غري سوية

.األعالموتتمثل يف العوامل االجتماعية ووسائل :األسباب الخارجية-ب
:تتمثل فيما يلي:العوامل االجتماعية-1
فليس هناك ضبط أو توجيه وال جمال للتعبري عن عدم االهتمام باملراهق املتمدرس، وهذا األسلوب يعين :اإلمهال-ا

فقد دلت الدراسات ،الوالدين ذوي الدخل املنخفض جداً 
ملستقبل وحيتاج للتوجيه أن الطفل املرفوض يغلب عليه انعدام الثقة بالنفس وضعف القدرة على التفكري يف ا

دث أغلب حاالت اإلمهال يف حالة ما إذا كان دخل األبوين غري كاٍف لتلبية حاجات أطفاهلم وحتاملستمر، 
.2خاصة عندما يكون عدد أفراد العائلة كبرياً 

إذ يتجلى يف نبذ املراهق ،الغري سوية يتضمن معاٍن متعددةإن الرفض كأحدي أساليب التنشئة:الرفض- ب
عند إخوانه  وتوجيه اللون والنقد له، قاص من قيمته عند مقارنته بأقرانه أو والتنكر له والسخرية من أفكاره واإلن

.3قيامه بأي تصرف خاطئ مهما كانت درجته
أو مبعىن آخر ،تخدامهم أساليب املكافئة والعقابويقصد به عدم استقرار الوالدين من حيث اس:التذبذب- ج

ن وقد يتضمن هذا األسلوب حرية الوالديمرة أخرى،عاقبته على نفس السلوك إثابة الطفل على سلوك معني وم
هل يعاقب عليها الطفل أو يثيبه ويفسر ذلك بعدم الوعي الرتبوي الكايف ،إزاء بعض أمناط السلوك, أنفسهم

.4لديهما أو قلة اخلربة

2003سبسكرة ،،جامعة حممد خيضر،امللتقى الدو كامل عمران،عنف املدرسي على شخصية التلميذ،تأثري ال- 1
.111ص
.45ص،1993س،2ط،نلبنا, بريوت،مكتبة اهلالل،مصطفى غالب،سيكولوجية الطفولة واملراهقة-1
علم النفس وعلوم الرتبية  معهد،الة منشورة لنيل شهادة املاجستريرس،نصر الني جابر،النفس االجتماعية للمراهق،عالقة الرفض األبوي- 3

.58ص،1992س،جامعة اجلزائر،األرطفونية
.284ص،2003س،جامعة حممد خيضر بسكرة،امللتقى الدويل األولمحد حوبيت،أ،)(العنف املدرسي- 4
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:وسائل اإلعالم- 2
حيث حتتل بؤرة االهتمام الفرد،اليت تساهم يف تكوين شخصية تعد وسائل اإلعالم واحدة من أهم املؤسسات 

سية ,من أجل تنمية القدرات العلمية والثقافية لدى الفرد
.وأداة توعية يف كثري من جماالت احلياة ،تربوية،املش

جيابياته املذكورة إّال أنه قد يلحق الضرر بالفرد ملا يعرضه من برامج فبالرغم من إ،يعترب التلفاز سالح ذا حدين
.عنيفة 

ساسهم بالقيود أو التحرر 
.1األمر الذي جيعلهم ينحرفون عن القيم االجتماعية ،أحياناً 

عوامل العنف المدرسي: الثانيالمبحث

.24ص، 2004س،1لتوزيع، اجلزائر، طدار هومة للنشر واالعنف يف املؤسسات الرتبوية، عبد الكرمي فريشي، عبد الفتاح أيب ميلود،- 1
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وأخرى ،هو مدرسيومنها ما،هو نفسي يتعّلق بالفردمنها ما،عوامل عدة ترتبط بالعنف املدرسيهناك
.

:ــ العوامل الفردية1
من التعليم االنتقالومما الشك فيه أّن مرحلة ،وبطبيعته البيولوجية،وهي عوامل ترتبط بالتلميذ ذاته

فيزيولوجية ،ة تغريات يف خمتلف اجلوانب عقليةوهي مرحل،لثانوي تتزامن مع مرحلة املراهقةاألساسي إىل التعليم ا
وخصائص االنفعايلوتشري بعض الدراسات إىل أّن البناء النفسي ،مما يؤدي إىل ظهور مشاكل سلوكية،انفعالية

1.خاصة يف مرحلة املراهقة،ما يوّلد السلوك العنيف،االندفاعيةالشخصية من بني هذه اخلصائص 

فنجد ل خاص من خالل تسارع وترية النموتندرج يف البلوغ يف شك،حلة املراهقة جمموعة من التغرياتتتخّلل مر 
يه وتسارع يف منووذلك بنمو عضالته واتساع كتف،ةالطفيليكما نالحظ زوال مالحمه ،مته ووزنهزيادة مفاجئة يف قا

مما جيعله يسلك ،ميكنها أن تسبب له ضيقًا وتوتراً كل هذه التغريات اليت تطرأ على املراهق ،اجلنح واألطراف
2.كالعنف املدرسي،سلوكات ال تربوية

من خالل ما سبق نستنتج أن مرحلة املراهقة تتميز حبدوث كثري من التغريات اليت تسبب للمراهق عدم التوافق 
.وغريهاواالنفعاليةوالنفسية االجتماعيةمن جمموعة من املشاكل الذي جيعله يعاين 

:ــ العوامل األسرية2
فالظروف األسرية تلعب ،ىل حد كبري يف حدوث سلوكات العنفهناك عوامل أسرية عديدة تساهم إ

دورًا هاما يف دفع املراهق إىل هذا النوع من السلوك وعليه جند أن من أهم املشكالت اليت يتعّرض هلا املراهق يف 
،القائمة بني املراهق و الراشدينحياته هي نوعية العالقة

:إذ ميكنهم أن يلجئوا إىل أساليب خمتلفة منها،الوالديةة حبيث تنوع أساليب املعامل
يعتقد بعض اآلباء أن العقاب نوع من األساليب الرتبوية املهمة للرتبية السليمة ولكن ما : أ ــ أسلوب العقاب

فمن ناحية نوعيته ،األوىل تتمثل يف العقاب و درجته:ن الناحيتنيأكدته الدراسات هو أنه للعقاب خطورة م
بينما يلجأ بعض اآلباء إىل العقاب النفسي ،اله من آثار سلبية على جسم الطفليتجهون إىل العقاب البدين وم

3.والذي يأيت بآثار وخيمة على املراهق وتصرّفاته

.265ص،2006، 1إدارة الضغوط الرتبوية والنفسية، دار الفكر، عمان، طاسرتاتيجياتـ طه عبد العظيم حسني،1
.34صم،1995، 1بريوت، لبنان، طلنفسي للمراهقة ظواهرها وخفاياها، عبد الغاين الديدي، دار الفكر اللبناين،ـ التحليل ا2
.58م، ص2008ـ  العنف والطفولة، دراسات نفسية، سوسن شاكر جميد،  دار صفاء، عمان، دط، 3
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إضافة إىل عدم ،ويتساهالن معه حينًا آخر،سوة املفرطة حيناً يلجأ الوالدان إىل الق: ب ــ التذبذب في المعاملة
،ل مع الطفل يؤدي إىل تفكك شخصيتهاتفاق الوالدان على كيفية التعام

1.وبالتايل على النظام املدرسي،ه إىل التمرد على أوامر الوالدينيؤدي ب

:ج ــ العامل الثقافي والتعليمي لألسرة
فاألسرة اليت يشيع فيها اجلهل ،مما يؤثر يف تقدمهم أو ختّلفهم،باألبناءسرة الثقايف الذي حييط إّن جو األ

يف عامهم الدراسي ال االهتمامفهم ال يولون ألبنائهم أي نوع من ،دروسواستيعاب الاالستذكاريساعدهم على 
انقطاعاداخل املنزل وال يف املدرسة إذ جتدهم منقطعني 

2.مردودهم دون املستوى املطلوب

ملتعلمة تسهم فالعائلة املثقفة وا،و ثقايف ال بأس بهأما األطفال املتفوقون دراسيًا فهم أبناء أسرة تتمتع مبست
االمتحاناتبفاعلية يف تكييف طفلها املدرسي مبساعدته على أداء واجباته املدرسية واحلرص على جناحه يف 

3.وتشجيعه والوقوف جبانبه أثناء املراحل الصعبة مما حيفزه على النجاح والبقاء يف صف املتفوقني،الفصلية

:االقتصاديد ــ العامل 
نوية اليت هذا العامل حيدد مبستوى الدخل املادي ويقاس من خالل املرتبات الشهرية أو املدخوالت الس

سيارات،منازل،ان أيضًا مبمتلكات األسرة من غرفويقاس هذا املستوى يف بعض األحي،يتقاضاها أفراد األسرة
....جهاز كمبيوتر،يديوة املوجودة داخل املنزل من فأو من خالل األدوات واألجهزة التعليمي

لألسرة يلعب دوراً االقتصاديوتبني الدراسات الباحثة يف هذا العامل املؤثر يف التحصيل الدراسي أّن الوضع 
فاألسرة صاحبة الدخل املرتفع والذي من خالله تتوفر األمور الضرورية بل وتتعدى ،

وماديات أخرى  ،دراسية هلم من مراجع وقصص وغريهاهلا وألطفاهلا املتعلقة باملواد الإىل توفري بعض الكماليات 
4.فكل هاته األمور تستطيع أن تضمن حتصيل جيد للتلميذ،األجهزة التعليمية،الرحالت العلمية،كاأللعاب

