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امحلد هلل اذلي أ انر منا درب امؼمل و املؼرفة وأ ػاهنا ػىل أ داء هذا امواجب 

.  ووفقنا اىل اجناز هذا امؼمل

ب أ و بؼَد ػىل اجناز هذا امؼمل  ل امشكر و الامتنان اىل لك من ساػدان من قًر هتقدم جبًز

جناز هذا امبحث " مسؼد فتح هللا" وخنص ابمشكر ال س تاذ ادلكتور اذلي أ رشف ػلَنا يف ا 

 وقدم منا لك امتسهَالت والآراء امهادفة ومل ًبخل ػلَنا بتوجهياثه 

.  وهطاحئه امقمية اميت اكهت غوهنا منا يف امتام هذا امبحث

دارة ػمل اال جامتع   وال ًفوثنا أ ن وشكر لك موظفي قسم ا 

ة ػىل هجودمه املبذوةل . وغٌلل املكتبة املركًز
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اىل من ال ميكن نللكٌلت ان ثويف حقهٌل 

رقام أ ن حتيص فضائلهٌل  اىل من ال ميكن مل 

اىل من ثدق هبضات قليب ل جلهٌل 

زان أ داهمٌل هللا يل و حفظهٌل  اىل وادلي امؼٍز

آمال:"اىل أ خويت وزوجاهتم , غبد احلكمي,غبد امقادر ولكثوم , فؤاد, غبد احللمي وأ

" محين

" ػائةل ابمتوًيت"و" ػائةل بوس َدي: " اىل امؼائلتان امكرميتان و زوجاهتن 

" غاثه غقيدة , مجؼة ماميين "اىل لك الاضدقاء لك بسمه وابل خص 

اىل ضدًقيت و رشٍكيت يف اجناز مذكرة امتخرج واميت مجؼت بَننا الاايم 

" روماين لكثوم"امزميةل 

رمحه هللا و " بوضفطاف" و " مسؼد فتح هللا"اىل أ س تاذي و قدويت واتج رئيس الاس تاذ ـ د

أ سكنه فس َح جناهه 

اىل أ ساثذيت امكرام ورفقاء ادلراسة بدون اس تثناء 

 2018اىل لك ظلبة ػمل الاجامتع دفؼة 

" بوالًة مترناست و ػني ضاحل"اىل اضدقاء اخلفاء لك بسمه 

اىل لك من سقط من قلمي سهوا أ هدًه هذا امؼمل و أ ثقدم هل ػذرا 

ويف الاخري أ رجوا من هللا ثؼاىل أ ن جيؼل معلنا هذا انفؼا ٌس تفيد منه مجَع امعلبة املقبلني ػىل 

. امتخرج
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 اإلهـــــــداء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل من هلم امفضل ػًل بؼد هللا  أ هدي مثرة معًل هذا ا 

ىل وادلي احلارض امغائب أ سكنه هللا فس َح جناثه  ا 

مَه امَوم اظال هللا يف  ىل ماوضلت ا  ىل وادليت ضاحبة امفضل ال ول ا  ا 

معرها 

خوايت محمد، مطعفى، سؼاد  ىل ا  ا 

مسه  وأ ضدقايئ لك واحد اب 

ىل ضدًقيت وزميليت يف امبحث  " ابمتوًيت فاظمة امزهراء"ا 

ىل أ س تاذي املرشف ادلكتور  ىل أ ساثذي ػامة وا  " مسؼد فتح هللا"ا 

ب أ و بؼَد جبمةل أ و لكمة أ و  ىل لك خشص قدم يل ًد امؼون من قًر وا 

 .حرف
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  أ

 مقدمة 

   تعتبر المؤسسات التعميمية مف أىـ المؤسسات التي تقـك بتنشئة الفرد كتربيتو عمى 
دماجو داخؿ المجتمع،كككف المدرسة تستقبؿ أعداد  المبادئ األخبلقية كالمعرفية كالدينية،كا 
كبيرة مف التبلميذ الذيف ينتمكف إلى بيئات ثقافية كاجتماعية مختمفة،فإف ىذا سينعكس عمى 
سمككاتيـ كتفاعميـ فيما بينيـ،فيكتسبكف العديد مف السمككيات التي قد تككف سكية كمقبكلة 
نحرافية مف جية أخرل،فبرغـ مف أف المؤسسات التربكية تعمؿ  مف جية أك غير سكية كا 

عمى نشر المبادئ السكية إال أنيا التخمكا مف المظاىر الغير سكية كالتي تعرقؿ سير العممية 
التربكية كمف بينيا ظاىرة العنؼ المدرسي التي أصبحت تعاني منيا جؿ المؤسسات 

التعميمية،كليذا أصبح مف الضركرة تسميط الضكء عمى ىذه الظاىرة كمعرفة كؿ العكامؿ 
 .كاألسباب المؤدية ليا كىذا مف خبلؿ االستفادة مف الدراسات كاألبحاث السابقة

   فظاىرة العنؼ المدرسي حازت عمى اىتماـ العديد مف الباحثيف كالدارسيف فقد أجريت 
العديد مف الدراسات التي تحاكؿ معرفة األسباب كراء ىذه الظاىرة كمحاكلة إيجاد حمكؿ 
ليا،فالمدارس اليـك  أصبحت عبارة عف مكاف لمصراع سكاء بيف التبلميذ أنفسيـ أك بيف 

 .التبلميذ ك األساتذة أك بيف التبلميذ كاإلدارة
كىذا يترؾ آثار سمبية عمى النمك النفسي كالتربكم كاالجتماعي لمتمميذ،كعميو جاءت ىذه 

الدراسة لتمقي الضكء عمى ظاىرة العنؼ المدرسي مف جانب آخر كىك تأثير العنؼ المدرسي 
عمى النجاح في البكالكريا كىذا مف خبلؿ كجية نظر التبلميذ المعيديف في شيادة البكالكريا 
كمحاكلة لفيـ ىذه الظاىرة كمعرفة أبرز أشكاليا كتأثيرىا عمى نجاح التمميذ كما تخمفو مف 

 .أثار نفسية كاجتماعية
الفصؿ األكؿ كيضـ : كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تنظيميا في أربعة فصكؿ ىي كالتالي

اإلطار المنيجي لمدراسة كالذم يتضمف إشكالية الدراسة،كتساؤالت الدراسة كصياغة 
الفرضيات،إضافة إلى أىمية الدراسة كأىدافيا كأسباب اختيار المكضكع كتحديد المفاىيـ 
كالمقاربة النظرية كمنيج الدراسة كأدكات جمع البيانات ثـ عينة الدراسة كدراسات السابقة 

 كقسـ إلى كأخيرا نمكذج الدراسة،أما الفصؿ الثاني فقد تطرقنا إلى العنؼ المدرسي
مبحثيف،المبحث األكؿ يتضمف الخمفية السكسيكلكجية لمعنؼ كالتي تحتكم عمى عدد مف 

أما المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى ماىية العنؼ مف خبلؿ تعريؼ العنؼ بشكؿ ,النظريات
عاـ كالعنؼ المدرسي بشكؿ خاص كأشكاؿ العنؼ المدرسي ك أسبابو كعكاممو ك كيفية 



 مقدمة 
 

 

  ب

معالجتو،أما الفصؿ الثالث فكاف بعنكاف التحصيؿ الدراسي كالنجاح ك يحتكم عمى 
مبحثيف،المبحث األكؿ تناكؿ التحصيؿ الدراسي كتعريفو كأنكاعو،أما المبحث الثاني فتضمف 
تعريؼ النجاح الدراسي ك التفكؽ  ك بعض مفاىيـ المتعمقة بالنجاح كنظريات المفسرة لو،ك 
العكامؿ المؤثرة فيو ثـ العبلقة بيف النجاح ك التحصيؿ الدراسي كأخيرا خطكات النجاح في 

،أما الفصؿ الرابع كاألخير ىك الفصؿ الميداني فقد تناكلنا فيو كتحميؿ بيانات البكالكريا
 .الفرضية كعرض نتائجيا ثـ االستنتاج العاـ لمدراسة كتكصيات كفي االخير خاتمة 
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 :أسباب اختٌار الموضوع

 :ذاتيةاألسباب ال
 ككنيا ظاىرة تدرس في مجاؿ تخصصنا 

 حب التطمع كاالستكشاؼ 

  بإعتبارنا مررنا في ىذه المرحمة فرغبتنا في معرفة تأثير العنؼ المدرسي عمى النجاح
 .في شيادة البكالكريا

 :األسباب الموضوعية
 اإلثراء العممي كالمعرفي نحك المكضكع. 

 القناعة الشخصية كالتامة بالمكضكع. 

 الكقكؼ عمى إحدل أسباب العنؼ المدرسي. 

 ككنيا ظاىرة أصبحت مكجكدة في المؤسسة التربكية. 

  تطرؽ العديد مف الباحثيف إلى دراسة ظاىرة العنؼ المدرسي في المؤسسات التعميمية
 .إال أنيـ لـ يتطرقكا إلى معرفة مدل تأثيرىا عمى نجاح التمميذ في البكالكريا

 :أهمٌة الدراسة

ذه الدراسة مف خبلؿ تناكؿ لظاىرة مف أىـ الظكاىر التي تعاني منيا     تكمف أىمية ق
المؤسسات التربكية كىي ظاىرة العنؼ المدرسي،كالتعرؼ عمى أىـ أشكاؿ كعكامؿ العنؼ 
داخؿ الكسط المدرسي بمرحمة التعميـ  الثانكم كتحديدا المرحمة النيائية كذلؾ مف خبلؿ 

كجية نظر التبلميذ المعيديف في شيادة البكالكريا كمعرفة انعكاسات ك تأثير ىذه الظاىرة 
 .عمى التمميذ كتحصيمو الدراسي كنجاحو في البكالكريا

كما تكمف أىمية الدراسة مف خبلؿ ما يمكف أف تتكصؿ إليو مف نتائج كحمكؿ قد تساعد في 
 .الحد مف ىذه الظاىرة
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 :أهداف الدراسة

 :نسعى مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ ىي كالتالي 
 معرفة أبرز مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا التمميذ في المرحمة النيائية .1

 معرفة مدل تأثير العنؼ عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالكريا .2

 معرفة أكثر أنكاع العنؼ تأثيرا عمى التمميذ .3

 معرفة كجية نظر التبلميذ حكؿ تأثير العنؼ عمى تحصيميـ الدراسي .4
 :إشكالٌة البحث 

 تعد ظاىرة العنؼ بشكؿ عاـ مف أكثر الظكاىر التي أصبحت منتشرة بشكؿ كبير كالتي 
تستدعي االىتماـ كالبحث،فيي قضية قديمة كمتجددة ك شائكة،كالمبلحظ اليـك أف العنؼ 

 .شمؿ المؤسسات التربكية كالمدارس،فظير ما يسمى بالعنؼ المدرسي
   فقد أظيرت العديد مف اإلحصاءات العالمية الكـ اليائؿ مف مظاىر العنؼ الممارس 

ذم جعؿ معظـ الدراسات تكلي اىتماـ كبير داخؿ المدارس بمختمؼ أساليبو كأشكالو،األمر اؿ
،فاليـك أصبحنا نرل عبر  بظاىرة العنؼ المدرسي الذم يعتبر قضية متزايدة يكما بعد يـك

 .كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كيؼ أصبح التمميذ يعنؼ أستاذه كالعكس
ـ أظيرت 1999   فعمى المستكل العالمي كمف خبلؿ دراسة أجريت في أمريكا عاـ 

مف عينة أمريكية يشعركف بالقمؽ حكؿ أمف مدارسيـ،كتشير اإلحصاءات أف  (%77)أف
مميكف حالة عنؼ في  (1.2)سنة تعرضكا إلى  [18-12]ىناؾ أفراد تتراكح أعمارىـ ما بيف 

 .ـ1998المدرسة خبلؿ سنة 
   ك بما أف الجزائر شيدت تغيرات كثيرة عمى مختمؼ المستكيات،أصبح العنؼ يشاىد 

بشكؿ كبير،كخصكصا عمى مستكل قطاع التربية كالتعميـ،فأصبحت عبلقة المعمـ كالمتعمـ 
 1.عبلقة صراع

   كقد كشفت دراسة أجرتيا كزارة التربية الكطنية أف مؤسسات التعميـ المتكسط تمثؿ أكبر 
 مف مجمكع أعماؿ العنؼ في الكسط %)52) بنسبة 2016نسبة عنؼ مسجؿ خبلؿ سنة 

المدرسي،كحسب اإلحصائيات التي قدميا مستشار كزيرة التربية شايب ذراع محمد 
اإلستراتيجية القطاعية لممكافحة كالكقاية مف العنؼ في الكسط "ثاني،خبلؿ عرض قدمو حكؿ 

                                                           
 .32ص, 2007, الطبعة األكلى, لبناف, دار النيضة العربية,  سيككلكجية العنؼ المدرسي كالمشاكؿ السمككية,عبد الرحمف العيسكم 1
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( %52) بنسبة 2016فإف المتكسطات تشيد أكبر نسبة عنؼ يسجؿ خبلؿ سنة " المدرسي
 .%)13)فيما يمثؿ العنؼ في مؤسسات التعميـ الثانكم نسبة  (%35)تمييا اإلبتدائيات بنسبة 

في حيف  (%80) يمثؿ نسبة    كأفادت إحصائيات كزارة التربية أف العنؼ مابيف التبلميذ
 كاألستاذ ضد التبلميذ %)13)كصمت نسبة العنؼ الذم يقـك بو التبلميذ ضد أساتذتيـ 

في حيف يمثؿ  (%75)، كأبرزت الدراسة كذلؾ أف العنؼ المعنكم يمثؿ نسبة (%5)بنسبة 
 1(.%25)العنؼ الجسدم نسبة 

ىذه    فنجد أف العنؼ الممارس في المدرسة الجزائرية يتخذ أشكاال ك مظاىر مختمفة،فتطكر 
الظاىرة يشكؿ عائؽ أماـ تطكر المدرسة، كما يترتب عمييا أثار سمبية عمى النتائج الدراسية 
لمتمميذ كتحصيمو الدراسي،فتعرض التمميذ لمعنؼ بأشكالو المختمفة سكاء جسديا أك لفظيا أك 
معنكيا، سيعكد عميو بآثار سمبية خصكصا في مرحمة ميمة كمرحمة البكالكريا التي تعتبر 

 .نقطة تحكؿ في المسار الدراسي
   فنحف مف خبلؿ ىذه الدراسة سنحاكؿ التطرؽ إلى جانب آخر مف العنؼ المدرسي ككيؼ 
يؤثر عمى التبلميذ كنجاحيـ في مرحمة ميمة كمرحمة البكالكريا، كذلؾ مف خبلؿ كجية نظر 

 .التبلميذ المعيديف في شيادة البكالكريا
 :   كفي ضكء ىذه اإلشكالية سنحاكؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي

       ىؿ يؤثر العنؼ المدرسي عمى النجاح  في شيادة البكالكريا ؟
 :تساؤالت الدراسة

 :كيتفرع عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية
 ىؿ يؤثر العنؼ الجسدم عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالكريا؟ (1

 ىؿ يؤثر العنؼ المفظي عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالكريا؟ (2

 ىؿ يؤثر العنؼ المعنكم عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالكريا؟ (3

 :الفرضٌات
 .يؤثر العنؼ الجسدم عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالكريا -
 .يؤثر العنؼ المفظي عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالكريا -
 .يؤثر العنؼ المعنكم عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالكريا -

                                                           
1

 www.elkhabar.com 2017 مارس 7, مكقع الخبر أكاليف  

http://www.elkhabar.com/
http://www.elkhabar.com/
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 العنف المدرسي وتأثيره عمى النجاح في شيادة البكالوريا  : نموذج الدراسة
 نموذج العنف المدرسي وتأثيره عمى نجاح في شيادة البكالوريا (:01)          الشكل رقم

 الضرب - 
 ػ الدفع بقكة
 ػ الخدش

 ػ تخريب الممتمكات
 ػ العض 
  ػ التحرش

 
 السب -

 الشتـ -

 السخرية -

 التيديد -

 الصراخ بقكة -

 التنابز باأللقاب -

 االستيزاء -

 
 االحتقار -

 السخرية -

 االىانة -

 كممات جارحة -

 المبالغة في الصرامة -

 التجاىؿ المستمر -

 التكبر -

 

 التفكؾ االسرم -

 الخبلفات األسرية -

 رفاؽ السكء -

 الظركؼ االسرية -

 غياب الرقابة االسرية -

 
 برنامج الدراسة -

 منياج المؤسسة الدراسية -

 غياب الحافز ك الكفاءة -

 عدـ االستيعاب -

(اعداد الطالبتان  )من :                                          المصدر 

      عنف معنوي

        عنف لفظً العنف المدرسً      

 عنف جسدي    

  النجاح الدراسً

    عوائق خارجٌة 

    عوائق داخلٌة
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 :تحدٌد مفاهٌم الدراسة
  :تعريف العنف

ذل باألشخاص أك الممتمكات كما أنو الفعؿ أك     يعرؼ بأنو ممارسة لمقكة البدنية إلنزاؿ األ
المعاممة التي تحدث ضررا جسميا،أك التدخؿ في الحرية الشخصية،كىك مستكيات مختمفة 
تبدأ بالعنؼ المفظي الذم يتمثؿ في السب كالتكبيخ،كالعنؼ البدني الذم يتمثؿ في الضرب 
كالمشاجرة كالتعدم عمى اآلخريف،كأخيرا العنؼ التنفيذم كىك التفكير بالقتؿ كالتعدم عؿ 

 1.اآلخريف أك ممتمكاتيـ بالقكة
أك يعتقد انو يؤدم إلى إنزاؿ ,ذ بقصدالعنؼ عمى أنو فعؿ ينؼ" جيبلس كككرنيؿ"    كيعرؼ 

 2.األذل البدني البسيط أك الشديد كقد يككف الفعؿ مشركعا أك غير مشركع اجتماعيا
 : العنف لغة

كالعنؼ الخرؽ باألمر كقمة الرفؽ بو كالشدة كالمشقة كىك معالجة  (عنؼ)    العنؼ مف 
 3.األمكر بالشدة كالغمظة،كالعنؼ ضد الرفؽ،يقاؿ عنيؼ إذا لـ يكف رفيقا في أمره

تعنيفا كعنؼ استخداـ القكة استخداما غير مشركع أك ,يعتنؼ,كيعرؼ بالمعجـ الكسيط بػ عنؼ
 4.غير مطابؽ لمقانكف كالعنيؼ ىك ما يأخذ غيره بشدة كقكة

 :العنف اصطالحا 
    ىك مجمكعة مف السمككيات تيدؼ إلى إلحاؽ األذل بالنفس أك باآلخر،كيأتي بشكميف 

: الضرب،التشاجر أك التدمير أك إتبلؼ األشياء،كالعنؼ المفظي مثؿ : إما بدني مثؿ 
التيديد،الفتنة،النكتة البلذعة،كىك في األخير يؤدم بطريقة مباشرة أك غير مباشرة إلى إلحاؽ 

 5.األذل

                                                           
 .34، ص 2013، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، الطبعة العربية، العنؼ المجتمعيصفكاف مبيضيف،  1
 .126ص  ,2008, الطبعة األكلى, القاىرة, مكتبة األنجمك المصرية, العنؼ المدرسي األسباب كسبؿ المكاجية, محمكد سعيد الخكلي 2
الجامعة , كمية الشريعة, قسـ الفقو ك أصكلو, كأسبابو ككاقعو في األردف, كأشكالو, العنؼ المجتمعي ماىيتو, جميمة عبد القادر شعباف الرفاعي 3

 .3 ، ص www.alukah.net, األردنية
، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ب،ط، العنؼ في الحياة الجامعية أسبابو كمظاىره كالحمكؿ المقترحة لمعالجتومعتز سيد عبداهلل،  4

 .42، ص 2009
 .8ص, 2008, الطبعة األكلى, القاىرة, دار الفجر لمنشر كالتكزيع, العنؼ كالفقر في المجتمع الجزائرم,  بمقاسـ سبلطينة 5
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 :تعريف اإلجرائي لمعنف
    ىك أم فعؿ يمكف أف يخمؼ أضرار لآلخريف كينتج عنو أذل أك تدمير لمممتمكات،كقد 

 .يككف لفظي أك مادم أك معنكم
    أك ىك كؿ سمكؾ سكاء فعمي أك قكلي يككف باستخداـ القكة كيتسبب بإلحاؽ األذل أك 

 .الضرر باآلخريف أك ممتمكاتيـ سكاء جسديا أك لفظيا أك معنكيا

 : العنف المفظي
ذل باآلخريف عف طريؽ استخداـ األلفاظ الحادة كالنابية مثؿ السب      كيقصد بو إلحاؽ األ

أك السخرية أك ارتفاع الصكت بحيث يصؿ إلى المشادات الكبلمية،كما يظير العنؼ المفظي 
عندما يحدث اختبلؼ في كجيات النظر،أك عندما يخرج المتحدث عف النمط المفصؿ مف 

 1.الحديث
 :العنف الجسدي

 إلى استخداـ القكة الجسدية سكاء التعدم باأليدم أك باستخداـ أية آالت م يمجأذ    كىك اؿ
 2.حادة

عمى أنو حالة إكمينيكية تتمثؿ في إحداث إصابة عمدا عف طريؽ ىجـك " كيمب"    كيعرفو 
 3.جسدم ناتج عف عدكاف

 :العنف المعنوي
    يعد مف أخطر أنكاع العنؼ إذ يظير بصكرة غير محسكسة كمممكسة كبطرؽ غير 

مباشرة تعمؿ عمى تفكيض كرامة الفرد ك إضعاؼ ثقتو بنفسو،كيظير مف خبلؿ النقد المتكرر 
ك السخرية ك اإلىانة كالمغة  الميينة كاالستعماؿ الدائـ لمتيديد كالكعيد،كلو آثار مدمرة عمى 

 4.صحة النفسية لمطالب كيتجسد بمظيريف  ىما العنؼ المفظي كالتيديد
 
 
 

                                                           
 .219، ص 2012، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة األكلى، ثقافة العنؼ بالمناطؽ العشكائيةغادة شحاتة،  1
، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، مصر، الطبعة األكلى، (دراسات حالة)العنؼ في المدرسة العربية  مجدم أحمد محمكد إبراىيـ ك آخركف، 2

 .212، ص 2009
 .21ص, مكتبة االنجمك المصرية, االسباب كالعبلج, العنؼ االسرم,عمي اسماعيؿ عبد الرحمف  3
 .52المرجع السابؽ، ص , إيياب عيسى المصرم 4
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 :تعريف العنف المدرسي
    ىك السمكؾ العدكاني الذم يصدر مف بعض الطبلب، كالذم ينطكم عمى انخفاض في 

دارييف  مستكل البصيرة كالتفكير كالمكجو ضد المجتمع المدرسي بما يشمؿ عميو مف معمميف كا 
  1.كطبلب ك أجيزة كأثاث كالذم ينجـ عنو ضرر معنكم أك مادم

عمى أنو سمكؾ أك تصرؼ يصدر مف التمميذ داخؿ المدرسة سكاء كاف " أالف"     كيعرفو 
 2.ىذا السمكؾ جسميا أك رمزيا، ييدؼ بإلحاؽ األذل ك الضرر بممتمكات المدرسة

 :تعريف اإلجرائي لمعنف المدرسي
    أم سمكؾ يصدر عف الطالب بدنيا أك ماديا أك لفظيا بطريقة مباشرة ، ينتج عنو إلحاؽ 

األذل أك ضرر جسدم أك مادم لمطالب ذاتو أك اآلخريف ككذلؾ األثاث ك المنشآت 
المدرسية، كيصاحبو حالة مف البلمباالة كاالستيتار مف جانب القائـ بالعنؼ كالخكؼ كالفزع  

 .مف جانب المعتدم عميو
 :تعريف النجاح

    يعتبر النجاح مف أكثر المفاىيـ التربكية كالنفسية تركيبا كتعقيدا نظرا الرتباطو بالعديد مف 
 المتغيرات الشخصية كاالجتماعية كالمدرسية،كىك مفيـك تعترضو عدة 

النجاح  : عكائؽ،أكليا غمكض المفيـك في ذاتو،حيث تتعدد التعبيرات الدالة عميو 
 3.الدراسي،النجاح التربكم،المردكد الدراسي

 :النجاح لغة
    ىك اشتقاؽ مف كممة نجح كىك تعبير عف شيء الذم ينالو اإلنساف مف بعد تعب كجيد 

 .جييد كقد قيؿ نجح،نجحت،نجاح
 :النجاح اصطالحا

   ىك التعب كالعمؿ كالمثابرة عمى أمر أك ىدؼ تعبت مف أجمو كسيرت الميالي كرسمت 
 4.خطة حياتو عمى نمطو فيذا يعني النجاح

 

                                                           
 .137ص , المرجع السابؽ,  جماؿ معتكؽ1
 .142، ص 2006عماف، الطبعة األكلى، , ، دار الفكراستراتجية ادارة الضغكط التربكية النفسيةطو عبد العظيـ حسيف،  2
  revues.univ-ouargla.dz 2014, الجزائر, المركز الجامعي غميزاف, سيككلكجية-مقاربة سكسيك, محددات النجاح الدراسي ,  زقاكة أحمد3
  alaraby.wordpress.com، 2008 أفريؿ 24مكقع المدكف العربي،  4

https://revues.univ-ouargla.dz/
https://revues.univ-ouargla.dz/
https://revues.univ-ouargla.dz/
https://alaraby.wordpress.com/
https://alaraby.wordpress.com/
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 :تعريف اإلجرائي لمنجاح
   ىك تحقيؽ اليدؼ ك التفكؽ مف خبلؿ السعي ك الحصكؿ عمى درجات عالية تؤىؿ الفرد 

 .مف االنتقاؿ إلى مرحمة أعمى كعدـ بقائو في نفس المرحمة
 :المقاربة النظرٌة

   تعددت النظريات التي فسرت العنؼ فانقسـ رأم العمماء إلى عدة تفسيرات كؿ تفسير 
ينطكم تحت اتجاه معيف أك مدرسة معينة كمف بيف تمؾ النظريات التي تناكلت مكضكع 

  :العنؼ نجد
  :نظرية التعمم االجتماعي (1

    تركز ىذه النظرية بصكرة مباشرة عمى السمكؾ كتطرح منظكرا عبلجيا لبلنحراؼ كما تعد 
نظرية عممية تيتـ بتفسير العممية التي يقع مف خبلليا السمكؾ المنحرؼ،كتحاكؿ تعميؿ 

أسباب حدكث ذلؾ السمكؾ كما تعد مف أىـ النظريات التي اىتمت بتفسير عممية تعمـ سمكؾ 
 .العنؼ مف خبلؿ التقميد كالمحاكاة
الذم رأل اف سمكؾ الجريمة كالعنؼ يمكف " جبرائيؿ تارد"   كترجع ىذه النظرية إلى العالـ 

 .تعممو مثؿ أم سمكؾ آخر عف طريؽ التقميد كاالرتباط باآلخريف
أف السمكؾ العنيؼ سكؼ ينتقؿ مف خبلؿ عممية التفاعؿ مع اآلخريف في " سذرالند"   كيرل 

 .الجماعات المتبلصقة كذات العبلقة الكطيدة
ألبرت "عدد مف العمماء أكثرىـ شيرة عالـ بجامعة ستانفكرد كىك " سذرالند"   كجاء بعد 

كقد قاـ بعدد مف التجارب الشييرة،كدراسة تأثير األفبلـ عمى العنؼ،كتكصؿ إلى أف " باندكرا
التعرض ألم عنؼ متمفز يؤثر عمى سمكؾ الفرد كيجعمو يقـك بمثؿ ىذا السمكؾ في حياتو، 
كأكد أف السمكؾ اإلنساني سمكؾ منضبط يعتمد عمى التقميد بالدرجة األكلى كيؤثر في عممية 

 1.التنشئة اإلجتماعية بؿ كيغير مف مككنات شخصيتو السمككية
 :نظرية الضبط االجتماعي (2

      تعد نظرية الضبط االجتماعي مف النظريات السكسيكلكجية التي تنظر إلى العنؼ عمى 
أساس أنو استجابة لمبناء االجتماعي،كيرل أصحاب ىذه النظرية أف العنؼ غريزة إنسانية 
فطرية تعبر عف نفسيا عندما يفشؿ المجتمع في كضع قيكد محكمة عمى أعضائو كيذىب 

                                                           
 .28،29 غادة شحاتة، المرجع السابؽ، ص 1
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أصحاب ىذه النظرية إلى أف الدفاع األكؿ بالنسبة لممجتمع يتمثؿ في معايير الجماعة التي 
ال تشجع العنؼ،فأعضاء المجتمع ال يتـ ضبط سمككيـ عف طريؽ األسرة كغيرىا مف 