وباإلضافة إىل هذا فإن توفريها للغذاء املتوازن واملساعد يف منوه اجلسمي من شأنه هو كذلك اإلسهام يف 
تها الضعيف واليت باستطاعاالقتصاديالتحصيل الدراسي اجليد وحيدث عكس ذلك عند األسر ذات املستوى 

.141م، ص2001ـ علم النفس النمو والطفولة واملراهقة، أمحد حممد الزغيب، دار الزهران، عمان، األردن، دط، 1
.357ـ مرجع سابق، علم النفس الرتبوي أسسه وتطبيقاته، ص2
.44، ص2005، 2ـالتأخر الدراسي وطرق عالجه، منصوري مصطفى، دار الغرب، ط3
.144م، ص2004، 1املدرسي، بنيوية الظاهرة املدرسية ووظيفتها اإلجتماعية،علي أسعد وصفه، علي جاسم الشهاب، بريوت، طـ علم اإلجتماع4
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ملدرسية وبالتايل لن يستطيع أبنائها مقتصرة على شراء الضروريات من األدوات ا،توفري هذه احلاجيات ألطفاهلا
1.تدعيم رصيدهم املعريف

إّن ما ذهب إليه األستاذ الكرمي صحيح يف سياقه، غري أنه حسب رأيي أنه ليس بالضرورة أن يكون دخل األسرة 
يس لاالقتصاديأو مستواها املادي جيداً ألننا قد جند أحياناً أن هنالك بعض األسر ذات دخل حمدود ومستواها 

.باملستوى اجليد إىل حد ما ومع ذلك جتد أّن التحصيل الدراسي ألطفاهلا جيد
احلال  وبناءًا عليه فإننا نرى واهللا أعلم أن توفري األمور املادية للطفل األمر الذي جنده لدى األسر امليسورة 

جيد ألنه أحيانا قد وغري ذلك ليست هي اليت جتعل الطفل ذو حتصيل دراسي ،كأجهزة الكمبيوتر واملراجع
بعض املواقع احملظورة يستغل هذه األمور من اجلانب السليب أو بعبارة أخرى يستخدمها استخدامًا سلبيًا كزيارته ل

.حبيث ال جنده مستفيداً من ذلك يف دراسته،أو غري ذلك
ليس بوسعها توفري كل وقد جتد يف املقابل من ذلك أّن بعض األسر ذات الدخل احملدود أو املتدين واليت 

ومع ذلك جتد أن أطفاهلا قد يكون حتصيلهم الدراسي جيد بل ،ملادية من تلفاز أو جهاز كمبيوتراملتطلبات ا
لكن ليست هي ،شيء جيد) الامل(وحىت قد يكون أفضل من أطفال أسٍر ذات دخل جيد ألنه قد تكون املادة 

ضف إىل ذلك أنه قد ال ،جيدة من قبل الوالدين ألبنائهمألنه قد ال يكون هنالك اهتمام ومراقبة ،كل شيء
.يكون لألبناء هدف أو غاية يسعون لبلوغها إذا درسوا

وعليه فإن املسألة يف التحصيل ليست مسألة مادة فحسب بل املسألة مسألة رغبة يف التحصيل ووجود هدف 
.عاملة اجليدة من األبوين ألبنائهمباإلضافة إىل العناية وامل،عى التلميذ لبلوغه إذا درس جيداً يس
: ـــ العوامل األسرية3

فهي تسهم يف تنمية ،من خربات ومعارف ومهارات متعددةتلعب املدرسة دورا هاما يف النمو ملا توفره
وتعمل على تنمية اجلانب ،تنمية املهارات األكادميية لديهمو ،ألفراد على التفكري وحل املشكالتوتطري قدرات ا

وضبط الذات لدى املتعلمني وتطوير االنفعاليةوتساهم أيضا يف تنمية اجلوانب ،االجتماعي
2.اجلانب األخالقي لديهم

:وبالتايل يوجد هناك عدد من العوامل املدرسية اليت تؤثر يف التحصيل الدراسي إجياباً أو سلباً من بينها ما يلي
االجتماعيةاليت تستخدم وسائل القمع واليت تفتقر إىل األنشطة واالستبداديةرتبوية ــ أساليب املدرسة غري ال1

.والرياضية

.144مرجع سابق ، علم االجتماع املدرسي،بنيوية الظاهرة املدرسية ووظيفتها، ص- 1
.173، ص2007، سنة6اإلمارات العربية املتحدة، طـ مبادئ علم النفس الرتبوي، عبد الرحيم الزغلول، دار الكتاب اجلامعي، 2
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2.
.ليات التعليميةــ ازدحام الفصول والتالميذ يف املكتبة يؤدي إىل إعاقة العم3
فالطالب سريعو ،وعة متباينة يف املستوى التعليميــ سوء توزيع التالميذ مما جيعل الفصل الواحد حيتوي على جمم4

.وبطئ التعلم جيعلهم حيسون مبشاعر النقص فيزدادون ختلفاً دراسياً ،حيشدالتعلم ال جيدون ما 
التدريس ونظم االمتحانات واملناهج الدراسية اليت جيب أن تكون متطورة ومتماشية مع األساليب الرتبوية ــ طرق5

1.والعلمية احلديثة واليت جيب أن تقوم على مراعاة قدرات التالميذ 

:الوسائل التعليمية
ع التالميذ لتحسني عملية التعليمتحسني إنتاجه وأدائه مالوسيلة التعليمية هي كل أداة يوظّفها املدرس ل

تعمل ،ق إثارة نشاط التالميذ واهتمامهمحبيث جتعل التعليم واملعلومات منقوشة يف ذهن التالميذ عن طري
،على تسلسل األفكار وتناسقها

االجتماعيةمادته باألخص املواد العلمية وبعض املواد 
األرضية لتسهيل العملية التعليمية حىت يتسىن للتالميذ فهم الدرس والشعور بأمهية املوضوع مما يرفع وحيسن من 

2.حتصيلهم الدراسي

العنف المدرسي وبرامج مواجهتهأشكال : المبحث الثالث
:ــ أشكال العنف المدرسي1

ترى بعض الدراسات امليدانية أّن العنف املدرسي يأخذ أشكاًال متعددة تعود أساسًا إىل طبيعة املوضوع 
:والشخص الذي ميارسه والشخص الذي يقع عليه العنف وميكن مجعها فيما يلي

حول هذا الشكل من أشكال العنف حيث يتفق اجلميع على أنه فاالختالوال ميكن : أ ــ العنف الجسدي
.استخدام القوة اجلسدية بشكل متعدد اجتاه اآلخرين

.358ـ مرجع سابق، علم النفس الرتبوي أسسه وتطبيقاته، ص1
.56ـ ينظر، مرجع سابق، التأخر الدراسي وطرق عالجه، ص2
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: ب ــ العنف النفسي
اليت ميلكها شخص أو جمموعة أشخاص يتضرر الطفل الضرر النفسي، وتقع هذه األفعال بفعل القوة والسيطرة 

رفض وعدم : 
كما يعترب فرض ،سلوكيات تالعبية،صراخ،برود عاطفي،استقالل،عزلة،،ختويف،إهانةقبول الطفل 

.اآلراء بالقوة على اآلخرين هو نوع من أنواع العنف النفسي
: الجنسياالستغاللج ــ 

1.استخدام القوة اجتاه اآلخر واهلدف هو إشباع الرغبات اجلنسية لدى املتعدي

:لعنف المدرسيــ برامج مواجهة ا2
Uniformالرمسيالزي تعترب طريقة 

املدرسي لدى الطالب خيفض من حوادث وحيسن الزىوهذه الطريقة الوقائية مبنية على فكرة أن توحيد األمريكي
ولكن سرعان ما واجهت هذه الطريقة كثري من ،ويساعد على خلق بيئة تعلم مالئمةمن اجتاهات الطالب 

مالحظة املدرسني للطالب العدوانيني داخل املدرسة إمكانيةاالنتقادات
وكذلك يكون من الصعب التعّرف على الطالب الذين يتعاطون املخدرات أو الذين يعانون من اإلمهال يف املنزل 

.ن قدرة املدرسني واإلدارة املدرسية على التدخل حلل املشكلة لدى الطالب قبل أن تصبح خطريةوهذا ما يعوق م
وهناك ما يعرف بربامج املراقبة وفيها تشارك املدرسة بدور فعال يف الوقاية من العنف ومن أمثلة هذه الربامج ما 

ويستخدم هذا الربنامج يف العديد من Closed school campusيعرف بربنامج اجلرم املدرسي املسدود
رس وهو يتطلب من الطالب أن يبقى يف املدرسة أثناء اليوم الدراسي على أن يسمح فقط لبعض الطالب املد

وهو يعين أيضا أن كل مبغادرة املدرسة بناءاً على طلب مكتوب من ويل األمر أو إذن من شؤون الطالب باملدرسة
تب رئيسي يف مدخل املدرسة ويسجلون أمسائهم قبل الوصول إىل مبىن املدرسة واهلدف مدرسة ميرون مبكالزائرين لل

.2

ويتضمن أّن Zero tilerancوهناك برنامج آخر وقائي للعنف يف املدرسة وهو برنامج التسامح الصفري
.القواعد واللوائح املدرسيةإتباعتتسامح ببساطة مع الطالب الذين يكونون قادرين على إدارة املدرسة ال

.98ـ مرجع سابق، تأثري العنف املدرسي على شخصية التلميذ، ص1
.316رسي، صـ مرجع سابق، سيكولوجية العنف العائلي واملد2
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تبنت هذا أمريكيةولقد أصبح مصطلح التسامح الصفري معروفًا يف النظام الرتبوي األمريكي إذ أن كل والية 
ساً أو سكيناً إىل املدرسة دكان مسسوءا،رسة طرد كل طالب حيمل معه السالحالربنامج والذي مبوجبه حيق للمد

.ولقد ترتب على استخدام هذا املدخل حدوث زيادة يف معدل الطرد واحلرمان لبعض الطالب من املدرسة
لطالب أو حتسني األمن يف ولسوء احلظ ال يوجد دليل على أن هذا الطرد أو احلرمان يكون فعاًال يف تغيري سلوك ا

إذ أن الطالب الذين يرغبون،املدرسة
.