الجماعات األكلية،يتـ ضبط سمككيـ عف طريؽ رجاؿ الشرطة كالخكؼ مف القانكف أم عف 
طريؽ كسائؿ الضبط االجتماعي الرسمية،كعندما تفشؿ ىذه الضكابط الرسمية يظير سمكؾ 

 1.العنؼ بيف أعضاء المجتمع
   ىذه النظرية تنظر إلى أف التساىؿ مع األفراد في مخالفتيـ لممعايير أك التعدم عمييا ىك 

 .السبب الرئيسي في حدكث السمكؾ العنيؼ كاإلجرامي
   ك تدكر كذلؾ حكؿ افتراض مفاده أف الدافع لئلنحراؼ شيء طبيعي يكجد لدل جميع 

األفراد،كالعنؼ غريزة داخمية مكجكدة لدل كؿ شخص،كأف ضبط السمكؾ ال يتـ مف الناحية 
أم ,األسرية فقط بؿ حتى عف طريؽ أعضاء أك كسائؿ الضبط االجتماعي كالشرطة،القكانيف

 .أف الضبط االجتماعي ىنا ىك الركيزة األساسية في ىذه النظرية
 :الدراسةمنهج 

   بما أف طبيعة المكضكع الذم نحف بصدد دراستو يدكر حكؿ العنؼ المدرسي كتأثيره عمى 
النجاح في البكالكريا كذلؾ مف كجية نظر المعيديف في شيادة البكالكريا كبالتالي فإف المنيج 

كليذا , األنسب لدراستو ىك المنيج الكصفي التحميمي ألنو يقـك بكصؼ ماىك مكجكد كتفسيره
اعتمدنا عمى اعداد استمارة مؤلفة مف عدة أسئمة كذلؾ لمعرفة ىذا التأثير مف الكاقع 

 .المدركس
:   لممنيج الكصفي ك التحميمياإلجرائيتعريؼ    

. كىك الذم يصؼ لنا خصائص كسمات ظاىرة معينة : المنيج الكصفي 
  .ىك المنيج الذم ييدؼ الى الكشؼ عف الحقيقة بعد تحميميا: المنيج التحميمي 

 :مجاالت الدراسة 
 :المجال الزمني

   :   يتمثؿ في المدة الزمنية التي قمنا فييا بالدراسة الميدانية حيث كانت عمى مرحمتيف 
 حيث قمنا بزيارة إستطبلعية إلى ميداف 2018 مارس 11كانت مف : المرحمة األكلى 

                                                           
 .38،39 غادة شحاتة، المرجع نفسو، ص 1
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بالكالية المنتدبة عيف صالح كقمنا بإطبلعيـ عمى  (المتقنة)الدراسة  ثانكية عبد الرحمف 
 .مكضكع الدراسة كاليدؼ منو

 قمنا بتكزيع االستمارة عمى جميع 2018 مارس 12في يـك األثنيف بتاريخ : المرحمة الثانية 
 .أفراد العينة كمف ثـ استممناىا في نفس اليـك

 :المجال البشري
 56   أجريت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف التبلميذ سنة الثالثة ثانكم كقدرت العينة بػ 

مفردة اختيرت بطريقة عشكائية مكزعة عمى عدد مف التبلميذ كالذيف حاكلكا بدكرىـ اإلجابة 
 .عمى االستمارة بكؿ مكضكعية بعد أف قمنا بتكزيعيا عمييـ

 :المجال المكاني
   أجريت الدراسة في المؤسسة التعميمية ثانكية طالب عبد الرحمف المتقنة بعيف صالح كالتي 

 . كمـ مف مركز الكالية30تقع بحي الشريط  كيبعد 
 : تعريف بالمؤسسة

مؤسسة تربكيو تعميمية بعيف صالح تستقبؿ  (المتقنة )   ثانكية الشييد طالب عبد الرحماف 
طبلب المرحمة الثانكية مف األكلى ثانكم إلى الثالثة ثانكم كىي مؤسسة تعميمية عمكمية 

 .(ىندسة كيربائية،ىندسة،تسير كاقتصاد,أدب فمسفة،عمـك تجريبية)تحتكم عمى خمس شعب 
 :العٌنة

جراء البحث يجب عمى الباحث أف يختار العينة التي تتناسب مع     لتناكؿ مجتمع الدراسة كا 
بحثو، كىذا ماقمنا بو فكاف اختيار العينة بطريقة عشكائية قصدية بحيث قدر مجتمع الدراسة 

 . مفردة مكزعة عمى جنس الذككر كاإلناث بيف كؿ شعب سنة ثالثة ثانكم56بػ 
معيد،حيث كانت نسبة المعيديف لشعبة  (232)   كقد بمغ عدد المعيديف في ىذه المرحمة 

، شعبة أدب كفمسفة % 91.12، ك تسير كاقتصاد % 46.65العمـك التجريبية تقدر بػ 
 1/4، بعدما أف قمنا بطريقة حساب العينة بػ% 100ثـ شعبة ىندسة كيربائية ,% 82.77

 .لمحصكؿ عمى عدد افراد عينة الدراسة
 



 الفصل األول                                                         الجانب المنهجي العام للدراسة
 

 

15 

 :أدوات جمع البٌانات
   تحقيقا ألىداؼ البحث في دراسة العنؼ المدرسي كتأثيره عمى النجاح في البكالكريا، كبعد 
االطبلع عمى دراسات سابقة تناكلت نفس المكضكع كبعد الدراسة االستطبلعية تـ االعتماد 

 :في ىذه الدراسة عمى ادكات جمع البيانات التالية
 :المقابمة

ة كاإلدارييف ذ   اعتمدنا عمييا كأداة لجمع البيانات مف خبلؿ المقابمة مع بعض األسات
ذ حيث قمنا بتقديـ كشرح مكضكع بحثنا كقمنا باإلستفسار عف مجتمع البحث حيث كالتبلمي

 .قامكا بترحيب بنا ثـ شرعنا في تكزيع االستمارة
 :االستمارة

   استمارة عبارة عف أسئمة نيدؼ مف خبلليا إلى جمع بيانات متعمقة بالمكضكع المراد 
دراستو، كىي مف أكثر أدكات جمع البيانات شيكعا كاستخداما في البحكث العممية، كىي 
كسيمة اتصاؿ بيف الباحث كالمبحكث، تحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة تخص المكضكع 

 .الذم نريد معمكمات عنو مف المبحكث
   كنظرا ألىميتيا في البحث الحالي فقد أخذت منا جيد ككقت مف أجؿ إعدادىا بصكرتيا 
النيائية فبعد اإلطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع العنؼ المدرسي ككذا 
اإلطبلع عمى المقاييس التي اعتمدتيا ىذه الدراسات حاكلنا االستفادة منيا كذلؾ إلعداد 

 .إستمارة تتناسب مع البيئة المدركسة
 :احتكت االستمارة عمى أربع محاكر كاألتي    ك

 البيانات الشخصية: المحكر األكؿ 
 العنؼ الجسدم كتأثيره عمى النجاح في شيادة البكالكريا: المحكر الثاني 
 العنؼ المفظي كتأثيره عمى النجاح في شيادة البكالكريا: المحكر الثالث 
 العنؼ المعنكم كتأثيره عمى النجاح في شيادة البكالكريا: المحكر الرابع 

 الدراسات السابقة

 :الدراسة األولى 
، "المرحمة الثانوية العوامل المؤدية لمعنف لدى طالب"،فيد عمي عبد العزيز الطيار

 .ـ2005
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ما العكامؿ االجتماعية :  تتحد مشكمة ىذه الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي 
 المؤدية لمعنؼ لدل طبلب المرحمة الثانكية؟

 :كيتفرع عف ىذا السؤاؿ مجمكعة األسئمة الفرعية اآلتية
 ما األنماط السائدة في العنؼ المدرسي عند طبلب المرحمة الثانكية العامة؟ .1
 ما دكر التنشئة األسرية في العنؼ المدرسي؟  .2
 ما دكر المستكل االقتصادم لؤلسرة في العنؼ المدرسي؟  .3
 ما دكر جماعة الرفاؼ في العنؼ المدرسي؟ .4
 ما دكر الكضع اإلجتماعي لؤلسرة في العنؼ المدرسي؟ .5
 ما دكر المستكل التعميمي لؤلسرة في العنؼ المدرسي؟  .6
 ما دكر البيئة المدرسية في العنؼ المدرسي؟  .7

كاليدؼ مف ىذه الدراسة معرفة أنماط العنؼ الممارس عند طبلب المرحمة الثانكية ك معرفة 
دكر التنشئة األسرية في العنؼ المدرسي ككذلؾ المستكل االقتصادم لؤلسرة كدكر جماعة 

 .الرفاؽ كالكضع االجتماعي ككذا المستكل التعميمي لؤلسرة كالبيئة المحيطة
أف الطبلب أفادكا :  ك تكصؿ الباحث مف خبلؿ بحثو ىذا إلى مجمكعة مف النتائج أىميا 

بكجكد أنماط سائدة نكعا ما في العنؼ المدرسي،كأبرزىا الصراخ كرفع الصكت،كأدلكا كذلؾ 
بكجكد دكر متكسط لمتنشئة األسرية في العنؼ المدرسي كذلؾ مف خبلؿ انعداـ الرقابة 

الكالدية،ككذلؾ أدلكا بكجكد دكر متكسط لجماعة الرفاؽ في العنؼ المدرسي ككذلؾ المستكل 
 1.المعيشي لؤلسرة،كالمستكل التعميمي لؤلسرة

 :الدراسة الثانية 
 .ـ2017,  مظاىر العنف المدرسي وتداعياتو في المدارس الثانوية الجزائريةكماؿ بكطكرة،

ما أىـ مظاىر كتداعيات : تتحد مشكمة ىذه الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التالي 
 ؟(ضحايا العنؼ المدرسي)العنؼ المدرسي حسب كجية نظر التبلميذ المعنفيف 
 :كيتفرع عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية 

                                                           
 كمية ، رسالة ماجستير، تخصص تأىيؿ كرعاية اجتماعية،"العكامؿ المؤدية لمعنؼ لدل طبلب المرحمة الثانكية" فيد بف عمي عبد العزيز الطيار، 1

 .ـ2005الدراسات العميا، قسـ العمـك االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض، 
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ما أبرز مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا تمميذ مرحمة  التعميـ الثانكم مف قبؿ زمبلئو  .1
 داخؿ محيط الثانكية؟

في أشكاؿ العنؼ  (0،05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  .2
ذككرػ )التي  يتعرض ليا تمميذ مرحمة التعميـ الثانكم تعزل إلى متغير النكع االجتماعي 

 ؟(إناث

ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي  .3
الذم  يتعرض لو تمميذ مرحمة  (المفظي،البدني،النفسي،ضد الممتمكات،التحرش الجنسي)

 التعميـ الثانكم كتدني تقدير الذات؟

ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف  كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي  .4
الذم يتعرض لو تمميذ مرحمة  (المفظي،البدني،النفسي،ضد الممتمكات،التحرش الجنسي)

 التعميـ الثانكم كالعزلة االجتماعية؟

ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف  كؿ مظير مف مظاىر العنؼ المدرسي  .5
الذم يتعرض لو تمميذ مرحمة  (النفسي،ضد الممتمكات،التحرش الجنسي,المفظي،البدني)

 التعميـ الثانكم كالتغيب المدرسي؟

كتيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ سكسيكلكجي لظاىرة العنؼ المدرسي في مرحمة التعميـ 
مفيـك العنؼ المدرسي،مظاىر : الثانكم،كمحاكلة تشخيص عممي ليذه الظاىرة مف حيث 

 .تداعياتو
 : كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف نتائج التالية 

أف تبلميذ المرحمة الثانكية يتعرضكف لجميع مظاىر العنؼ سكاء كانت مادية أك معنكية،إال 
أف العنؼ المفظي كاف أكثر ممارسة بيف ىؤالء التبلميذ،كالذم كاف في شكؿ تنابز 

 .باأللقاب،كعبارات التيديد،كالصراخ عمى الضحية بصكت عالي،كالسب كالشتـ
ك اف العنؼ المدرسي منتشر بدرجة متكسطة،ك أف كؿ صكر العنؼ لـ تصؿ بعد إلى 

الصكر األشد قسكة كالتي كجدت في بعض دكؿ العالـ،فأغمب مظاىر العنؼ التي تكصمت 
كلـ ,إلييا الدراسة كانت مرتبطة بالمزاح أك إزعاج الزميؿ أكثر مف ارتباطيا بمحاكالت أالنتقاـ

 1.أك الركؿ،اك سرقة بعض أغراض التبلميذ,تتعدل صكرىا الضرب 
                                                           

، أطركحة دكتكراه، تخصص عمـ اجتماع التربية، كمية العمـك "مظاىر العنؼ المدرسي كتداعياتو في المدارس الثانكية الجزائرية"كماؿ بكطكرة،  1
 .ـ2017اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ العمـك االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



 الفصل األول                                                         الجانب المنهجي العام للدراسة
 

 

18 

: الدراسة الثالثة 
. ـ 2016 ، التربوي في الحد من ظاىرة العنف المدرسياالتصال دورسمطاني فضيمة، 
 :ىذه الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التاليتتحدد إشكالية 

 داخؿ المؤسسات التربكية لو دكر في الحد مف ظاىرة العنؼ  في الكسط اإلتصاؿىؿ 
المدرسي؟ 

 :كيتفرع عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية
ألساتذة ك اإلدارييف؟ ا ماىك شكؿ العبلقات داخؿ المؤسسة التربكية بيف التبلميذ ك -
 ما ىي كسائؿ االتصاؿ التي تعتمد عمييا المؤسسات الثانكية لئلتصاؿ بيف التبلميذ ك -

األساتذة ك اإلدارييف ؟ 
 ىؿ البيئة المدرسية ك المناخ العاـ في الثانكيات مناسبيف لمعمميات التعميمة التربكية ك -

التعميمية ؟ 
 :كتتحدد فرضيات الدراسة فيما يمي

تكاجديف فييا مف تبلميذ ك ـألفراد اؿا العبلقات داخؿ الثانكيات عادية تتحدد حسب طبيعة -
  .دارييف ك كيفية التعامؿ مع بعضيـ البعضإأساتذة ك 

 مف خبلؿ اإلتصاؿ الدائـ ك المباشريف التعميمية البيئة المدرسية مناسبة لمعمميات التربكية -
الجميع عف طريؽ تكفير كسائؿ إتصالية مناسبة ككافية كعبر قكانيف  

 ضافة الى خمؽ مناخ مناسب عفإ ىذا ألمؤسسات في ىذه المتكاجديفتخدـ كؿ أالطراؼ 
 .كقات الفراغأطريؽ تكفير مرافؽ ضركرية لقضاء 

 تتمثؿ أشكاؿ العنؼ داخؿ المدارس الثانكية في العنؼ الذاتي ك العنؼ الممارس ضد -
ك أكمنو العنؼ الجسدم ك المفظي ك المعنكم  (األطراؼ المتكاجدة في المؤسسة )األخريف 

 انتشاراالرمزم كالمادم الخاص بتحطيـ الممتمكات ك المفظي ىك أكثر 
 تنكع أسباب إنتشار ظاىرة العنؼ في الثانكيات منيا أسباب الخارجية كالمشاكؿ نفسية ك -

 .العاطفية إضافة إلى أسباب داخمية متعمقة بيذه المؤسسات
 :كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية
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 معظـ التبلميذ عبلقتيـ بزمبلئيـ عبلقة جيدة ك عبلقتيـ باألساتذة ك اإلدارييف ىي عبلقة -
عادية كما بينت النتائج اف معظـ األساتذة عبلقتيـ بزمبلئيـ عبلقة جيدة كعبلقاتيـ بالتبلميذ 

. كاإلدارييف عبلقة عادية،كعبلقة اإلدارييف بالتبلميذ ك األساتذة عبلقة عادية ايضا
تحتكم عمى ما يميزىا عف باقي   التبلميذ ككنيا اللغالبية المؤسسة التربكية عادية بالنسبة - 

.   االخرل كأكثر االمكر التي تزعجيـ فييا معاممة االساتذة ليـالتعميميةالمؤسسات 
.  االتصاؿ الداخمي دكرا كبيرا في الحد مف ظاىرة العنؼ المدرسي-
العنؼ في المؤسسات التربكية متعددة كمتنكعة منيا االسباب الخارجية   أسباب إنتشار-

المتعمقة بالتمميذ ك المتمثمة في الحالة النفسية ك االنفعالية خصكصية المراىقة  ك البيئة التي 
.  ك جماعة الرفاؽ باألسرةيعيش فييا بداء 

 تبيف مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسة اف العنؼ الذاتي مكجكد في المؤسسة أم محاكلة -
التبلميذ إيذاء انفسيـ عف طريؽ محاكلة االنتحار اك التدخيف اك شرب الكحكؿ كيمجئ الى 

لى المشاكؿ العائمية ك التأثير بجماعة إمثؿ ىذا العنؼ فئة قميمة،كالسبب في ذلؾ راجع 
 1.الرفاؽ

: الدراسة الرابعة 
.  ـ2012، الفعالية و الكفاءة:  النجاح في التعميم الثانوي مؤشرات عدناف الزىراء ، -

 : ق الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التاليذكتتحدد إشكالية ق
 ػ ماىي مؤشرات النجاح في التعميـ الثانكم مف حيث الفعالية كالكفاءة في المؤسسات 

 الناجحة كاألقؿ نجاحا؟
 :كيتفرع عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية

 ماىي كضعية مؤشرات نتائج التعميـ الثانكم في مجمكعو المؤسسات الناجحة ك مجمكعة -
المؤسسات االقؿ نجاحا ؟ 

 كيؼ يتطكر تدفؽ التبلميذ داخؿ مجمكعة المؤسسات الناجحة ك مجمكعة المؤسسات -
االقؿ نجاحا ؟  

                                                           
، كمية العمـك اإلنسانية كالعمـك "دكر االتصاؿ التربكم في الحد مف الظاىرة العنؼ المدرسي"سمطاني فضيمة،  1 ، أطركحة دكتكراه، تخصص عمـك

 .2016اإلسبلمية، قسـ عمـك اإلعبلـ كاإلتصاؿ، جامعة أحمد بف بمة، كىراف، 
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 ماىي المؤشرات المؤثرة في انفعالية ك الكفاءة الداخمية ؟ كماىك حجـ اليدر المدرسي ؟ - 
كالى أم حد يؤثر ىذا الحجـ عمى الكفاءة الداخمية في مجمكعة المؤسسات الناجحة ك 

 نجاحا ؟  األقؿمجمكعة المؤسسات 
كمدخبلت  (داخمية ك خارجية  ) ىؿ مدخبلت البيئة المدرسية المادية ك غير المادية -

المكارد البشرية المسخرة تسمح بتحقيؽ النجاح ؟  
طبيعة العبلقة بيف المؤشرات النفسية ك االجتماعية ك النجاح الدراسي ؟   ما-

 : كتتحدد فرضيات الدراسة فما يمي
 مجمكعة أف إحصائيا ك التخمي ك االرتفاع تثبت اإلعادة مؤشرات النتائج المتمثمة في أف -

 . نجاحااألقؿ مف مثيمتيا في مجمكعة المؤسسات أفضؿالمؤسسات الناجحة 
 مف األستاذ مؤشرات البيئة المدرسية ك المتمثمة في معدؿ حجـ الفكج المدرسي،معدؿ أف -

 أعضاء ك نسبة غياب لؤلستاذعدد ساعات التدريس  ،األفكاجالتبلميذ،تكزيع القاعات عمى 
 عف مثيمتيا في أفضؿ مجمكعة المؤسسات الناجحة  أف،إحصائياىيئة التدريس تثبت 
.  نجاحااألقؿمجمكعة المؤسسات 

 اإلدارية مؤشرات المكارد البشرية ك المتمثمة في نسبة مكظفي التعميـ حسب الكضعية أف -
 مجمكعة المؤسسات الناجحة أف إحصائياف معدالت السف تثبت ـكف سنكات الخبرة المينية ـ

.   نجاحااألقؿ مف مثيمتيا في مجمكعة المؤسسات أفضؿ
  :كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية 
 كمشاركة لؤلكلياءالمستكل التعميمي  ،األكلياء ك المتمثمة في مينة األسرية المؤشرات أف -

 مف أفضؿ مجمكعة المؤسسات الناجحة أف إحصائيا كتفاعميـ مع الثانكية تثبت األكلياء
.  نجاحااألقؿمثيمتيا مجمكعة المؤسسات 

 مؤشرات البيئة المدرسية غير المادية ك المتمثمة في دافع التسجيؿ لسمكؾ ك االنضباط أف -
 مجمكعة أف إحصائيا تثبت ثقافية اؿباألنشطة المدرسي ك االىتماـ  األمفلطمكح التبلميذ،

.  نجاحااألقؿ مف مثيمتيا مجمكعة المؤسسات أفضؿالمؤسسات الناجحة 
 ك المتمثمة في تكافر الكسائؿ في البيت استعماليا مؤشرات تكفر الكسائؿ التعميمية ك أف -

 مجمكعة أف إحصائيااستعماؿ الحاسكب في انجاز الكجبات كعدد مرات استعمالو تثبت 
  . مف مثيمتيا مجمكعة المؤسسات األقؿ نجاحاأفضؿالمؤسسات الناجحة 
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 اف مؤشرات المشاركة في االنشطة خارج المدرسة ك المتمثمة في ادارة الكقت،الدعـ -
العائمي،انجاز الكجبات المدرسية تثبت احصائيا اف مجمكعة المؤسسات الناجحة افضؿ مف 

.  مثيمتيا مجمكعة المؤسسات األقؿ نجاحا
 المؤشرات النفسية كاالجتماعية التي تتفاعؿ مع باقي المدخبلت كالمخرجات لقد باتت تأثيرا -

 1.ك تأثر فيي عمى مجمؿ العممية التعميمية فضبل عما تتركو مف اثار نفسية عمى التبلميذ

                                                           
، رسالة ماجستير، كمية العمـك اإلجتماعية، قسـ عمـ النفس كعمـك التربية "مؤشرات النجاح في التعميـ الثانكم، الفعالية كالكفاءة"عدناف الزىراء،  1

 .2012كاالرطكفكنيا، جامعة السانيا، كىراف، 
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  :تمهٌد
    تعتبر المدرسة مؤسسة إجتماعية تقـك عمى تنشئة األفراد عف طريؽ التربية كالتعميـ، إال 

ىذه المؤسسة أصبحت اليـك تشيد بعض الممارسات التي تخؿ بنظاميا كتسيء لميمتيا اف 
كيتمثؿ ىذا في ظاىرة العنؼ التي إجتاحات المدارس بشكؿ كبير كالتي تأخذ أشكاؿ 

كممارسات مختمفة، ليذا سنقـك مف خبلؿ ىذا الفصؿ بالتطرؽ إلى ىذا المكضكع كتقديـ 
تعريؼ لمعنؼ المدرسي كمعرفة العكامؿ المؤدية إليو، كأىـ النظريات التي تناكلت العنؼ 

 .ككيفية معالجتو
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 الخلفٌة السوسٌولوجٌة للعنف : المبحث األول

    إرتبط العنؼ بصكرة عامة بكجكد الكياف البشرم كعميو فإف تاريخ العنؼ يبدأ حيث ظير 
الخبلؼ كالنزاع عمى إختبلؼ صكره كدرجاتو بيف بني البشر،إف ىذا يدفعنا إلى القكؿ بأف 
ظيكر العنؼ ك التاريخ لو عند العديد مف العمماء كالباحثيف مرتبط بظيكر التناحر كالنزاع 

كالخبلؼ بيف األفراد فيما يخص الفكز بالممكية بأنكاعيا المختمفة كىذا الطرح قد نشأت عنو 
العديد مف المقاربات النظرية التي تناكلت مكضكع العنؼ،بحيث تناكلت كؿ نظرية بعدا ميما 
مفسرا لظاىرة العنؼ،كفيـ تداعيات كانعكاسات ىذه الظاىرة عمى الفرد كالمجتمع،كمف بيف 

 :أبرز ىذه النظريات مايمي 

   نظرية التحميل النفسي:أوال 

مف األكائؿ الذيف اعتمدكا عمى العدكاف ككنو سمة مف سمات الشخصية، " فركيد"      يعتبر
اف العنؼ ينتج جراء دافع بيكلكجي يستيدؼ راييف، فيي تحشد طاقتيا " فركيد"بحيث رأل 

 .لمحياة بأسباب بقاء الصراع مف اجؿ المكت
العدكاف " فركيد"    كلكنيا في نفس الكقت تدفعيا الى الرغبة في المكت حيث قد ربط 

بالعنؼ الى ما أسماه بغريزة اليدـ في داخمنا مع تعرضيا مع غريزة الحب ك الحياة،ليذا 
غريزة العدكاف متصمة بغريزة المكت أم كؿ انساف يخمؽ لديو غريزة التخريب " فركيد"جعؿ 

 1.نتيجة االحباطات التي تكاجيو كيعبر عنيا بأم شكؿ
العدكاف تدميرا لمذات في االصؿ ك االحباط قد يحدث لمطفؿ عندما " فركيد"    كيعتبر 

 .ا ما يجعؿ تفاعمو تفاعؿ عدكانيذيحدث ما يؤخر اك يعطؿ اشباع حاجاتو،كه
العامة لتفسير السمكؾ البشرم كىي خاصية تمتد " فركيد"    فالعدكاف ىنا ىك جكانب نظرية 

جذكرىا مف الطبيعة البشرية مكجكدة في كضع كمكف كتثار اذا اعترض نشاط الفرد المتمثؿ 
ما تستثار نزكة العدكاف فإنيا دكعف في سمسمة مف االستجابات المكجية نحك اليدؼ المعيف

تأخذ اشكاال متعددة مف بينيا العنؼ كفي ىذه الحالة يصبح العنؼ استجابة طبيعية كغيرىا 
 2.مف استجابات الطبيعية لمفرد

 

                                                           
 .34ص , المرجع السابؽ, منصكرم نكر الديف, االسكد يعقكب 1
 .31ص , 1998الطبعة األكلى، , الرياض, مركز الدرسات ك البحكث, العنؼ العائمي,  مصطفى عمر التير2
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 نظرية التفاعل الرمزي: ثانيا  

كما ,    تعد مف النظريات الرائدة في تفسير السمككات االجتماعية السكية منيا ك غير سكية
تسمح ىذه النظرية شأنيا شأف النظريات االخرل كنظرية التعمـ ك نظرية  التنشئة بإمكانية 

 . التدخؿ لتعديؿ السمكؾ عكس نظرية التحميؿ النفسي كغيرىا مف نظريات
ذه النظرية أف سمكؾ الفرد اك الجماعة ماىك إال تجسيد لمرمكز التي يبلحظيا الفرد كترل ق

كيتأثر بيا سمبا،أك ايجابا بشكؿ مباشر،كأف العمميات المعرفية تؤدم دكرا أساسيا في ظيكر 
السمكؾ العدكاني بيف األفراد،فطريقة إدراؾ الفرد لمعبلقات مع اآلخريف باستطاعتيا أف تكبح 

 1.العدكاف أك تسيمو
    كىناؾ ادلة تؤكد اف سمكؾ العنؼ يتـ تعممو مف خبلؿ عممية التنشئة التي تقـك بيا 
االسرة فقد يتعمـ االبناء سمكؾ العنؼ بطريقة مباشرة عف طريؽ المثؿ،كفي ضكء نظرية 

 .التفاعؿ الرمزم نجد اف العنؼ سمكؾ يتـ تعممو
كتركز ىذه النظرية عمى دراسة االسرة مف خبلؿ عمميات التفاعؿ التي تتككف مف اداء الدكر 

 2.ك عبلقات المكانة ك المشكبلت االتصاؿ كمتخذم القرارت

  نظرية اإلحباط:ثالثا

ليونارد "، "ماور"،"روبرت سيرز"،"نيل ميمر"كزمبلؤه " دوالرد"   مف أشير عمماء ىذه النظرية 
انصب اىتماـ ىؤالء العمماء عمى الجكانب االجتماعية لمسمكؾ اإلنساني،كقد بنيت ىذه "دوب

النظرية عمى فرض مفاده كجكد ارتباط بيف اإلحباط كالعدكاف،حيث يكجد ارتباط بيف اإلحباط 
 .كمثير كالعدكاف كاستجابة

كطبقا لما جاء في نظرية اإلحباط كالعدكاف فإف العبلقة بيف اإلحباط كالعدكاف،صمة سيمة 
الطاقة التي  التكضيح، ففشؿ الفرد في الحصكؿ عمى ما يريد يثير اإلحباط لديو،كما أف