ففي ،أو العريف أو الديين بني الطالباالقتصاديفضًال عن هذه الطريقة قد تتخللها حتيزات إما على املستوى 
إذ يتم ،األفارقة مرتفعة مقارنة باآلخرينمعدالت طرد وحرمان الطالب األمريكيني املدارس األمريكية كانت 

كما ،بتهم بشكل حاد على سلوكيات بسيطةطردهم مبعدل مرتني أو ثالثة عن الطالب اآلخرين وأحيانا يتم معاق
1.يأن أسلوب الطرد واحلرمان من املدرسة قد يؤدي إىل ظهور معدالت مرتفعة يف التسرب املدرس

.316ـ مرجع نفسه، ص1
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:خالصة الفصل األول

من خالل عرضنا هلذا الفصل ، ميكننا القول بأن العنف املدرسي ظاهرة سلوكية منتشرة يف مؤسساتنا 
الرتبوية ، حبيث يعترب من أهم املشاكل السلوكية اليت شغلت اهتمام العاملني يف جمال الرتبية، خاصة يف 

.عند املراهقني املتمدرسني اآلونة األخرية وهذا النتشارها املفزع يف مؤسستنا الرتبوية، وباخلصوص 



.التحصيل الدراسي :الفصل الثاني
.الدراسي تعريف التحصيل :المبحث األول

.أنواع التحصيل الدراسي : المبحث الثاني

.العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي : المبحث الثالث
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التحصيل الدراسي: الفصل الثاني

:تمهيد

التحصيل الدراسي من أهم املواضيع اليت لقت اهتمام الباحثني يف األوساط الرتبوية، لوجود عالقة وثيقة مع يعدُّ 

مستقبل التلميذ أو املهين، لذا جند تعدد البحوث والدراسات حول هذا املوضوع قصد توسيع املفهوم من خالل 

.إجياد حّل للذين يعانون من التأخر الدراسي

هوم التحصيل الدراسيمف: المبحث األول

ما نُفَي شيءاحلاصُل من كل : حّصل" حصل " جاء يف لسان العرب البن منظور يف باب : أ ــ التحصيل لغة

َوَما ثُِبَت وذهب ما سواه يكون من احلساب واألعمال وحنوها، َحّصَل الشيء ْحيُصُل ُحُصوًال والتحصيل متييز ما 

: وحاصل الشيء وحمصولهالبقايا الواحدة حصيلة، وقد حّصْلُت الشيء حتصيالً احلصيلة، واحلصائلواالسمحيصل 

َ :جاء يف قوله تعاىلبقيته، و  .1﴿ َوُحصََّل ما يف الصدور ﴾ أي بـُنيِّ

: ب ـــ التحصيل اصطالحاً 

درسة بأنه بلوغ مستوى من الكفاءة يف الدراسة سواًء يف امل:تعرّفه موسوعة علم النفس والتحليل النفسي

.معاً االثننيأو اجلامعة، وحتدد ذلك باختبارات التحصيل املقننة أو تقديرات املدرسني أو 

يف واالختبارواالمتحانكما تعرّفه موسوعة علم النفس بأنه ما أحرزه املرء وحصله أثناء التعلم والتدريب 

2.تفوق

ريب واملرور خبربات املهارة اليت حصلها الفرد نتيجة التدبأنه مقدار املعرفة أو : ويعرّفه عبد الرمحان عيسوي

.3

.153لسان العرب احمليط، ابن منظور، صمصدر سابق، ـ 1
.303، ص2004، 1حممد جاسم حممد، مكتبة دار الثقافة، عمان، طـ علم النفس الرتبوي وتطبيقاته،2
.166، ص1984ـ علم النفس بني النظرية والتطبيق، عبد الرمحان ميسوين، دار النهضة العربية، بريوت، 3
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:والعوامل المؤثرة فيهأنواع التحصيل الدراسي: المبحث الثاني

.التحصيل الدراسي اجليد والتحصيل الدراسي الضعيفللتحصيل الدراسي نوعان أساسيان مها 

ويقصد به بلوغ التلميذ مستوى عاٍل من التحصيل، وهو اهلدف الرئيسي الذي : أ ــ التحصيل الدراسي الجيد

املادية من معينات ووسائل املداخالتتسعى املؤسسات الرتبوية إىل الوصول إليه، وتسّخر له أكرب قدر ممكن من 

.دوره التدريسي يف احمليط املدرسيأداءعد املِطر الرتبوي على توضيحية تسا

ويعرف أيضًا ببلوغ التلميذ مستوى مرتفع من التحصيل الدراسي والذي تسعى املدرسة إىل حتقيقه ألنه يعكس 

1.واقع املدرسة ودور املنظومة الرتبوية يف جتسيد العملية الرتبوية يف احمليط الدراسي

:راسي اجليد شروط من بينهاوللتحصيل الد

: ـــ النشاط الذاتي1

والقدرة على حتمل الصعاب والعراقيل اليت تعرتضه واالهتمامواحلافز الذي لدى الشخص املتعلم، وكذلك قوة امليل 

.يف يومياته الدراسية

فعملية التفكري يف موضوع معني والعمل على حفظه يف الذاكرة، يتطّلب توجيه :أثناء الحفظاالنتباهـــ حصر 2

2.الشعور حنوه ال غري، وللمحافظة على قدرة املتعلم على الرتكيز وجب عليه ذلك

أكدت النظريات اإلرتباطية والسلوكية أمهية مبدأ ودور اجلزاء يف التعلم وعلى قدرته على استثارة : ـ ــ الجزاء3

دافعية املتعلم وتوجيه نشاطاته، وهو يتخذ شكلني إما الثواب وإما العقاب، والكل يتفق يف امليدان الرتبوي 

3.سة واإلقبال عليهامنه يف دفع التالميذ حنو الدراوالنفسي أمهية اجلزاء وخاصة الثواب

إىل األداء املطلوب لتعّلم خربة معينة حىت يتمّكن من إجادة هذه من املعروف أن اإلنسان حيتاج : ــ التكرار4

يقوم باألداء املطلوب بطريقة آلية ويف اإلنسان أناخلربة، فالتكرار يؤدي إىل منو اخلربة وارتقائها حبيث يستطيع 

.118، ص1974س ـ التحصيل الدراسي، حممد بن معجب احلامد، الدار الصوتية، الرياض، 1
.211ـ210، صحلة الثانويةأثر التوجيه املدرسي يف املر مرجع سابق، ـ 2
.211ـ املرجع نفسه، ص3
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ركوب السيارة حيتاج إىل كثري من التكرار واملمارسة الفعلية : يقة، فعلى سبيل املثالنفس الوقت بطريقة سريعة ودق

1.لتعّلمها

الدافعية عمومًا حالة داخلية لدى الفرد تستثري سلوكه وتعمل على استمراره وتوجيهه حنو حتقيق : ـ الدافعية5

2.هدف معني

حلدوث عملية التعلم البد من وجود الدافع الذي حيرك الكائن احلي حنو النشاط املؤدي إىل إشباع احلاجة وكلما  

كان الدافع قويا كان نزوح الكائن احلي حنو النشاط املؤدي إىل التعلم قويًا أيضاً، واملعروف يف جتارب التعلم أن 

د ثبت أن إشباع دافع اجلوع كان يؤدي إىل شعور احليوان بالرضا اجلوع كان دافعا ضروريا حلدوث عملية التعلم، فق

سواء أكان نافع أو ضار يؤدي إىل ، فالثواب والعقاب هلما أثر بالغ يف تعديل السلوك وضبطه ألن األثرواالرتياح

3.حدوث تغيري السلوك

ن التحصيل الذي ال يستفاد إن التحصيل القائم على أساس اإلرشاد والتوجيه أفضل م: ــ التوجيه واإلرشاد6

، ويف فرتة زمنية وجيزة، أي يؤدي إىل اختصار الوقت، واجلهد منه، فاإلرشاد يؤدي إىل حدوث التعلم مبجهود أقل

الالزمني للتحصيل اجليد، وجيب أن تكون اإلرشادات ذات صبغة إجيابية ال سلبية وأن يشعر املتعلم بالتشجيع ال 

4.اإلرشادات بطريقة متدرجةباإلحباط وجيب أن تكون 

يتمثل يف حماولة املتعلم اسرتجاع ما حفظه أثناء التحصيل أو بعده مبدة كافية، والتسميع : ـ التشجيع الذاتي7