يكلدىا اإلحباط تدفعو إلى االعتداء عمى العائؽ الذم يعتقد أنو حجبو عف أىدافو كحيف 
يعجز الفرد عف االعتداء عمى ىذا العائؽ فإنو يكجد تمؾ الطاقة العدكانية إلى ىدؼ آخر مف 

 3.خبلؿ استبداؿ االستجابة أك استبداؿ اليدؼ

                                                           
 .265، ص1999، الككيت، 27، المجمد2، مجمة عالـ الفكر، العددالعدكاف كالعنؼ في األسرةمطمكع محمد بركات،  1
  .173-172ص ص , المرجع السابؽ,  جماؿ معتكؽ2
 44 ػ 41ص ص, المرجع السابؽ, بمقاسـ سبلطينة 3
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كقد " دوالرد"    كقد حظى السمكؾ المحبط كأثره في العدكاف عناية خاصة مف دراسات 
 ىوقالندو ك سيرز"جعمت ىذه العبلقة مكضكعا  لعدد مف الدراسات التجريبية مثؿ تجربة 

 "ميممرك
    أكد المحممكف لتفسير السمكؾ العدكاني بكجكد عبلقة ضركرية بيف اإلحباط كالعدكاف فكؿ 

 1.عدكاف ىك نتيجة إحباط ككؿ إحباط يؤدم إلى عدكاف
 :مجمكعة مف القكانيف السيككلكجية لتفسير العدكانية ك العنؼ منيا" دكالرد"    كلقد كضع 

 .كؿ تكتر عدكاني ينجـ عف كبت .1

 .ازدياد العدكاف يتناسب مع ازدياد الحاجة المكبكتة .2

 .تزداد العدكانية مع ازدياد عناصر الكبت .3

إف عممية ضد العدكانية يؤدم إلى عدكانية الحقة بينما التخفيؼ منيا يقمؿ كلك مؤقتا  .4
 .مف حدتيا

نما ىك نتيجة لئلحباط الذم يكاجيو      فيذه النظرية فسرت بأف العدكاف ليس فطريا،كا 
الفرد،فكمما تكرر اإلحباط أزداد عدكاف الفرد كاستخدامو لمعنؼ،ككذلؾ ترل بأف البيئة تتسبب 
في اإلحباط لمفرد مما يدفعو إلى العنؼ، بحيث أف البيئة المحيطة بالفرد كالتي ال تساعده 
عمى تحقيؽ ما يريد كالنجاح تدفعو إلى إستخداـ العنؼ، بمعنى أف كؿ عنؼ سببو مكقؼ 

 .إحباطي، فبالتالي عندما ال يحصؿ الفرد عمى مايريد يتصرؼ بعدكانية
   فالفرد عندما يكاجو مشكؿ ما أك عائؽ ما يقؼ أماـ تحقيؽ أىدافو فإف ىذا يجعمو يشعر 

 .بإحباط مما يؤدم إلى غضبو كالغضب يدفعو إلى استخداـ العنؼ
 نظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة: رابعا

    ترل ىذه النظرية أف سمكؾ العنؼ برز بيف األفراد الذيف يعانكف مف اإلحباطات كنتيجة 
لظركؼ مادية ك إقتصادية ك إجتماعية ك عبلقات عاطفية ضعيفة مما يدفع بيـ إلى اإليذاء 
الجسدم ك النفسي لآلخريف في محيطيـ الذم يتكاجد فيو كيتضح ذلؾ أف لمعمميات المعرفية 
لدل الفرد دكرا ميما في اتخاذ القرار المناسب حكؿ األسمكب المناسب الذم يجب أف يتعامؿ 

بمعنى أف أسمكب التفكير الذم يميؿ إليو الفرد ينبع أساسا ,بو مع مكاقؼ الحياتية المختمفة

                                                           
, العدد السادس عشر, المجمة الجامعة, جامعة الزكاية, كمية اآلداب, قسـ عمـ النفس, سيككلكجية العدكاف كالنظريات المفسرة لو,  نجاة أحمد الزليطي1

 .179ص, 2014نكفمبر 
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نطبلقا مف ذلؾ يجب أف يكفر لؤلفراد كما مف اإلستقرار النفسي ثـ يدعـ  مف بعد معرفي،كا 
تفاعميـ االيجابي مع األخريف كيبعدىـ عف السمبية التي تؤدم بيـ إلى مشاعر كانفعاالت 

 .حادة تبعث عمى التكتر ثـ الغضب ك أخيرا الميؿ إلى العنؼ
     كيرل بعض عمماء ىذه النظرية أف ىناؾ عنفا يمارس مف قبؿ جميع األنظمة 

اإلقتصادية كالسياسية كالتعميمية كالدينية ضد الفرد في الدكؿ النامية، كالعنؼ ىك إنتياؾ 
، بؿ (اإلعتداء البدني المباشر)لحرية الفرد أك لكرامتو، كالعنؼ ال يككف بالقكة الفيزيقية فقط 

قد يككف بأشكاؿ آخرل كحرمانو مف الحصكؿ عمى عمؿ شريؼ يحفظ كرامتو أك بتعرضو 
 1.لمفقر أك الجيؿ

     نجد أف ىذه النظرية تقـك عمى فكرة تكامؿ األجزاء، فالمجتمع يتككف مف عدة أنساؽ 
كلكؿ نسؽ كظيفتو الخاصة،فأم تغيير يحدث في احد ىذه األجزاء قد يؤثر كيحدث تغيرات 

فالمدرسة بمثابة نسؽ عاـ ,في باقية األجزاء،كحدكث خمؿ في البناء العاـ كتعطيؿ لكظيفتو
كاألستاذ كالتمميذ بمثابة أجزاء، فأم اختبلؿ في العبلقة بيف األستاذ كالتمميذ سيؤثر عمى 
الكظيفة األساسية لؤلستاذ كالتي قد تؤثر عؿ سمكؾ التمميذ كتدفعو إلى العنؼ سكاء ضد 

 .األستاذ اك ضد ممتمكات المدرسة
 ماهٌة العنف: المبحث الثانً

 تعرٌف العنف: أوال 

 إف العنؼ ىك قمة الصراع القيـ حيث ييدؼ محترفي العنؼ إلى تحقيؽ أىدافيـ بصرؼ   
النظر عف الكسيمة التي قد تككف حادة كخطيرة كلكنيا أكال كأخيرا تأخذ اتجاه محاد أك 

 .معارض كغالبا مف معارضة سممية إلى معارضة عنيفة
     فالعنؼ ىك المجكء إلى القكة لجكءا قد يككف مدمرا ضد األفراد أك األشياء،كيحضره 

القانكف مكجيا إلحداث تغيير سكاء ضد أشخاص أك جماعات أك دكؿ، كأف فعبل مف أفعاؿ 
 2.العنؼ يعني فعبل مف أفعاؿ القكة المادية الذم يمحؽ األذل أك الدمار باألفراد أك الممتمكات
    ك يعرؼ أيضا بأنو تصرؼ صادر مف فرد أك جماعة تتمتع بقكة أك سمطة تجاه فرد أك 

 .جماعة أخرل تفتقر لتمؾ القكة سكاء كاف ىذا العنؼ ظاىرا أك مضمرا
                                                           

، ص 2014، مؤسسة طبية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، الطبعة األكلى، العنؼ المدرسي، مفيكمو، أسبابو، عبلجو إيياب عيسى المصرم كآخركف، 1
33. 

 .35ػ33، ص ص 2003، مؤسسة الطكبجي لمتجارة كالطباعة كالنشر، القاىرة، ب،ط، استراتيجية مكاجية العنؼ سامية خضر صالح، 2
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    كينطكم مفيـك العنؼ السابؽ عمى استخداـ الضغط ك النفكذ أك القكة استخداما غير 
كيككف مف شأنو التأثير عمى إرادة فرد ما، كيككف العنؼ ىنا , مشركع أك غير مطابؽ لمقانكف

 1.مرادفا لئلكراه
كالذم يحدد العنؼ بأنو فعؿ متعمد بقصد إلحاؽ الضرر أك " اكسفكرد"    كعرفو قامكس 

التمؼ أك تخريب أشياء أك ممتمكات أك منشأت خاصة أك عامة، أىمية أك حككمية، عف 
 2.طريؽ استخداـ القكة

 :تعرٌف العنف المدرسً: ثانٌا
    تعددت التعريفات حكؿ مكضكع العنؼ المدرسي فكؿ يعرفو حسب رأيو بحيث يرل 

أف المقصكد منو ما يجرم في بعض المدارس مف ممارسات سمككية  (1999عدناف كيفي )
يقـك بيا الطبلب كالطالبات كالمعممكف كالمعممات نتيجة الغضب كتزايد االنفعاؿ كيترتب عف 

 .ذلؾ استخداـ المكـ كالضرب كغيره
مف خبلؿ إجراءىا بحث عف عنؼ تبلميذ التعميـ األساسي  (1992فاطمة فكزم )    كتعرفو 

تعدم التمميذ أك عدد مف التبلميذ عمى غيره مف التبلميذ : في إطار المخالفات المدرسية بأنو
اك عمى احد العامميف بالمدرسة بالقكؿ اك الفعؿ أك التخريب أك سمب ممتمكاتيـ ألشخصية 

مما يدفع المعتدم عميو إلى الشككل أك االشتباؾ مع المعتدم، عمى أف يتـ ذلؾ في الفصؿ 
 3.أك خارجو أك في نطاؽ المدرسة

عمى أنو مجمكع السمكؾ غير المقبكؿ اجتماعيا بحيث يؤثر عمى النظاـ  (دكبات)  كيعرفو 
العاـ لممدرسة كيؤدم إلى نتائج سمبية بخصكص التحصيؿ الدراسي كيتمثؿ في العنؼ 

ضافة إلى إثارة الفكضى  4.المادم كالسب كالسخرية كا 
 :أشكال العنف المدرسً: ثالثا

    ينطكم العنؼ عمى عدة أشكاؿ تحددىا الدراسة في العنؼ الجسدم، العنؼ المفظي، 
 . العنؼ المعنكم، العنؼ الرمزم، كالتي سنتناكؿ كؿ منيا عمى حدل

                                                           
 .9، ص2014، دار التعميـ الجامعي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، ب،ط، العنؼ األسرم كأسبابو إبراىيـ جابر السيد، 1
مصر، الطبعة , المكتبة العصرية لمنشر ك التكزيع, السمكؾ العدكاني في الجامعة كدكر التربية في مكاجيتو بشير معمرية كآخركف، 2

  .134-133ص ص, 2009, األكلى
، إمكانية تطكير ميارات مستشارم التكجيو مف أجؿ التعامؿ مع سمكؾ العنؼ، سمكؾ العدكاني لدل التبلميذ المراىقيف فتيحة ميدم بمعسمة، 3

  https://manifest.univ-ouargla.dzمداخمة، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 .142، ص 2006، دار الفكر، عماف، األردف، الطبعة األكلى، استراتيجية إدارة الضغكط التربكية النفسيةطو عبد العظيـ حسيف،  4

https://manifest.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
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 :  العنف الجسدي
    يعتبر العنؼ الجسدم اكثر انكاع العنؼ شيكعا، كذلؾ إلمكانية مبلحظتو كاكتشافو كنظرا 
لما يتركو مف أثار عمى الجسد، كيشمؿ الضرب باليد ك الضرب بأداة حادة ك الخنؽ ك الدفع 

 .ك العض ك المسؾ بعنؼ ك شد الشعر كالبصؽ
    فيذه االشكاؿ جميعيا تنجـ عنيا أثار صحية ضارة تصؿ لمرحمة الخطر اك المكت، 

 1.كلذا فاف العنؼ الجسدم مف الممكف مبلحظتو ك اثباتو قانكنيا كجنائيا
  فالعنؼ الجسدم اليـك في المدرسة لـ يعد مقتصرا عمى فئة معينة فقط، بؿ أصبحنا نرل   

 .ذ كالتمميذ كالعكس، كبيف التبلميذ أنفسيـ، كبيف التبلميذ كالجياز اإلدارمالعنؼ بيف األستاذ
     كيظير ىذا الشكؿ في الخشكنة في التعامؿ مع الدفع في الشكارع ككسائؿ المكاصبلت 
حتى يصؿ الى التشابؾ باأليادم ألتفو االسباب أك استخداـ االسمحة ك استجار البمطجية 

 2.بيدؼ الدفاع
 :العنف المفظي

   يقؼ ىذا النكع مف العنؼ عند حدكد الكبلـ كالشتـ ك السخرية ك التيديد ، كغالبا مايرافؽ 
 3.ىذا الكبلـ مظاىر غضب كتيديد ، كيمثؿ اكثر االنكاع العنؼ انتشارا في المجتمعات

   فيعتبر ىذا النكع مف العنؼ سيادة مبدأ الصراع داخؿ المجتمعات تحت أم ذريعة مدعاة 
 4.الى قابمية العنؼ

  فكما يتضح ىذا النكع مف العنؼ يككف بالمفظ ، ككسيمة العنؼ ىنا ىي الكبلـ بحيث 
ييدؼ ىذا النكع مف العنؼ الى التعدم عمى حقكؽ االخرييف بإزائيـ عف طريؽ الكبلـ ك 

 .األلفاظ الغير جيدة
 
 
 

                                                           
  .37ص  , 2008, الرياض , ط,ب, ، مركز الدراسات ك البحكثالعنؼ لدل تبلميذ في المدارس الثانكية الجزائرية,  فكزم احمد دريدم1
ص , مركز االعبلمي االمني, االكاديمية الممكية لمشرطة, عضك ىيئة التدريس, تحميؿ ظاىرة العنؼ ك أثره عمى المجتمع عمي اسماعيؿ مجاىد، 2

 www.policemc.gov.bh ، 12ػ13ص 
, رسالة الماجستير, سنة (17-15)الضغط المدرسي كعبلقتو بسمككات العنؼ ك التحصيؿ الدراسي لدل المراىؽ المتمدرس,  عبدم سميرة 3

 .87ص , 2011, جامعة بجاية, تخصص عمـ النفس المدرسي
 .105ص , 2015الطبعة الثانية، , بيركت, جسكر لمترجمة ك النشر , اسئمة العنؼ سمماف العكدة، 4
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 : العنف المعنوي
   كيقصد بو أم سمكؾ ايذائي مكجو بشكؿ مباشر اك غير مباشر لمتأثير في الجكانب 

النفسية لآلخريف كيظير عمى شكؿ تحقير لؤلخرييف اك اىماليـ متخذا صكرا متعددة كالتشبيو 
 1.الشخص بالحيكانات اك الغباء اك غيرىا مف الصكر التي تترؾ أثار نفسية لدل الفرد