تدريب على جيعل الذهن نشطًا فعاًال، ويكشف عن مدى تقدم الفرد يف التحصيل وعن نقاط ضعفه، كما أنه

5.االختبارموقف 

.414ص، علم النفس الرتبوي وتطبيقاتهمرجع سابق، ـ 1
.211، صلثانويةالتحصيل الدراسي يف املرحلة اأثر التوجيه املدرسي على مرجع سابق، ـ 2
.415، صمرجع سابق، علم النفس الرتبوي وتطبيقاتهـ 3
.109دار النهضة العربية، بريوت، صعبد الرمحان عيسوي،سيكولوجية النمو دراسة يف منو الطفل املراهق،ـ4
.149،161،162م، ص2003، 1، طاإلسكندريةخليل ميخائيل معوض، مركز علم النفس الرتبوي أسسه وتطبيقاته، -5
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النضج شرطًا هامًا من شروط التعلم اهلادف، فالنضج أساسي وضروري يف اكتساب أي خربة يعترب : ــ النضج8

1.أو تعلم

والنضج قد يكون نضجًا عضويًا متصًال بالنمو اجلسمي والعصيب والعضلي، وقد يكون النضج عقليا، وعلى 

وح الربامج املدرسية، ند وضاملدرسة أن تراعي مراحل النمو والنضج عند تالميذها، ومطالب كل مرحلة دراسية ع

2.ي عمل تربوي ال جدوى منه إن مل يراع الشروط العامة للنمو ومطالب النضج يف كل مرحلة عمريةألن أ

:التحصيل الدراسي الضعيف-ب

يكون ضعف التحصيل الدراسي على شكلني رئيسني العام واخلاص، فالتخلف العام هو الذي يظهر عند 

اخلاص فهو حتصيل ملحوظ يف عدد قليل من املواد الدراسية كمادة الرياضيات ، أماالدراسيةالتالميذ يف كل املواد 

3والفيزياء

السالم زهران إىل أّن التحصيل الدراسي الضعيف هو حالة ضعف أو نقص، أوبعبارة أخرى عدم -كما يشري ع

، عقلية، جسمية أوإجتماعية حبيث تنخفض درجة أونسبة الذكاء نتيجة عوامل عديدةألتحصيليالنمو اكتمال

.4مبستوى عادي 

:العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي

تتأثر عملية التحصيل الدراسي بعدة عوامل متشابكة ومتداخلة فيما بينها، فمنها ما يتعّلق بالفرد واملعلم، ومنها 

:ما يتعلق باحمليط املدرسي واألسري ويربز هذا فيما يلي

: ــ العوامل الذاتية1

.االنفعاليةية، تتضمن كل ما يتعّلق بذات التلميذ، وهي ختص كل من العوامل العقلية، اجلسم

.54صعبد اهللا محيد محدان السهلي،األمن النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب رعاية األيتام بالرياض، ـ 1
.270، ص1981دط، بريوت، دار النهضة العربية، حممد حسن،ـ 2
.436، ص1979، 5العلمية للنشر والتوزيع، دمشق،سوريا، طالصحة النفسية،نعيم الرفاعي، الدار- 3
.502، ص5علم نفس منو الطفولة واملراهقة، عبد السالم زهران، دار عامل الكتاب، القاهرة، ط- 4
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:ــ العوامل العقلية2

الفروقاتُفسِّرت من قبل الباحثني على أساس املتمدرسنييف النتائج والتحصيالت املدرسية بني االختالفاتإّن 

:الفردية اليت من بينها

.ــ ضعف القدرة على الرتكيزأ

.اضطراب التفكريــ ب

.ــ عدم القدرة على التذكر واسرتجاع املعلومات عند البعضج

.ــ تأخر يف القدرات اخلاصةد

ــ اخنفاض مستوى الذكاء العام الذي يعترب من أقوى أسباب ضعف التحصيل الدراسي، إذ توّصلت الدراسات ه

1.ىل الذكاء

: العوامل الجسمية-3

تتعّلق بالضعف الصحي الذي يصيب التلميذ الذي يقلل من مقدرته على بذل اجلهد اجتاه األمر املتعلم وذلك 

:بإصابته مبجموعة من األمراض ومن ذلك ما يلي

.ــ الزيادة السريعة يف وزنه وما تسببه له السمنة الشديدة من تعب وإرهاق أثناء التنقل من مكان آلخرأ

.ــ اإلصابة بنزالت الربد املتكررة املخلفة لاللتهابات وضيق التنفسب

يكون هلا تأثري ــ اإلصابة بالزكام والصداع وغريها من املشاكل الصحية اليت يتعّرض هلا الطفل املتمدرس واليت سج

.سليب على أدائه الدراسي سواًء داخل املدرسة أو خارجها

:

، 1الثقافة، عمان، طدار سعيد عبد العزيز جودة، عزة عطيوي، التوجيه املدرسي مفاهيمه النظرية، أساليبه الفنية وتطبيقاته العلمية، ـ1
.206م،ص2004
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ــ ضعف البصرأ

تأخر عن وبذلك سيجد صعوبة يف أداء واجباته ونشاطاته املدرسية لينتج عن ذلك ــ اإلصابة بعمى األلوان ب

1.أقرانه

:النفسيةاالنفعاليةــ العوامل 4

والتحصيل الدراسي وأكدت أكثرها أن الذين االنفعاليةأُجريت عدة دراسات للبحث يف العالقة بني العوامل 

2.يعانون من اضطرابات وأزمات انفعالية يفشلون يف دراستهم

ُتشكل له أمراض نفسية بسبب فقدانه الثقة بالنفس واالضطراباتفالطفل الذي يعيش يف حميط متأله القالقل 

.حتول بينه وبني حتصيل دراسي جيدغدديةواإلحساس بالنقص، فمثل هذه األمور تعّرض التلميذ ملصاعب 

يز وبناء عليه فإنه التوتر الذي تسببه األسرة للطفل إضافة إىل تعامله السيء مع رفاقه جيعله غري قادر على الرتك

.أثناء الدراسة باإلضافة إىل القلق واحلزن اللذين حيوالن بينه وبني التحصيل الدراسي اجليد املرغوب فيه

.184، ص2004االجتماعيـ ينظرـ أدوار األخصائي 1
.78ت، صط، د، د، دار نور للطباعة، اإلسكندريةالصوابحممود عبد احلليم منسي، سيد حممد علم النفس الرتبوي، ـ 2



التحصیل الدراسي:                                                     الفصل الثاني

25

:صعوبات التحصيل الدراسي:المبحث الثالث

للتحصيل الدراسي صعوبات ختص خمتلف العوامل والعمليات املشرتكة يف إنتاج التحصيل لدى التالميذ نذكر 

1:منها

من أهم الصعوبات الرتبوية اليت يواجهها التالميذ ،هي جهلهم أو عدم وعيهم الكايف بأمهية :املتعلمون- 1

التحصيل،

استقرارملشاكل كالتسرب وإمهال الدروس وعدم باإلضافة إىل إمهال بعض األولياء ألبنائهم مما يؤدي إىل تفاقم ا

.اجلو األسري الذي يعد أهم عامل يؤدي إىل فشل التالميذ دراسياً 

يعين أّن مشكلة ، هذاتكون للمعلم اخلربة الكافية للتعامل مع التالميذ وظروفهم اخلاصةقد ال:املعلمون- 2

.والكلياتعملية موضوعية كمتعلمني يف املعاهد أو تكوينهم فقد تكون العمليةاختيارهماملعلمني تكمن يف 

بطريقة عملية، فتكون اختريتوتتمثل يف الكتب الدراسية املقررة الغري متوفرة وإذا توفرت تكون قد :املناهج- 3

بالفروق الفردية بني االهتمامواملداوالت كثيفة ترهق التالميذ وتسبب هلم النفور وال يكون فيها أحيانًا طويلة 

.التالميذ

ية الضرورية املؤسسة للكثري من اإلمكانيات الرتبوية واملادية واإلدارية والبشر افتقاربسبب :املؤسسات التعليمية- 4

.والتحصيلتستطيع استيعاب عمليات التعلم 

، ومشكلة هذا النظام تابعة املختلفةإّن نظام التقييم هو املوجه للتحصيل عرب مواقف التدريس وامل:نظام التقييم- 5

خاصة يف البلدان النامية، حيث أنه يعتمد نظريًا ومعنويًا على مفهوم االمتحانات ، كما أنه شخصي وغري 

:ما يأيت

.417صمرجع سابق، علم النفس الرتبوي، -1



التحصیل الدراسي:                                                     الفصل الثاني

26

إّن عمل األطفال سواء كان يف املصانع أو املعامل أو غري املنظم كالبيع على :نظم وغري املنظم للنشأةالعمل امل-ا

يستطيعون الرتكيز واملثابرة على التحصيل، وتدرجيياً ، وبالتايل الالِقوىالطوابق، قد ينتج عنه أطفال منهوكي

.بني التحصيل الدراسي والعمل املهين 

القضاء على أحالم األطفال املستقبلية املتمثلة يف :للفنت واحلروب عدة نتائج من أمهها:الفنت واحلروب األهلية- ب

.التعليمبلوغ أعلى مستويات 

اقتصاديا، واآلثار النامجة سلطة معينة على جهة أخرى ثقافيًا أو وجهة أويتمثل يف غزو:التهديد اخلارجي- ج

.ىل على النشأة وبدرجة ثانية على آماهلمعنه تؤثر بالدرجة األو 

، تنجم عنها فوضى :النقص العام ومتطلبات احلياة اليومية-د
1.

.418صاملرجع السابق، - 1
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:خالصة الفصل الثاني
نستنتج من خالل دراستنا هلذا الفصل إّن التحصيل الدراسي هو مقدار املعرفة املكتسبة يف العملية 
الرتبوية،حتدده عوامل عدة متداخلة كالعوامل األسرية،االجتماعية، البيئية والرتبوية، تطرقنا من خالله إىل 

.أنواع التحصيل الدراسي أال ومها اجليد والضعيف، وكذا الصعوبات 

.



.الدراسة الميدانية : الفصل الثالث
.اإلطار المكاني والزماني للدراسة : المبحث األول

.تفريغ البيانات وتحليليها : المبحث الثاني
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.الدراسة الميدانية :الفصل الثالث

بعد ما تعرضنا للموضوع من اجلانب النظري حاولنا التطرق للميدان ملعرفة واقع ظاهرة العنف املدرسي 

والبحث يف حقيقته وأشكاله اليت 

.فطرحنا أسئلة ملعرفة نتائجها حبيث تساعدنا للكشف عن واقع الظاهرة 

:اإلطار المكاني والزماني للدراسة:المبحث األول

:المكانياإلطار -أ

مرت 30،079،36الناحية الغربية ملدينة ادرار  ترتبع على مساحة قدرها تقع ثانوية خالد بن الوليد يف

تلميذة من الصحراء الغر 80من أهل املنطقة و 791تلميذاً من بينهم 871مربع ،

أدب و فلسفة و رياضيات ،علوم جتريبية ، تكنولوجيا، :شعب 5ة أستاذا ويدرس بالثانوي46يؤطرهن العام ،

لغات أجنبية ولقد كانت الثانوية تعرف بثانوية احلي الغريب مث أطلق عليها اسم الصحايب اجلليل خالد بن الوليد 

ومت ،25/03/1985قد تقرر فتحها بتاريخ و ،01/07/1987يف املؤرخ 87/025مبقتضى القرار الوزاري 

.تلميذ1000إىل1985/1986،300ال ااستقب

حتتوي الثانوية على كل املرافق الضرورية للحياة املدرسية، كما تتبع املؤسسة األنظمة منها الداخلي والذي 

وي على ساحات خمصصة طالبة صحراوية، ونظام نصف داخلي وخارجي ألبناء املنطقة كما حتت80يتمتع ب

.للرياضة
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:الجانب الهيكلي والتنظيمي

ثالثة منها خمابر،) 06(صاحلة للتدريس منها ستغرفة ) 22(تضم ثانوية خالد بن الوليد اثنان وعشرون

تضم كما ة وقاعة األنرتنت وأخرى لألرشيف،بوقاعة ملادة التكنولوجيا ومكت،للعلوم الطبيعية وثالثة ملادة الفيزياء

بعون أستاذاً يف مجيع التخصصات ،مكتباً إدارياً وقاعة لألساتذة ،)11(الثانوية حوايل 

.مراقد وقاعة للعالج) 04(كما تضم ملعباًلكرة القدم ومطعماً وأربعة 

:

.مدير املؤسسةمكتب_

.مكتب أمانة املدير_

.مكتب املقتصد_

.مكتبني خمصصني ملصاحل االقتصاد_

.مكتب مدير الدراسات_

.مكتب أمانة مدير الدراسات_

.مكتب مستشار الرتبية اخلارجية_

.مكتب مستشار الرتبية الداخلية_

.مكتب مستشار التوجيه املدرسي_

.مكتب املساعدين الرتبويني_
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المخطط البياني العام للمؤسسة

األساتذة        داخلیة     استشارة استشارة خارجیة    المالي     رالتسیی أمین المخزن      

مستشار التوجیھ المدرسي    مدیر الدراسات       األمانة           المقتصد           

المدیر              
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:الزمني للدراسةاإلطار _ب

، واستمرت إىل 2015أفريل08عشر يومًا بدأت من 

مجع االستبيانات يف فنظراً لتفهم بعض املستبينني وتفاعلهم وهو األمر الذي ساعدنا يف،2015افريل 22غاية

الذين مل يكونوا كذلك حبيث أن هناك من أرجع االستبيان يف حني وجد هنالك بعض املستبيننيفرتة وجيزة ،

.وهنا لك من ضّيعه ) تالميذ، أساتذة(متأخراً 

:عينة الدراسة-ج

والثالثة من التعليم الثانوي مستويات السنة األوىل، والثانية،عية تالميذمشلت عينة الدراسة االستطال

.تالميذ وهم من شعٍب خمتلفة 10مستوى اخرتنا من كلتلميذاً وتلميذة،30يث بلغ عددهم ح
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.تفريغ االستبيانات وتحليلها :المبحث الثاني

:البيانات الشخصية-1

.يوضح توزيع مفردات العينة حسب اجلنس):1(جدول رقم 

اجلنس
النسب املئويةالعدد

ذكر
936%

%1664أنثى

25100%

يتضح لنا إن نسبة اإلناث يف العينة أكثر من نسبة الذكور حيث مت تسجيل ) 1(من خالل اجلدول رقم 

.ذكور%36إناث مقابل 64%

.يوضح توزيع مفردات العينة حسب السن):2(جدول رقم

السن
النسب املئويةالعدد

20- 15من
2496%

20-2514%

25100%
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سنة يف أغلب األحياِن ]20-15[يّتضح لنا أّن سن التالميذ يرتاوح ما بني ) 2(رقم من خالل اجلدول 

وهم %4سنة وذلك بنسبة ]25- 20[تليها يف املرتبة الثانية الفئة العمرية املمتدة ما بني%96وذلك بنسبة 

.أقلية

.يوضح توزيع مفردات العينة حسب الشعبة):3(جدول رقم

عبةالش
النسب املئويةالعدد

%1248آداب وفلسفة

علوم جتريبية
1040%

علوم وتكنولوجيا
14%

رياضيات
28%

25100%

تبني لنا أن عدد كبري من التالميذ يدرسون يف ختصص آداب وفلسفة وذلك ) 3(نتائج اجلدول رقم 

أما شعبة علوم وتكنولوجيا %8بينما شعبة الرياضيات بنسبة %40بنسبةتليها شعبة علوم جتريبية %48بنسبة 

.%4قدرة بنسبة 
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.يوضح توزيع مفردات العينة حسب املستوى التعليمي لألب ) 4(جدول رقم 

النسب املئويةالعدداملستوى التعليمي لألب

غري متعلم
520%

ابتدائي
28%

متوسط
2%8

%1248ثانوي

%416جامعي

25100%

يتضح لنا أن غالبية اآلباء هم متعلمون حمصلون على مستوى تعليمي ثانوي ) 4(من خالل اجلدول رقم

أما أقل نسبة فقد سجلت عند كل من مستواهم %20بينما جند من هم غري متعلمني بنسبة %48بنسبة 

%8التعليمي ابتدائي ومتوسط وذلك بنسبة 
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.يوضح توزيع مفردات العينة حسب املستوى التعليمي لألم):5(جدول رقم 

املستوى التعليمي لالم
النسب املئويةالعدد

غري متعلمة
936%

ابتدائي
28%

متوسط
520%

ثانوي
520%

%416جامعي

25100%

أما %36أن أغلب األمهات هّن غري متعلمات حيث بلغت نسبتهم ب )5(يبني لنا اجلدول رقم 

بينما من مستواهم %20نسبة األمهات املتعلمات احملّصلون على املستوى التعليمي املتوسط والثانوي تقدر ب 

خيص  نسبة األمهات ذات املستوى أما فيما ،%10التعليمي ابتدائي هم أقل نسبة حبيث جند عددهم ال يفوق 

وهذا يدل على أّن للمستوى التعليمي لألم أمهية بالغة حبيث أّن األم الغري متعلمة %16التعليمي اجلامعي بلغت 

فهي ال تعطي هلاته األمور أمهية فكل شدهم إرشادًا يفيدهم يف دراستهم ،ال توجه أبنائها توجيهًا صحيحًا أو تر 

هو أّن ابنها يدرس ال غري ، تعرفه ما يهمها أو 

وحتاول توجهه توجيهًا صحيحًا قدر املستطاع ليستفيد من ذلك يف دراسته وهو األمر الذي ملسناه لدى بعض 

.إجابتهم عن األسئلة املطروحةالطالبات الصحراويات وبعض أبناء املنطقة الذين هم من أسٍر مثقفة من خالل
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.       يوضح توزيع مفردات العينة حسب الوضع املادي لألسرة):6(جدول رقم

الوضع املادي لألسرة
النسب املئويةالعدد

%624جيد

متوسط
1976%

25100%

يتضح لنا أّن معظم أسر التالميذ من ذوي الوضع املادي املتوسط وذلك بنسبة ) 6(من خالل اجلدول رقم

.%24بينما من هم من ذوي الوضع املادي اجليد قليلون بنسبة 76%

.يع مفردات العينة حسب مهنة األب يوضح توز ) 7(جدول رقم 

النسب املئويةالعددمهنة األب

قطاع احلكومةعامل يف 
1560%

عامل يف القطاع اخلاص
936%

غري عامل
14%

25100%
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%60تبني لنا أن عدد اً كبرياً من اآلباء هم عمال يف قطاع احلكومة وذلك بنسبة ) 7(نتائج اجلدول رقم