 :العنف الرمزي
 حيث ييدؼ إلى المباشريبتعد ىذا النكع مف العنؼ عف أنكاع العنؼ البدني أك المفظي    

 محاكلة التيديد كاالحتقار بسمكؾ ما أك النظر تعبر عفاستخداـ طرؽ تعبيريو أك رمزيو 
 2.بطريقة ازدراء

ىك كؿ نفكذ أك سمطة تأتي مف خبلؿ طرح مجمكعة مف " بياربكرديك"   العنؼ الرمزم عند 
الدالالت التي تفرض كتحمؿ في معانييا الشرعية لكتـ ك محك تقارير القكة التي ىي في حد 

ذاتيا أساس كمنع ليذه القكة ، كىك يعني أف يفرض المسيطركف طريقتيـ في التفكير ك 
التميز ك التصكر الذم يككف أكثر مبلئمة لمصالحيـ ، كيتجمى في ممارسات قيمة ككجدانية 

كالصكرة، , ك اخبلقية ك ثقافية تعتمد عمى الرمكز كأدكات في السيطرة ك الييمنة مثؿ المعنة
 .كاإلشارات كالدالالت كالمعاني

 3.كىك عنؼ ييدؼ الى فرض السمطة ك النفكذ بطريقة تعسفية ك استبدادية
ىك عنؼ تعسفي كاستبدادم يترجـ بفرض القكة كالسمطة عمى أشخاص " بكرديك"   كما عرفو 

آخريف، كفي ىذا التعريؼ انما يقاسـ العنؼ الرمزم صفة التعسؼ ك االستبداد كغيره مف 
أصناؼ العنؼ األخرل، كالتي يتفؽ الكؿ عمى ىدفيا الذم ىك الحاؽ األذل ك الضرر 

 4.بالغير

                                                           
 .81-80المرجع السابؽ، ص ص ,  ايياب عيسى المصرم كآخركف1
تخصص إرشاد نفسي، كمية , رسالة ماجستير, العنؼ المدرسي كعبلقتو بالنمك أخبلقي ىشاـ محمد ابراىيـ مخيمرعبد اهلل ابف ابراىيـ لعصماني، 2

 .35.49ص ص , 1434, التربية، قسـ عمـ النفس، جامعة أـ القرال
قسـ الديف كقضايا المجتمع  , العنؼ الرمزم عبر الشبكات االجتماعية االقتراحية قراءة في بعض صكر العنؼ عبر الفيسبكؾ عائشة لصمج،  3

 .9ص  , 2016 يكنيك 28, مؤسسة دراسات ك أبحاث مؤمنكف ببل حدكد , الراىنة 
قسـ عمـ , كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية, رسالة ماجستير , التصكرات االجتماعية لمعنؼ الرمزم مف خبلؿ الكتابات الجداريةعامر نكرة،  4

 .103ص, 2006, قسنطينة, جامعة األخكة منتكرم, النفس كعمـك التربية ك االرطفكنيا
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 :أسباب وعوامل العنف المدرسً: رابعا
   الطالب العنيؼ لـ تنتجو المدرسة فقد آتى مف المنزؿ باستعداد مكتسب لمعدكانية لكف 
 :ىناؾ أسباب تجعؿ الطالب يستخدـ العنؼ في المدرسة حددىا بعض العمماء فيما يمي

 : أسباب مدرسية 
 . ػ عدـ احتراـ المعمـ لشخصية التبلميذ ككيانو

ػ اكثار االستاذ مف االنتقادات لتبلميذه ك التركيز عمى نقاط الضعؼ مما يؤدم الى عدـ 
 . االنتباه أثناء عممية التعميـ

  1. ػ عدـ اعطاء االساتذة لمتبلميذ فرصة التعبير عف أنفسيـ
 .ػ انعداـ األنشطة الرياضية كالترفييية بالمدارس مما يشعر التبلميذ في الرغبة في العدكانية

 .ػ الظركؼ االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية كالسياسية التي تعاني منيا المدارس
 ػ تأثر الكسط المدرسي بالعدكانية المكجكدة بالمحيط الخارجي خاصة مدارس األحياء 

 2.الشعبية

 .ػ استمرار اإلحباط لفترة طكيمة
 .عدـ االىتماـ بالتمميذ كعدـ االكتراث لو مما يدفعو إلى استخداـ العنؼ ليمفت االنتباه لنفسوػ 

 .ػ التعبير عف مشاعر الغيرة

 .ػ ضعؼ القدرات التحصيمية
  .ػ  تساىؿ المدرسة في اتخاذ اإلجراءات النظامية ضد الطبلب العدكانييف

 3.ػ انتقاد الطبلب كاالستيزاء بيـػ 

ككذالؾ االخفاؽ المدرسي ىك عامؿ مف العكامؿ المؤثرة لمعنؼ في الكسط المدرسي لو 
إنعكاسات عمى سمكؾ التمميذ كتصرفاتو حيث يرجع ىذا الى أسباب متعددة منيا عدـ الرغبة 
باالنسجاـ مع البرامج الدراسية،فيذه االمكر تؤثر عمى شخصية التمميذ كتجعمو يمارس بعض 

                                                           
جامعة , كمية العمـك االجتماعية ك االنسانية, مجمة العمـك االنسانية ك االجتماعية , صكرة العنؼ المدرسي في الصحافة المكتكبةبف فقة سعاد،  1

 .87ص , 2014جكاف , 15العدد , (الجزائر  )بسكرة 
, دراسات تربكية, جامعة أفريقيا العالمية, عميد كمية التربية ,العقاب البدني ك المفظي في ميزاف االدارة المدرسيةاحمد الريح يكسؼ أحمد أبكعاقمة،  2

 .24ص , 2010أكتكبر , 4العدد
، تربية كمشكبلت، قسـ الدراسات العميا، كمية "األسباب التي تدفع التبلميذ لمعنؼ كالشغب داخؿ المدرسة"أسماء مصطفى محمد النحركام،  3

  kenanaonline.com    ،2،3التربية، جامعة طنطا، ص ص 
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أشكاؿ العنؼ كاستخداـ رد فعؿ غير مبلئـ لممجتمع نتيجة الشعكر بالنقص ك أحيانا ما 
 1.يسبب العنؼ مع الذات كاالنتحار بالحرؽ

العنؼ المدرسي إلى عدة عكامؿ تشترؾ في خمقو ك " أحمد حسيف الصغير"    ك أرجع 
حدكثو داخؿ المجتمع المدرسي كىذه العكامؿ منيا الذاتي المرتبط بالجكانب الشخصية 

لمطبلب،كمنيا البيئية المرتبطة بالمجتمع،بالطبلب داخؿ المدرسة أك خارجيا،بينما يرجع 
العنؼ المدرسي إلى عدة أسباب ىي رغبة الطالب في جذب اإلنتباه،كعدـ " إبراىيـ داكد"

الشعكر بإحتراـ األخريف،كالحماية كعدـ الشعكر باألمف كلذلؾ يتخذ العنؼ ككسيمة لمدفاع، 
كقد يككف العنؼ تعبيرا عف الغيرة، كعدـ اتخاذ المدرسة اإلجراءات النظامية ضد الطبلب 

 2.الذيف يمارسكف العنؼ كاستمرار اإلحباط لفترة طكيمة
  السمطكية في االدارة المدرسية اذ ال يتكفر لمطالب قسط مف الحرية ك الشعكر بالمسؤكلية 
كال يجد لو مكانا لينمك فيو نمكا يتفؽ بطبيعة كحاجات المجتمع ، في مثؿ ىذا الجك يصاب 
الطالب باإلخفاؽ كالقمؽ كالقصكر كالنزكع الى بعض االعماؿ غير اجتماعية إلثبات ذاتو ك 

 3.التعكيض عف قصكره
فالعكامؿ التي تتعمؽ بالبيئة المدرسية كالجياز االدارم ك التدريسي كالخدمات داخؿ   

المدرسة تتمثؿ في رفاؽ في المدرسة ك المحيط المادم ك ثقافة المدرسة كدكر االستاذ 
  4.كعبلقتو بتبلميذه

 حيث يتضح ارتباط المدرسة باالنحراؼ كمنو العنؼ خبلؿ تأثيرىا في شخصية التبلميذ مف 
جانب كتأثيرىا في البيئة المحيطة مف جانب أخر، كقد تفشؿ المدرسة في أداء كظائفيا 
كمؤسسة اجتماعية تربكية لعكامؿ متعددة منيا ما يتعمؽ بالتمميذ كما يتعمؽ بزمبلئو كما 

يتعمؽ بمعممو كما يتعمؽ بالمكاد الدراسية كمكضكعاتيا أك ما يتعمؽ بالنظاـ المدرسي بصفة 
عامة، فالمدرسة قد تككف عامؿ لمتمرد ك العصياف نتيجة القيكد التي تفرض عمى الطمبة 

كالتي تتمثؿ في سمطة كأكامر المدرسيف كمديرم المدارس، كمف شأف ذلؾ شعكرىـ بالخضكع 

                                                           
ص , 2008, قسـ االرشاد النفسي، جامعة غزة, رسالة ماجستير, العكامؿ النفسية ك االجتماعية مسؤكلية عف العنؼ المدرسيعبد اهلل النيرب،  1

64. 
 .77، ص (المرجع السابؽ) محمكد سعيد خكلي،  2
سمسمة االدب ك , مجمة جامعة تشريف لمبحكث ك الدراسات العممية, درجة تكاجد العنؼ المدرسي لدل طمبة المرحمة الثانكيةشذا عبد الكريـ أسعد،  3

 .289ص , 2014(,5)العدد, (36)المجمد, العمـك ك االنسانية
 .142ص , 15/4/2009. 2العدد , 5مجمد , مجمة االردنية في العمـك التربكية, اسباب سمكؾ العنؼ الطبلبيخالد الصرايرة،  4
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كاالستسبلـ خاصة في مرحمة المراىقة كالتي يتأكد فييا اثبات الذات كيككف ذالؾ عف طريؽ 
  1.العصياف كالسمكؾ العدكاني

 كعميو فمف خبلؿ مقابمتنا لمتبلميذ كمستشارم التكجيو كاألساتذة شخصيا فإننا استنتجنا اف 
 :العكامؿ المدرسية المؤدية لمعنؼ المدرسي قد تككف سبب في

 . ػ ضعؼ في القيادة االدارية في المؤسسة

 . ػ غياب التكجيو ك االرشاد المدرسي ك ىذا مايدفع الى العنؼ في المدارس

 . ػ تيديد التمميذ القكم لمتمميذ الضعيؼ بإجباره عمى عمؿ العنؼ كىذا ما يكلد الكراىية كالحقد

ػ قمة الخدمات كالمبلعب كالساحات كقمة النشاطات الثقافية كىذا يرجع سمبا عمى التمميذ مما 
 .يجعؿ العنؼ في الكسط المدرسي

  كيمكف اجماليا في االتي :العوامل األسرية 
القسكة، االىماؿ، الرفض العاطفي، التفرقة في المعاممة، : ػ أساليب التنشئة الخاطئة مثؿ 

 . تمجيد سمكؾ العنؼ مف خبلؿ استحسانو، التمييز في المعاممة بيف االبناء

 .ػ فقداف الحناف نتيجة لمطبلؽ اك فقداف احد الكالديف

 . ػ الشعكر بعدـ االستقرار االسرم نتيجة لكثرة المشاجرات االسرية كالتيديد بالطبلؽ

 .ػ عدـ اشباع االسرة لحاجات أبنائيا المادية نتيجة لتدني المستكل االقتصادم

ػ بيئة السكف فاألسرة التي يعيش أفرادىا في مكاف سكف مكتظ يسيؿ أفرادىا لتبني سمكؾ 
 2.العنؼ ككسيمة لحؿ مشكبلتيـ

   :  جتماعيةاللعوامل اا
   تمعب الثقافة دكرا كبير في تأسيس العنؼ في المجتمع فإذا كانت الثقافة الممارسة داخؿ 
المجتمع عمى العنؼ كتفتخر بو فبل شؾ أف الفرد سيعتبر ىذه الممارسات كنكع مف أنكع 

 . البطكلة التي يمجدىا كينتيجيا

                                                           
المجمد , دراسات العمـك االنسانية كاالجتماعية, ، دراسة ميدانية في قضاء عيرا كيرؽأسباب العنؼ المدرسي ككسائؿ الحد منوجياد عمي السعايدة،  1

 .59ص , 2014,  4العدد  ,41
, دارسات تربكية, قسـ التربية كعمـ النفس, كمية التربكية المفتكحة, العنؼ المدرسي عند االطفاؿ كعبلقتو بفقداف احد الكالديففاطمة كامؿ محمد،  2

 .182ص , 2011, 14العدد 
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ػ المجتمع ىك الخزاف الذم تنبثؽ منو كؿ الممارسات الفردية ك الجماعية لذا فإنو يؤثر في 
نسؽ االسرة ك التعميـ ك االعبلـ، فإذا ساد العنؼ في االسرة فبلشؾ أف ىذه الممارسات 

 ستنتقؿ الى المدرسة
ػ المناطؽ لميمشة ك الميممة داخؿ المجتمع  يميؿ سكانيا الى تبني العنؼ نتيجة الشعكر 

 . باإلحباط كفقداف الفرص في ايجاد كسائؿ بديمة
ػ عدـ االستقرار داخؿ المجتمع كيشمؿ نكاحي العدالة ك المساكاة كفرص العمؿ مما يكلد 
شعكرا بالغربة داخؿ الكطف مع ما يصاحب ذلؾ مف مشاعر نفسية ك عاطفية تربي الكره 

  1.لمذات كلممحيط مما ينعكس عمى الممارسات التي تظير بصكرة العنؼ
  : العوامل النفسية

اف سمكؾ النفسي لمتمميذ لو عبلقة بسمكؾ العنيؼ الذم يصدر منو، فاالكتئاب كالقمؽ الذم 
يشعر بو التمميذ داخؿ المدرسة كاإلىانة التي يتعرض ليا مف قبؿ االستاذ أك الزمبلء أك 
االدارييف ىذا يجعمو يشعر بالغضب ك التكتر بسبب العكائؽ التي تفصؿ بينو كبيف ىدفو 

 2.كيرجع ىذا الى ممارسة سمكؾ العنؼ سكاء عمى االستاذ أك الزمبلء أك االخريف
  : يمكف أف تقع أعراض االضطرابات السمككية في أحد الفئات اآلتية(  ٢٠٠٥جادك )كتقكؿ 