حيث قدرة , بينما اآلباء غري العاملون هم أقل عدداً %36مث يليها اآلباء العاملون يف القطاع اخلاص بنسبة 

.%4نسبتهم ب 

.يوضح توزيع مفردات العينة حسب مهنة األم):8(جدول رقم 

النسب املئويةالعددمهنة األم

عاملة يف قطاع احلكومة
832%

غري عاملة
1768%

25100%

تليها نسبة األمهات %68أّن معظم األمهات هّن غري عامالت وذلك بنسبة ) 8(يوضح لنا اجلدول رقم 

.%32العامالت يف قطاع احلكومة بنسبة 
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:بيانات تتعلق بالعنف المدرسي-2

.يوضح وجود العنف داخل املدرسة):9(جدول رقم

النسب املئويةالعدداخليارات

نعم
1664%

%936ال

25100%

أّن عدد كبري من التالميذ ميارسون العنف داخل املؤسسة وهذا ما عربت عنه ) 9(يوضح لنا اجلدول رقم 

وهي نسبة تعرب عن استفحال هذه الظاهرة يف الوسط املدرسي ويف املقابل جند من يعارضون على %64نسبة 

فهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على وجود خلل %36وجود مثل هذه املمارسات وهذا ما عربت عنه نسبة 

.
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.ضد األستاذ من قبل التالميذيوضح وجود العنف ) 10(جدول رقم

اخليارات
النسب املئويةالعدد

نعم
1872%

%728ال

25100%

أّن األستاذ أكثر عرضة للعنف يف الطاقم الرتبوي بنسبة بلغت ) 10(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

على اجلوانب النفسية للطالب وهذا ما يتطلب اإلسراع يف اختاذ التدابري ) األستاذ(وهذا راجع لقلة اطالعه72%

الالزمة والصارمة الحتواء الظاهرة واحلد من استفحاهلا يف القطاع وجند يف املقابل من ذلك نسبة ضئيلة ممن ينفون 

فنجد من املنطقي أن يكون األستاذ أكثر عرضة %28وجود التالميذ الذين ميارسون العنف ضد األستاذ بنسبة 

.للعنف يف الوسط املدرسي كونه األقرب للتلميذ من بقية عمال املؤسسة الرتبوية 
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.يوضح أمثلة عن العنف :)11(جدول رقم 

اخليارات
النسب املئويةالعدد

تشويش
1664%

%624تلقيب

الغيابات املتكررة
28%

الضرب
14%

25100%

متثل نوع العنف األكثر  وجودا من قبل التالميذ %64أّن نسبة ) 11(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم

وبنسبتني متثل يف الضرب ، %4يف الوسط املدرسي واملتمثل يف التشويش بينما جند مقابل ذلك نسبة ضئيلة 

املتكررة فما نستنتجه من خالل الدراسة كون التشويش األكثر  متثالن التلقيب والغيابات%8و%24متفاوتتني 

.نسبة يعود إىل اعتقاد التلميذ انه من خالل تشويشه ميكنه التعبري عن إثبات وجوده وبالتايل حتقيق غايته 
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.يوضح أسباب العنف):12(جدول رقم 

النسب املئويةالعدداخليارات

%1040نقص الوازع الديين واخللقي

عدم اهتمام التالميذ باحلصة املقدمة 
من طرف األستاذ

624%

قلة احلياء واألدب
936%

25100%

أن السبب الرئيسي للعنف داخل القسم من قبل التالميذ هو ضعف الوازع ) 12(يوضح لنا اجلدول رقم 

وهذا ما يفسر سلوك التالميذ العنيف داخل %36يليها قلة احلياء واألدب بنسبة %40الديين واخللقي بنسبة

خلل داخل األسرة القسم اليت تسعى لتعطيل الدرس ولفت االنتباه وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على وجود 

ويعود ذلك حسب اعتقادنا إىل %24ويليه عدم اهتمام باحلصة املقدمة من قبل األستاذ بنسبة بالدرجة األوىل ،

عدم ميول التلميذ بالدرجة األوىل إىل بعض املواد مثل الفرنسية والرياضيات مما جيعله غري متقبل  ألي شيء من 

.قبل األستاذ املدرس للمادة أو حىت عدم احرتامه للطاقم املدرسي عموما 
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.للتلميذ من القسميوضح طرد األستاذ):13(جدول رقم

النسب املئويةالعدداتاخليار 

نعم
1872%

ال
728%

25100%

وهذا %72أّن نسبة التالميذ الذين طوردوا من القسم تقّدر ب) 13(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم

املعقول أن يطرد األستاذ التلميذ بال سبب بينما جند يف املقابل نسبة  التالميذ الذين مل ُيطردوا من القسم بلغت 

.ي داخل القسم وهم األقلية مما يعرب لنا على انضباطهم وسلوكهم السو 28%

.يوضح ممارسة التلميذ للعنف ضد األستاذ):14(جدول رقم

اخليارات
النسب املئويةالعدد

نعم
624%

%1976ال

25100%
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أّن عدد التالميذ الذين ال ميارسون العنف  ضد األستاذ يشكلون األغلبية ) 14(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

بينما جند يف املقابل من ذلك التالميذ  املمارسني للعنف ضد األستاذ أقلية وهم بنسبة %76الغالبة وذلك بنسبة 

وهذا يدل على انعدام أخالقهم وعدم احرتامهم لألستاذ أو املعلم الذي كاد أن يكون رسوال ويقول 24%

:الشاعر امحد شوقي 

كاد املعلم أن يكون رسوالقم للمعلم ووفيه التبجيل          

.ممارسة العنف يف نتائج ممارسيهيوضح تأثري): 15(جدول رقم

اخليارات
النسب املئويالتكرار

نعم
1768%

ال
832%

25100%

أّن  ممارسة العنف تأثر سلباً يف نتائج ممارسيه هي األكثر نسبة ) 15(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

وهو أمر منطقي إذ أن أي تلميذ ميارس العنف البد أن يكون مشوشا بالدرجة األوىل وذو %68حبيث قدرة ب

ّن هناك أقلية قليلة يؤثر العنف يف حتصيل دراسي ضعيف بسبب ما يقوم به أو ميارسه من عنف ويف املقابل جند أ

وعليه تكون نتائجهم جيدة أو يف وهذ%32نتائج ممارستها له وذلك بنسبة 

.املستوى املطلوب 
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.يوضح إمكانية حتقيق العنف هلدف معني):16(جدول رقم 

اخليارات
النسب املئويةالعدد

نعم
1352%

ال
1144%

أحيانا
14%

25100%

أّن اإلجابات جلها أشارت إىل أّن استخدام العنف حيقق ) 16(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

حيقق هدف من نسبة األفراد الذين يرون أّن استخدام العنف ال %44تليها نسبة %52هدف معني بنسبة 

تشري إىل إمكانية استخدام العنف لتحقيق هدف معني يف %4وأخريًا وكتدعيم للقول األول جند نسبة معني، 

.بعض األوقات

فقد يقصد االستهزاء حيققها فهذا حسب مبتغى التلميذ ،ومنه نستنتج أن العنف قد حيقق أهداف معينة وقد ال

ومنه ميكن القول أّن جل التالميذ إن مل نقل كلهم ذا قد يصل إىل مبتغاه وقد اليصل،

.إالّ أن هناك من يرى انه ال وجود لوسيلة غريه لبلوغ مراده،يستخدمون العنف كحل للوصول إىل هدف معني 
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.يوضح احللول املقرتحة للتخلص من العنف جبميع أشكاله):17(جدول رقم

النسب املئويةالعدداخليارات

التالميذ وإرشادهم من توعية 
اجلانب الديين واخللقي وحسن 

الرتبية

1040%

اهتمام اإلدارة باملدرسة وتطبيق 
القوانني

1144%

احرتام التلميذ ألستاذه
416%

25100%

ة للتخلص من العنف جبميع الذي يدور حول احللول املقرتح) 17(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

حيث جند إن اهتمام اإلدارة باملدرسة وتطبيق القوانني هي األكثر نسبة لدى التالميذ وذلك بنسبة أشكاله ،

بطون السبب الرئيسي يف تواجد العنف يف املؤسسة بوجود خلل يف وقد يعود هذا لكون أّن التالميذ ير44%

ن خالل استفسارنا لبعض الطلبة عن الظاهرة مث وهذا ما اكتشفناه م،

ورمبا هذا راجع لكون انه %40تليها توعية التالميذ وإرشادهم من اجلانب الديين واخللقي وحسن الرتبية بنسبة 

حبيث جيب عليها توعية التلميذ وإرشاده إىل السلوك السوي جلعله منضبطا ،الواجب الرئيسي للمنظومة الرتبوية 

وهي متثل %16واىل قريب من هذا جند احرتام التلميذ ألستاذه بلغت نسبة ،يف الوسط املدرسي أو ملتزما

األقلية وهذا يفسر لنا إّن القطاع التعليمي مل يعد كما كان سابقا حبيث يعتُرب احرتام األستاذ من أولويات التلميذ 
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قتنا احلايل لدى غالبية التالميذ  وما ندري ما وهو األمر الذي مل يعد موجودا يف و ،والواجبة عليه قبل كل شيء 

.أم إىل قلة أدب التلميذ،السبب هل يعود ذلك إىل األستاذ كونه مل يعد مهتما بواجبه كما كان سابقا 