 كعدـ إشباع األمكمأعراض ترجع إلى نزعة عدكانية تنشأ بصفة خاصة نتيجة الحرماف - ١
 .تمرد،اليربكيككف ىذا السمكؾ العدكاني عمى شكؿ األساسية،حاجات الطفؿ 

 انيااالعتداء الجنسي ؼ، الكذب، أعراض ترجع إلى ضعؼ الشعكر بالخطيئة كالسرقة- ٢
 .ترجع في أساسيا إلى اضطرابات تككيف األنا األعمى

 :كٌفٌة معالجة العنف المدرسً: خامسا
   سعيا الى الحد مف ظاىرة العنؼ كتمقي نتائجيا السمبية عمى سير عمؿ مؤسسات التربية 

ك التعميـ يجب عمى افراد الجماعة التربكية تجند لمكافحة مظاىر العنؼ ك الكقاية منيا كذلؾ 
 :مف خبلؿ مايمي

 

                                                           
أعماؿ المؤتمر السادس الحماية , مركز البحث العممي, العنؼ المدرسي كأثره عمى تحصيؿ الدراسي ك السمككي لمطفؿ اباء محمد الدريعي،  1

 .3ص , 22/11/2014-20, طرابمس, الدكلية لمطفؿ
, العدد الثاني, المجمة االردنية في العمـك التربكية, أسباب العنؼ المكجو ضد المعمميف كاالدارييف في المدارس الثانكية الحككميةخالد الصرايرة،  2

 .140ص, 2009, االردف
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 تثمين العمل البيداغوجي: أوال 
   كذلؾ باستثمار االنشطة التعميمية المقررة في مختمؼ المستكيات كفي كؿ المراحؿ 
 .التعميمية لمتأكد مف قيـ التسامح ك الحكار ك احتراـ االخر كنبذ العنؼ ميما كاف نكعو

   ففي مرحمة التعميـ الثانكم حيث يككف التبلميذ أكثر نضجا ك استعدادا ، تستغؿ كؿ 
الفضاءات التربكية لتحسيس التبلميذ بأىمية الحكار كالتشاكر كالتفاىـ كنبذ العنؼ كتكعيتيـ 

 .بانعكاساتو عمى الفرد ك المؤسسة ك المجتمع بصفة عامة
 تنظيم العالقات بين افراد الجماعة التربوية : ثانيا

   مف خبلؿ المبادئ التي تقـك عمييا الخدمة العمكمية لمتربية ك المتمثمة في تمجيد العمؿ 
كبذؿ الجيد ك االحتراـ االخرييف كضماف الحماية مف أم شكؿ مف أشكاؿ العنؼ المادم اك 
المعنكم كالكاجب المترتب عنيا كىك عدـ المجكء الى استعماؿ أم شكؿ مف اشكاؿ العنؼ 
كيشكؿ القانكف الداخمى لممؤسسة االطار الذم ينظـ عبلقات افراد الجماعة التربكية فييا 

بينيـ حيث يحدد بشكؿ كاضح حقكؽ ككجبات كؿ منيـ في  حدكد ميامو، بما يسمح 
لمؤسسة التربية ك التعميـ مف السير الحسف ك اداء مياميا عمى افضؿ كجو، كالبد لمييئات 
التي يقرىا التنظيـ الجارم بو العمؿ في مؤسسات  باألخص مجالس التعميـ كمجمس التربية 
كمجمس  التكجيو ك التأديب حيث يمعبكف جك مف التآلؼ ك الحكار كتفعمييا بكؿ حـز لمكقاية 

 .مف مظاىر العنؼ بكؿ اشكالو كجعؿ مصمحة التمميذ فكؽ كؿ اعتبار
   كبكؿ التعميمات الرسمية التي تمنع لمعنؼ في الكسط المدرسي كدعكة أعضاء الجماعة 
التربكية الى تقيد باإلجراءات المقررة بشأف ىذه الظاىرة، فاف المدرسة يجب اف تبقى مركز 

اشباع تربكم ك ثقافي كأداة لمرقي االجتماعي تجسد قيـ التفاىـ ك االحتراـ حتى تككف بالفعؿ 
 1.كسيمة لمتغير االجتماعي المنشكد

 

 

 

                                                           
  .843-842-841ص ص, 2010ب،ط، , الجزائر, عيف مميمة, دار اليدل, الجامع التشريع المدرسي الجزائرم, سعد لعمش 1
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                                                                                                     :                                                                         خالصة الفصل
العنؼ المدرسي ظاىرة متفشية في األكساط التعميمية كنتائجيا سمبية، لذلؾ كجب عمى 

فيمكف أف يعكد العنؼ المدرسي إلى عدة عكامؿ , الباحث بدراستيا كمعرفة األسباب كراءىا
اجتماعية كنفسية تتسبب في حدكثو، لذا يجب التركيز عمى كؿ مايدكر حكؿ الفرد مف تنشئة 
إجتماعية كالبيئة المدرسية كمحيط خارجي لمعرفة األسباب التي تدفعو إلى إستخداـ العنؼ، 

 .كمحاكلة إيجاد حمكؿ ليا كالحد منيا
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 تمهٌد

    يعتبر التحصيؿ الدراسي غاية مف الغايات التي تسعى إلييا المدارس بصفة عامة، فمف 
خبللو نقيس أداء التمميذ، فالتحصيؿ الدراسي ال ييدؼ فقط إلى تكديس معمكمات في ذىف 

المتعمـ كال إال الحصكؿ عمى شيادة فقط، فاليدؼ الفعمي ىك تنمية عقؿ الفرد كمف ىذا 
المنطمؽ فالتحصيؿ الدراسي ىك اكتساب ميارات كتنمية القدرات، إال ىناؾ العديد مف 

العكامؿ التي تؤثر عمى ىذا التحصيؿ كنجاح التمميذ، قد تككف ذاتية ليا عبلقة بالفرد أك 
 .بيئية كالمحيط كاألسرة أك مدرسية

    فمف خبلؿ ىذا الفصؿ سنحاكؿ معرفة ما ىك التحصيؿ الدراسي كما ىك النجاح كما ىي 
أىـ أنكاعو ك ما ىي أىـ العكامؿ المؤثرة عمى نجاح كتفكؽ التمميذ كما الخطكات التي يتبعيا 

 .التمميذ لمنجاح في شيادة البكالكريا
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 التحصٌل الدراسً: المبحث األول

     يستخدـ ىذا المصطمح بمعنى خاص لئلشارة بو إلى التحصيؿ الدراسي، كىك في ىذه 
الحالة الخاصة يستخدـ ليشير إلى القدرة عمى أداء متطمبات النجاح المدرسي سكاء في 

 1.التحصيؿ بمعناه العاـ أك النكعي لمادة دراسية معينة
  :التحصٌل لغة: أوال

حصؿ الشيء ك األمر،  (مادة حصؿ  )  في معجـ المصطمحات لفظا ك اصطبلحا يعرؼ 
    2.خمصو ك ميزه مف غيره ك تحصؿ عمى الشيء تجمع كثبت

ك جاء في لساف العرب حصؿ الحاصؿ مف كؿ شيء مابقى كثبت كذىب ما سكاه يككف في 
الحساب ك األعماؿ، ك التحصيؿ تميز ما يحصؿ، تحصؿ الشيء تجمع كثبت ككجب كناؿ 

 3.حصؿ، يحصؿ، حصبل، نالو، حصؿ، تحصيبل لمشيء أك العمـ
 : التحصٌل اصطالحا: ثانٌا

  جيد عممي مما يحقؽ مدل االستفادة التي جناىا المتعمـ مف الدركس ك التكجييات 
التعميمية ك التربكية ك التربية المعطاة اك المقررة عميو كىك جيد عممي يتحقؽ لمفرد مف 

 4.خبلؿ الممارسات التعميمية ك الدراسية كالتدريبية في نطاؽ مجاؿ تعميمي

 :تعرٌف التحصٌل الدراسً: ثالثا
    ىك مايحققو الطبلب مف درجات في المكاد كالمكضكعات الدراسية، كما يحصمكف عميو 
مف اختبارات، كالتحصيؿ الدراسي في الدراسة الحالية ىك محصمة مجمكع درجات الطمبة 
لمفصميف االكؿ كالثاني في جميع المكاد الدراسية، أك مايسمى بالمعدؿ العاـ لنياية السنة 

 5.ذلؾ لمعاـ نفسوالدراسية، ك
 

                                                           
 .93ص , س-الطبعة األكلى، ب, بيركت, دار النيضة العربية, معجـ عمـ النفس ك التحميؿ النفسي,  فرج عبد القادر طو كآخركف1
ب،ط، , اإلسكندرية, دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر, معجـ مصطمحات التربية لفظا ك اصطبلحا, احمد عبد الفتاح الزكي, فاركؽ عبده فمية 2

 .72ص , 2003
 .35ص, 2016, ط-ب, دار األمؿ, أثر التكجيو المدرسي عمى التحصيؿ الدراسي في المرحمة الثانكية برك محمد، 3
 .72 ص ،(المرجع نفسو)احمد عبد الفتاح الزكي، , فاركؽ عبده فمية 4
، كمية التربية، جامعة دمشؽ، مجمة جامعة دمشؽ، ذكاء اإلنفعالي كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف المتفكقيف كالعادييفاؿ سياد المممي، 5

 .147ص  ،2010، العدد الثالث، 26المجمد 
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    كىك أيضا انجاز التحصيمي لمطالب في مادة دراسية أك مجمكعة مف المكاد مقدار 
الدرجات طبقا لبلمتحانات التي تجرييا المدرسة سكاء في أخر العاـ أك نياية الفصؿ 

 1.الدراسي
    كعرفو ىاكزا عمى أنو انجاز كىك األداء الناجح أك التميز في المكاضيع أك المياديف أك 
دراسات الخاصة، ك الناتج عادة مف الميارات ك العمؿ الجاد المصحكبيف باالىتماـ كىك 

 2.الذم كثيرا ما ينحصر عمى شكؿ عبلمات أك نقاط أك درجات أك مبلحظات كصفية
ىك مصطمح "   كمف خبلؿ ىذه التعريؼ لمتحصيؿ الدراسي نستنتج أف التحصيؿ الدراسي 

تربكم يشمؿ المعارؼ ك الميارات التي يتمقاىا الطالب أك التمميذ في الكسط المدرسي ك في 
 .، فيك النتيجة النيائية التي يحصؿ عمييا التبلميذ خبلؿ المكسـ الدراسي"فترة معينة

 :أنواع التحصٌل الدراسً: رابعا
    يعد لمتحصيؿ الدراسي نكعاف في الكسط الدراسي يتحصؿ عمييـ التمميذ عمى حسب 
تفكقو كمعمكماتو العممية فيناؾ تحصيؿ جيد ك الذم يكافؽ النجاح المدرسي ك التحصيؿ 

 .الدراسي الضعيؼ الذم ينسب بالفشؿ الدراسي
  ـ التحصيل الدراسي الجيد1

    يعتبر ىذا النكع مف التحصيؿ الدراسي ذا صمة مباشرة بالنجاح المدرسي حيث يقصد بو 
بمكغ التمميذ مستكل معيف مف التحصيؿ الذم تعمؿ المدرسة مف أجمو كعبارة النجاح 

 3.المدرسي تعد فئة مف التبلميذ في مستكل معيف مف التحصيؿ
    فالتحصيؿ الجيد لمتمميذ ىك المسار إلى طريؽ النجاح ك الكصكؿ إليو، كلكي يتحصؿ 

 : التمميذ عمى تحصيؿ جيد يجب أف يتكفر ما يمي
 .ػ كفاءة المدرس في تبسيط ك تكصيؿ المعمكمة إلى التمميذ لكسب رصيد معرفي

ػ أسمكب اإللقاء المدرس كيجب أف يككف أسمكب عممي كعمى األستاذ أف يمعب دكر المرشد 
كيترؾ نسبة المشاركة ك اإلجابات بيف التبلميذ كىذا طبعا بعدما تصبح طريقة األداء 

 .لمتكاصؿ مف األستاذ إلى التمميذ
                                                           

 .07ص , 2000, ب ط, القاىرة, مكتب المعارؼ الجديدة, عناصر إدارة الفصؿ ك التحصيؿ الدراسياحمد إبراىيـ أحمد،  1
ص , 2003, ب،ط, الجزائر, بف عنككف, ديكاف المطبكعات الجامعية, نطؽ التحفيز المختمفة كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسيمكالم بكدخمي محمد،  2

324. 
كمية العمـك , رسالة الماجستير، تخصص االرطفكنيا, عبلقة الذاكرة النشيطة بالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ السنة الرابعة متكسطرحمة صادقي،  3

 .36، ص 2006, اإلنسانية، قسـ عمـ النفس، جامعة الجزائر
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ػ استعماؿ األستاذ أسمكب الحكار بينو كبيف تبلميذه كىذا ما يقمؿ مف خكؼ التبلميذ كالمعاممة 
 .بالتساكم بيف التبلميذ

ػ أثناء تطبيؽ تكجيو األسئمة ك يجيب عنيا أحد التبلميذ ك يعقب عمييا اآلخريف ذك المستكل 
المتكسط كيترؾ التعقيب النيائي مف التمميذ النجيب كمف ثـ تعقيب األستاذ كخبلصة،كبيذه 

 .الطريقة يككف اشتراؾ القسـ كميا ك المحصكؿ يككف جيدا
 . (المعاممة , ألمخاطبة  )ػ االنضباط ك التمثيؿ الجيد المتكامؿ لؤلستاذ 

 .المداكمة عمى الحضكر في ساعات العمؿ كعدـ التغيب المستمر (ة)ػ بالنسبة لؤلستاذ
 .ػ منح مكافاءة لمتبلميذ كتحفيزىـ كىذا ما يزيد مف رغبتيـ في الحصكؿ عمى التحصيؿ الجيد

مراعاة الفئة الضعيفة كيكلي اىتماما لكسر حيز الخكؼ عند معظـ  (ة)ػ عمى األستاذ
 .التبلميذ

 .ػ تكيؼ البرنامج مع قدرات ك استجابة التمميذ
  ـ التحصيل الدراسي الضعيف2

 1.    التحصيؿ الضعيؼ يعد أداء دكف المستكل في أحد االختبارات أك المكاد الدراسية
 كيمكف اعتباره تخمؼ دراسي أك التأخر دراسي الذم يحصؿ في التحصيؿ لمفرد المتعمـ، ك 
الضعؼ الدراسي مشكمة تربكية، اجتماعية، اقتصادية، نفسية لفتت أنظار المربييف ك عمماء 