.بيانات تتعلق بالمدرسة والتحصيل الدراسي- 3

.يوضح احرتام التلميذ للمدرسني):18(جدول رقم 

النسب املئويةالعدداخليارات

بعضهم
1248%

كلهم
1352%

25100%

مث تليها %52) 18(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم

%48نسبة 

فاألستاذ يسعى لتقدير واحرتام التلميذ ليحصل على املقابل ، بدأ االحرتام املتبادل بني الطرفني تكون مبنية على م

فنستطيع القول إّن العالقة متبادلة سواء كانت اجيابية أو سلبية وهذا من اجل حتقيق بيئة تعليمية سليمة جتعل ،

.التلميذ ينسجم فيها للوصول إىل نتائج اجيابية جيدة ومرضية
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.يوضح النتائج الدراسية للتالميذ):19(جدول رقم 

اخليارات
النسب املئويةالعدد

متوسطة
1560%

جيدة
728%

ضعيفة
312%

25100%

فتقدر "جبيدة"%60واليت بلغت "مبتوسطة"يكشف لنا هذا اجلدول نسبة التالميذ الذين أجابوا 

.وهي متثل ضعف نتائج التالميذ%12أما الذين أجابوا بضعيفة فتقدر نسبتهم ب %28ب 

وبناءًا عليه فإننا نستنتج أّن النتائج الدراسية للتالميذ متوسطة وجند هذا باديا لنا من خالل إجابات 

يمية إما من طرف كما أشار إىل هذا األساتذة أيضًا  وهذا يبني لنا وجود خلل ما يف العملية التعل،التالميذ 

األستاذ إذا مل يكن متمكنًا من املادة اليت يدرسها وهو ما ذكره لنا جل التالميذ أثناء تواجدنا يف امليدان حبيث 

ارجعوا السبب يف عدم رقي نتائجهم إىل املستوى املطلوب إىل األستاذ حبيث وجدنا أّن أغلبيتهم يقول بأن 

باإلضافة إىل  ،ليمي وهو الشيء الذي نسبوه إىل األساتذة حديثي املهنة 

باإلضافة إىل عدم اهتمام ،كون أّن بعض األساتذة اليتمتع باألخالق اليت جتعله يرقى إىل مستوى األستاذ 

يف كون أّن النتائج وقد يعود السبب، األستاذ با جلوانب النفسية للطالب إذ أّن الغاية لديه هي إمتام برناجمه الغري 
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مل ترقى للمستوى اجليد عائد للتلميذ حبيث ال يهتم بدراسته أو ببعض املواد فيهمل واجباته الدراسية وبالتايل 

.تكون متوسطة

.يوضح توجيه تعقيبات للتلميذ على معدله من طرف األسرة):20(جدول رقم 

اخليارات
العدد

نعم
1352%

%1248ال

25%100

وهي تعرب %52بلغت"  نعم"أّن نسبة التالميذ الذين أجابوا ب) 20(رقم نالحظ من خالل اجلدول 

على وجود تعقيبات من طرف األسرة على معدل أبنائها وهذا يدل على وجود اهتمام من طرف األولياء بالنتائج 

تالميذ املنطقة بنسبة قليلة واىل جانب ذلك وجدنا إّن ميسور أو األبوين متعلمني وهو ما الحظناه عند بعض

تالميذ الصحراء الغربية هم الذين أجابوا بنعم مما يفسر وجود تعقيبات من طرف أسرهم حبيث وجدنا من خالل 

فتقدر " ال"ويف املقابل أما الذين أجابوا ب,

بعض األسر التقوم وهذا يعرب عن قلة االهتمام بالنتائج من طرف األولياء وهذا ما يبني لنا أّن %48نسبتهم ب

حبيث جند أّن أفراد األسرة ال يرتددون على اإلدارة ملعرفة وضعية أوالدهم نظرا لغياب االتصال بدورها احلقيقي،

كما جند أّن األبوين حه املستوى التعليمي لالم واألب ،والوعي واألمية عند بعض األمهات واآلباء وهذا ما وض
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،بعيدين كل البعد عن التلميذ 

ي بالتلميذ للخروج عن طوع والديهوهذا ما يؤد،مشاكله الشخصية 

.الة اخلطأيوضح تأنيب األستاذ للتلميذ يف ح):21(جدول رقم

اخليارات
النسب املئويةالعدد

نعم
2184%

%416ال

25100%

وهي نسبة تدل %84تقدر ب" نعم"نالحظ من خالل هذا اجلدول إّن نسبة التالميذ الذين أجابوا ب

اليكون على حث التلميذ وعدم وقوعه يف اخلطأ نفسه كما يوضح حرص األستاذ على مصلحة التلميذ حىت 

متماديا يف اخلطأ حبيث جيب على األستاذ أن يكون حازما يف مثل هذه األمور وان ال يكون متساهال مع التلميذ 

.

ساتذة الذين اليأنبون وهي نسبة تعرب عن قلة من األ%16فتقدر ب " ال"

وهو األمر الذي قد يكون راجعا إىل عدم اهتمام األستاذ مبا حيدث داخل قسمه وهو ما ذكره ،التلميذ إذا أخطأ 

أو باألحرى ،

على حد قول بعض التالميذ يف تفسري هذا األمر " درس لنفسه وليس يل من يدرس ي"يكون األستاذ متبعا شعار 

أو قد يكون السبب هو خوف بعض األساتذة من ردة فعل بعض التالميذ حبيث يتمادى التلميذ يف خطئه كأن ،
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يتجرأ التلميذ بسب أستاذه أو شتمه وهو ما يتحاشاه بعض األساتذة على حد قوهلم وان ما يهمهم هو إمتام 

.ربنامج يف الوقت احملدد وعدم انشغال باله بأمور أخرى ال بدى هلا يف احلقيقة أن تراعىال

.يوضح رد فعل األسرة يف حالة تقدمي اإلدارة شكوى ضد التلميذ):22(جدول رقم 

اخليارات
العدد

اللوم
1352%

%28الالمباالة

العقاب
1040%

25100%

وهي تعرب لنا بان هناك %52بلغت " اللوم"من خالل اجلدول يتبني لنا أن نسبة التالميذ الذين اجابواب

املشتكي منه أحيانا مظلوما وهو ما ذكره بعض ويكون التلميذ ولة إىل معرفة حقيقة هذه الشكوى ، دون احملا

لكن ما هنالك قول اإلدارة تقدم شكوى هكذا عبثا، التالميذ على الرغم من ورود ذلك حيث انه من غري املع

حيث أننا وجدنا من خالل االستبيان أّن بعض التالميذ ذو مستوى عادي ) املال+السلطة(ذا الزمن لديهم سند ه

حىت وإن أخطئوا اليالمون وال يشتكى ،

.منهم
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رب عن معتقد تعتقده بعض األسر إّن وهي نسبة تع%40بلغت " بالعقاب"

وهو املعتقد السائد لدى بعض عاقبوا االبن فانه مل يكرر فعلته، 

.وهذا ما ال يتماشى مع أبناء هذا اجليل،

وهي نسبة تعرب عن بعض األسر الذين ال %8قدرة ب"الالمباالة"ة التالميذ الذين أجابوا بتليها نسب

بل وحىت ال يدرون عنها و هذا ماتوصلنا إليه أبنائهم سواء يف الوسط الدراسي ،يهتمون باملشاكل اليت يواجهها

إن دل على شيء فانه يدل على 

.إمهال بعض األسر ألبنائهم مما جيعلهم عنيفني ذوي مشاكل يف الوسط الدراسي

.يوضح فيما متضي أوقات الفراغ):23(جدول رقم 

النسب املئويةالعدداخليارات

املطالعة
624%

%624اللعب

%1040االنرتنت

%312أشياء أخرى

25100%

يتضح لنا  من خالل هذا اجلدول أّن عدد التالميذ الذين ميضون أوقات فراغهم يف االنرتنت هم األكثر حبيث 

أما   من غريه  ،%40عربت عن ذلك النسبة اليت بلغت 

نسبة التالميذ الذين يفضلون أمضاء أوقات فراغهم يف املطالعة هم األقل وقد عربت عن ذلك النسبة املبينة يف 
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وهاته ،%24هو اآلخر عرب عنه بنسبة " اللعب"وبنسبة مماثلة لذلك جند أّن ،%24اجلدول حيث بلغت 

العة وابتعادهم عنها حبيث سينعكس ذلك على 

.حتصيلهم الدراسي الذي مل يكن يف املستوى املطلوب

ويف األخري جند أّن هناك قلة من التالميذ الذين يفضلون إمضاء أوقات فراغهم يف أشياء أخر كالتسوق وااللتقاء 

.بأصدقائهم أو غري ذلك وهو األمر الذي اقر لنا به أولئك التالميذ
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استبيان األساتذة

:البيانات الشخصية-1

.يوضح توزيع مفردات العينة حسب اجلنس):24(جدول رقم 

اجلنس
النسب املئويةالعدد

ذكر
480%

%120أنثى

5100%

بينما , %80يتضح لنا أّن أكثرية األساتذة ذكور وذلك بنسبة بلغت ) 24(من خالل اجلدول رقم

وتفسرينا هلذا يتمثل يف  إّن بعض األسر كانوا متخلفني يف جانب التعليم %20تبقى نسبة اإلناث مقدرة ب

وصلت للصف السادس يف 

.
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.                                                     يوضح توزيع مفردات العينة حسب االقدمية):25(جدول رقم 

املئويةالنسبالعدداالقدمية

1 -5
120%

5 -10
240%

10-15
240%

5100%

نالحظ من خالل هذا اجلدول إّن  نسبة األساتذة الذين تقل سنوات خدمتهم يف قطاع التعليم عن 

سنوات )5(أما الذين ترتاوح سنوات خدمتهم يف القطاع ما بني مخسِ %20سنوات تقدر ب )5(مخِس 

وهي نسبة مماثلة لنسبة األساتذة الذين تراوحت سنوات خدمتهم يف القطاع %40سنوات فتقدر ب )10(وعشر

وهي نسبة عالية تبني لنا إّن هؤالء %40سنة فتقدر نسبتهم ب)15(سنوات ومخس عشرة)10(ما بني عشر

.كون باعاً طويالً يف العملية التعليمية يف القطاع الرتبوي وهم ذوي خربةاألساتذة ميتل
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:بيانات تتعلق بالعنف المدرسي-2

.يوضح نوع العنف الذي تعرض له األستاذ):26(جدول رقم 

النسب املئويةالعدداخليارات

%360لفظي

جسدي
120%

%120نوع آخر

5100%

أّن هنالك فئة من التالميذ املمارسني للعنف ضد األستاذ حبيث ) 26(رق يتضح لنا من خالل اجلدول 

اجلسدي "أما العنف %60هي األكثر حبيث بلغت "اللفظي "ميارسونه بأنواع خمتلفة إذ وجدنا إّن نسبة العنف 

.%20وتقدر بنسبة "نوع آخر "فنسبته مماثلة للعنف من "

فسب األستاذ ،وبناًء عليه فإن

مث جند لميذ إذا فقد السيطرة على نفسه  ،أو شتمه والسخرية منه والتهكم املباشر هو احلل األول لدى الت

يقوم بدفع األستاذ أو حبيث أّن هنالك من سدي الذي ال يقل خطورة عن األول ،بالقريب من ذلك  العنف اجل

.,ضربه 
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):27(جدول رقم

.والعدواين

اخليارات
النسب املئويةالعدد

نعم
480%

ال
120%

5100%

أّن معظم األساتذة أشاروا إىل وجود ارتباط وثيق بني الرتبية األسرية للتلميذ ) 27(من خالل اجلدول رقم 

وهي نسبة عالية باملقارنة بالذين نفوا هذا األمر وتقدر %80وانتهاجه لسلوك العنيف حبيث بلغت النسبة 

وعليه فان إجابات األساتذة الذين أكدوا األمر توحي لنا أّن طريقة الوالدين تتفاوت يف تربية ،%20نسبتهم ب 

أبنائهم فهي ختتلف من أسرة إىل أخرى فهنالك اسر تتبع طريقة التسامح والتصاحل لتنشئ أبنائها تنشئة اجتماعية 

ابل أّن هنالك أسر تتبع طريقة العنف والعقاب بينما جند يف املق،صاحلة حبيث جند أبناء هاته األسر أبناء صاحلني 

.يف التعامل مع أبنائها مما جيعلهم عنيفني وعدوانيني يف تعاملهم 

وعليه  فان من واجب األولياء إرشاد ونصح أبنائهم ومراقبتهم يف املنزل والوسط االجتماعي واالتصال باإلدارة يف 

.حال استدعائهم 
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.الدراسيبيانات تتعلق بالتحصيل - 3

.يوضح عدد التالميذ عند األستاذ يف القسم):28(جدول رقم

اخليارات
النسب املئويةالعدد

40اقل من
360%

40120%

%40120أكثر من 

5100%

من األساتذة الذين يشريون إىل أنه يوجد لديهم %60نالحظ أن نسبة ) 28(رقم من خالل اجلدول

تلميذًا يف ) 40(بينما جند إن نسبة الذين أقروا بوجود أكثر من أربعني ,تلميذًا ) 40(يف القسم أقل من أربعني

.%20يف القسم حيث بلغت نسبتهم تلميذاً ) 40(القسم وهي نسبة مماثلة للذين أقروا بوجود أربعني 

توصلنا إليه كنتيجة أن القسم الذي يكون فيه عدد التالميذ أكثر من أربعني أو يساويها وعليه فإن ما 

فإن ذلك يعيق سري الدرس مما جيعل األستاذ غري قدر على إيصال املادة التعليمية للتالميذ ككل وذلك ألن العدد 

فاألستاذ ليس بإمكانه ,والتلميذ غري مناسب ألداء العملية التعليمية مما يؤثر بشكل سليب على كٍل من األستاذ 

فالتالميذ عندما ال جيدون اهتمامًا من قبل القيام بتوجيه هذا العدد من التال

كما أن الربنامج لى مراقبة هذا الكم من التالميذ ،

وعليه فإن العدد األنسب قد يكون لعدد كبري فسرياجلديد ليس موضوعاً 

].30- 25[حسب رأينا ما بني مخًس وعشرون إىل ثالثني تلميذاً 
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.يوضح مستوى التالميذ من ناحية التحصيل الدراسي):29(جدول رقم 

اخليارات
النسب املئويةالعدد

متوسط
360%

%120ضعيف

%120ضعيف جدا

5100%

أن النتائج الدراسية للتالميذ متوسطة كما عرب عنها األساتذة ) 29(رقمنالحظ من خالل اجلدول

يث ينعكس ذلك على نتائج أبنائها ،وقد يعود هذا إىل وجود تعقيدات أو مشاكل داخل األسرة حب%60بنسبة 

ته إذا مل يكن متمكنًا من املادة أو غري قادٍر على إيصال املعلومات لكل أو قد يعود ذلك إىل األستاذ يف حد ذا

.التالميذ إذا كان العدد غري مناسب كما أشرنا سلفاً 

فنحن من خالل , معربة عن النتائج الضعيفة والضعيفة جداً %20مث بعد ذلك جند نسبة قدرة ب

وهذا ني أيضًا ،مل جند من حييل لنا إىل وجود نتائج جيدة وهو ما أشار إليه التالميذ املستبيناألساتذة  املستبينني

.يدل على وجود خلل ما يف الوسط املدرسي منعكساً على النتائج



60

:خالصة الفصل الثالث
استنتجنا من خالل دراستنا هلذا الفصل وذلك عن  طريق حتديد عينة الدراسة أّن أغلبية التالميذ 

ميارسون العنف داخل الوسط املدرسي ، وهذا ما أدى إىل تراجع نتائجهم الدراسية حبيث اكتشفنا هذا 
.من خالل اإلجابة على األسئلة املوجودة يف االستبيان 
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:خاتمة

:من خالل دراستنا للموضوع توصلنا إىل مجلة من النتائج أمهها 

: ّن العنف داخل الوسط املدرسي ظاهرة مستفحلة نتجت عن عدة عوامل من بينها إ- 

.الرتبية ما جيعل األبناء حياولون إثبات وجودهم وبشىت الطرقالتنشئة املتسلطة واستخدام الصرامة يف - 1

هذا ألخري ي وباخلصوص بني األستاذ والتلميذ، سوء العالقة االجتماعية القائمة داخل الوسط املدرس- 2

.الذي جيد نفسه بني سلطة أبوية وأخرى مدرسية 

ف حبيث يفقد األستاذ السيطرة الكم اهلائل الذي جنده يف بعض األقسام من أحد أهم مسببات العن- 3

.على التالميذ فيكثر الشغب والتشويش 

4 -

.اليولون أمهيًة لنوع املعدل احملصل عليه وكيف توصل إليه 

لوسط املدرسي هو مسؤولية األسرة قبل أن يكون مسؤولية إّن انتقال العنف من الوسط االجتماعي إىل ا- 5

ه احلب واحلنان والعطف والرعاية، املدرسة فاألسرة هي املنشأ األول واألساسي للطفل كونه نشأ يف حميط ميأل

درسة فإنه سيبقى كما نشأ هادئاً، وحمبًا ومتعاطفا مع فإن الطفل إذا ما انتقل إىل املوبالتايل يسود اهلدؤ،

بينما الطفل الذي ينشأ يف جٍو ميأله القلق واالضطراب فإنه سيكون عنيفًا يف وسطه املدرسي مما ستاذ،األ

.ينعكس على نتائجه 

إّن بعض األساتذة يفتقدون احلنكة وليسو ذوي إطالع أو معرفة بالعوامل النفسية للتلميذ مما يدفعه إىل - 6

وبالتايل وعليه فإنه إذا متتع األساتذة بكل هذه األمور إىل اختاذ مواقف معينة معهم مما يوسع الفجوة بينهم

.جانب متكنهم العلمي فإن ذلك سيحد من السلوكيات العنيفة 

.التالميذ الذين ميارسون العنف جتد يف أغلب األحيان أّن نتائجهم الدراسية ترقى إىل املستوى املطلوب - 7

:االقرتاحات والتوصيات وهيولقد ارتأينا يف األخري أن نقدم بعض 
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.وجوب حتقيق الصاحل العام للمدرسة عن طريق إقامة العالقات الصحيحة بني التالميذ وهيئة التدريس - 

.ضرورة توفري أخصائيني نفسانيني يف مجيع املستويات التعليمية - 

.التقليص من عدد التالميذ يف القسم الواحد - 

.التدريسية واألولياءاالتصال املستمر بني أفراد اهليئة- 

.ختصيص حصص للمدرسني يف علم النفس الرتبوي - 

.مد جسر التفاهم بني األستاذ والتلميذ - 
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