 2.النفس
 ككما يعرؼ ىك عدـ القدرة عمى استيعاب المعمكمات التي تقدـ لممتعمميف ألسباب ذاتية 

كبيداغكجية ك اجتماعية ك اقتصادية حيث تؤثر عمى قدرات المتعمميف ك جعميـ غير قادريف 
 3.عمى استيعاب المعمكمة أك البرامج التعميمية

    كقد يككف سبب ضعؼ التحصيؿ الدراسي لدل التبلميذ أك تأخر الدراسي راجع إلى 
نكعيف كىما تخمؼ عاـ ك متمثؿ في رسكب التبلميذ في كؿ المكاد الدراسية، ك النكع الثاني 
قد يككف خاص أك معيف يتمثؿ في القصكر في عدد قميؿ مف المكضكعات الدراسية كمادة 

 .معينة كالفرنسية ، فمسفة

                                                           
ص , 2009الطبعة األكلى، , القاىرة, دار الفكر العربي, اتجاىات ك تطمعات, التقكيـ التربكم لممنظكمة التعميمية الجميؿ محمد عبد السميع سمفو،  1

119. 
 .11ص , 2002,ب ػ ط, قاىرة, عالـ الكتب عيف شمس, التكجيو ك اإلرشاد النفسي حامد  عبد السبلـ زىراف،  2
 .21-20ص ص, 2005, ب ػ س, الطبعة األكلى, دار الغرب لمنشر ك التكزيع, التأخر الدراسي كطرؽ عبلجو مصطفى المنصكرم،  3
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ذاتية أك أسرية أك     كقد نجد أف ضعؼ التحصيؿ الدراسي يرتبط بأسباب أخرل قد تككف 
أسباب ليا عبلقة بالبيئة المدرسية أك حتى نفسية فمثبل عدـ الثقة بالنفس أك اإلىماؿ سكاء 

 مف طرؼ األسرة أك المدرسة  يؤثر سمبا عمى أداء التمميذ كتحصيمو الدراسي، 
 النجاح والتفوق الدراسً : المبحث الثانً

 :تعرٌف النجاح: أوال
    يعرؼ النجاح عمكما عمى أنو الثمرة أك النتيجة التي تمنحنا الشعكر بالرضا كاإلشباع، 
فأيا كاف ما تقـك بو في حياتؾ فإنؾ ستحصؿ عمى نتائج كسكاء كانت تمؾ النتائج ىي ما 

ذا يعتمد أساسا عمى ما إذا كنت قد نجحت في مسعاؾ أـ أخفقت، رغبت فيو أـ ال، فإف ق
 .ككثيرا ما يحدد النجاح عمى أنو اكتساب الثركة كالشيرة كالمكانة

دراؾ رؤيتؾ      كىك أيضا الجيد المتكاصؿ كالمتصاعد المبذكؿ مف أجؿ تحقيؽ أىدافؾ كا 
 1.بالشكؿ الذم يرشدؾ نحك بمكغ اليدؼ الجدير بالسعي نحكه في حياتؾ

   ىك التحرر مف القمؽ كالكصكؿ إلى أىدافنا كتحقيقيا، كالعيش في حالة سعادة مع 
 2.الحصكؿ عمى احتراـ مف حكلنا

القدرة عمى االنتقاؿ مف الفشؿ إلى األحسف دكف أف تفقد حماسؾ ك أف تحقؽ ذلؾ     كىك ؾ
ما تصبكا إليو كال يعيقؾ عائؽ عف ىدفؾ، كأيا كاف النجاح يظؿ حالة مف الرضا يصؿ إلييا 

 3.المرء بعد تخطي عكائؽ الفشؿ
 4.    ىك التفكؽ ك احتبلؿ الرتب األكلى في امتحاف البكالكريا

    يعرؼ انو القدرة عمى استخداـ القدرات ك المكاىب التي يمتمكيا الفرد لمكصكؿ إلى 
 5. األىداؼ المراد تحقيقيا

    ىك انتقاؿ كتفكؽ التمميذ إلى المستكل األعمى ك الحصكؿ عمى الرتبة األكلى في المسار 
 .الدراسي بعد اجتياز االمتحانات

                                                           
 .5ػ4، ص ص 2011، مكتبة جرير، السعكدية، الطبعة الثانية، قانكف ككني لمنجاح12ىربرت ىاريس،  1
 .2، ص 2011، مكتبة جرير، السعكدية، الطبعة الثانية، انجح مف أجؿ نفسؾريتشارد ديني،  2
 . 8، ص2010, ب،ط, الجزائر, دار اليدل, ابد اآلف كحقؽ النجاح في الحياة أبك محمد عبد الرحمف،  3
رسالة , دراسة مقارنة بيف المؤسسات الناجحة كاقؿ نجاحا في كىراف , الفعالية ك الكفاءة: مؤشرات النجاح في التعميـ الثانكمعدناف الزىراء،  4

 .125ص  , 2012, جامعة السانيا كىراف , كمية العمـك اجنماعية , ماجستير 
 .2ص , 2016, ديسمبر, ب ػ ب, جامعة نزكل, اعداد معيد التأسيس, اسس النجاح: مقاؿ بعنكاف 5
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    فالنجاح ىك الكصكؿ إلى حقيقة الغاية المحددة ، كىك مطمب يسعى لو التمميذ كما 
 .يختمؼ مف شخص إلى أخر مع مفيـك إرضاء الذات

 :تعرٌف التفوق: ثانٌا
ىك ذلؾ القدرة العالية عند الفرد التي : 1971 (مارالند  )    عرفو كاتب التربية األمريكي 

تمكنو مف القياـ بأداء متميز ك الذم يحتاج إلى خدمات أك برامج تربكية خاصة فكؽ ما يقدـ 
 :عادة في البرامج المدرسية كيشكؿ ما يمي

 .ػ قدرة عقمية عامة
 . ػ التفكير اإلبداعي الخاص

 . ػ القدرة عمى القيادة
 1.ػ قدرة النفس الحركية

     ككما يعرؼ التفكؽ الدراسي ىك التحصيؿ العالي ك المستكل المرتفع لدل التمميذ 
 .المتمدرس 

 :بعض المفاهٌم المتعلقة بالنجاح الدراسً: ثالثا
 : الحافز
القكة الدافعة لمكائف الحي لكي يقـك بنشاط ما بغية تحقيؽ ىدؼ " ماركس ممفف " عرفو 

 .معيف، كىك حالة مف التكتر تجعؿ الكائف الحي في الحالة تييئ ك استعداد لبلستجابة
 :  الدافعية

تشير إلى نزعة الكصكؿ إلى ىدؼ معيف، كىذا اليدؼ قد يككف إرضاء الحاجات الداخمية أك 
 2.الخارجية

 ػ ىي الحاالت الداخمية أك الخارجية التي تحرؾ السمكؾ ك تعمؿ عمى تكجييو نحك تحقيؽ 
 أك سيككلكجية  (..دافع الجكع ، النـك  )اليدؼ أك غرض معيف، سكاء كانت بيكلكجية 

 3.(السيطرة ، التميز ك التفكؽ  )
  

                                                           
رسالة ماجستير، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاإلجتماعية، قسـ عمـ النفس , مركز الضبط كعبلقتو بالتفكؽ الدراسي الجامعي بك الميؼ أماؿ،  1

 .35ص ,  جامعة باجي مختار، عنابةتخصص عمـ النفس التربكم،كعمـك التربية، 
 .98 ػ 113الطبعة األكلى، ص ص , القاىرة, دار المعارؼ, أصكؿ عمـ النفس احمد عزت راجع،  2
 .16ص , 2006الطبعة األكلى، , عماف, دار الفكر ناشركف كمكزعكف, لدافعية ك الذكاء العاطفيحسيف أبك رياش كآخركف، ا3
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 :التفوق
     ىك مصطمح يختص بالتفكؽ العقمي ك المتفكؽ عقميا ىك الشخص الذم يتفكؽ عمى 

 1.أقرانو في النشاطات التي يقـك بيا العقؿ
 :النظرٌات المفسرة للتفوق الدراسً: رابعا

 :    ىناؾ عدة نظريات فسرت التفكؽ الدراسي كمف بيف ىذه النظريات ك أىميا نجد
 كىي مف أقدـ النظريات التي حاكلت تفسير ظاىرة التفكؽ حيث : ـ النظرية المرضية1

حاكلت أيضا الربط بيف التفكؽ ك الجنكف كقد شاعت ىذه النظرية حيث تأثرت الثقافة 
 .اليكنانية ك العربية ك غيرىا بيذه الفكرة

يركف أف المرض العقمي " ككتمشر"ك " نجفيؾ "ك " ال ميركز "    ففي العصر الحديث نجد 
 2.ىك أكثر انتشارا بيف العباقرة عف العادييف

 النظرية في تفسيرىا لمتفكؽ تركز عمى أف ىناؾ ارتباط بيف التفكؽ كالمرض ذه   نجد أف ق
 .العقمي، فيي تدعي عمى أف أسباب المرض العقمي لدل األشخاص يعكد سببو لمتفكؽ الزائد

 : ـ نظرية التحميل النفسي الفرويدي 2
الذم فسر التفكؽ ك االبتكار في ضكء ميكانيـز التسامي " فركيد"   ترجع ىذه النظرية إلى 

تقبؿ األنا لمدافع الغريزم لكف مع تحكيؿ طاقتو مف مكضكعو األصمي إلى " فركيد"كيعني بو 
مكضكعو البديؿ ذك قيمة ثقافية ك اجتماعية كىذه العممية البلشعكرية ىي التي تفسر لنا 

 3.التفكؽ ك العبقرية ك عمميات اإلبداع حسب فركيد
كتفسيره لمتفكؽ نجد أف الدافعية ليست كحدىا " فركيد"    مف ضمف ىذه النظرية التي تناكليا 

 .كافية لتجعؿ التمميذ متفكؽ بؿ كذلؾ كفاءة االمتياز ك القدرة الدافعية
  :ـ نظرية الدافع لإلنجاز 3

في تعريفو لمدافع لبلنجاز عمى تحقيؽ األشياء التي يراىا  "  Murray"   يركز مكارم 
اآلخركف صعبة كالسيطرة عمى البيئة ك التحكـ في األفكار كسرعة األداء ك االستقبللية ك 

                                                           
 .2ص, 2006, ب ػ ط, إسكندرية, مؤسسة شباب الجامعية, المتفكقكف، المكىكبكف، المبدعكف ، أفاؽ الرعاية ك التأىيؿعبد المنعـ الميبلدم، 1
رسالة , دارسة ميدانية بثانكيات كالية البكيرة ك تيزم كزك, المناخ االسرم ك عبلقتو بالتفكؽ الدراسي لدل المراىؽ المتمدرس عميكات ممحة،  2

 .83 ػ 82ص ص , ب ػ س, قسـ عمـ النفس ك االرطفكنيا, ماجستير، كمية األدب ك العمـك اإلنسانية
 .60ص , كآخركف، المرجع السابؽ,  حسيف أبك رياش3
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التغمب عمى العقبات ك بمكغ معايير االمتياز كالتفكؽ عمى اآلخريف ك بذالؾ يمكف تفسير 
حراز النجاح  1.ظاىرة التفكؽ مف خبلؿ دافعية الفرد كحاجتو لبلنجاز كا 

    مف خبلؿ ىذه النظرية نجد أف المتفكقيف ىـ مف يتخطكف الحكاجز كالصعكبات التي 
تصادفيـ كيسعكف التي تحقيؽ رغباتيـ كيحصمكف عمى االمتياز ك األفضمية كىذا صحيح 

فمف أراد التفكؽ اجتاز الصعكبات كالسعي إلى الحصكؿ عمى التفكؽ في انجازاتيـ 
 .كيصبحكف األفضؿ

في نظريتو لتفسير التفكؽ رأل أف  " Murray"     كأف دافع االنجاز الذم تناكلو مكرام 
الخ ،تفسير ...األشياء التي يراىا اآلخركف صعبة كالسيطرة عمى البيئة ك التحكـ في األفكار

 . مف خبلؿ دافعية الفرد لكف لـ يشير إذا كانت فطرية أك مكتسبة
 : ـ النظرية التكاممية4

 :    يمكف تفسير ظاىرة التفكؽ في ضكء ىذه النظرية تبعا لؤلتي 
 . ػ إف الظاىرة التفكؽ تخضع لبعض العمميات ك األنشطة الفسيكلكجية

ػ يحتاج المتفكؽ إلى قدر مف الذكاء كالدافعية لئلنجاز التفكؽ كالتسامي كبعض القدرات 
 .المساعدة عمى التفكؽ

ػ تكفر الظركؼ البيئية المناسبة مف شأنيا أف تنيي استعداد الفرد ك قدرتو عمى مكاصمة 
 2.التفكؽ ك إحراز النجاح

النظرية مف أفضؿ النظريات المفسرة لمتفكؽ الدراسي لككنيا تؤكد لنا ىذه     باعتبار أف 
 .أىمية الكراثة ك البيئة في الذكاء ك التفكؽ كىي نظرية تقرر بكجكد الدافعية

 :  ـ النظرية الفيزيولوجية5
    تيتـ ىذه النظرية بالنخاع كنشاطو الذم يمكف أف ينبئ عف النشاط العقمي الناتج عف 

 .عممية إمداد الذىف بالطاقة لمعمؿ
    كترل ىذه النظرية أف األذكياء ك أرباب ليـ القدرة الفائقة عمى التحصيؿ ىـ الذيف لدييـ 

يعرفو مستشارم العبلج النفسي ىك ىرمكف ", نشاط نخاعي أدريناليف أكثر مف العادييف
  Epinepleineأدرينالي مسؤكؿ االكؿ في محاربة الخكؼ ك يعرؼ باالنجميزية  بابينغيريف

                                                           
  .83 ػ82ص ص , المرجع السابؽ , عميكات ممحة  1
، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، ب،ط، الصحة النفسية كالتفكؽ الدراسي, عباس محمكد عكض,  مدحت عبد الحميد عبد المطيؼ2

 .114ػ113ص ص , 1990
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" بيرجماف"كفي دراسات كؿ مف " رقية التي تقع فكؽ الكمية كىي الغدة الصماء ذتفرزه الغدة اؿ
ـ لبحث عممية اإلفراط في التحصيؿ كعبلقتو بإفراز 1979 ػ1976عاـ " مجانسكف"ك 
حيث ثبت ليـ أف ذكم التحصيؿ العالي ىـ الذيف لدييـ إفراز أدريناليف أكثر مف " األدريناليف"

 1.(الضعيؼ )ذكم التحصيؿ العادم ك المنخفض 
 العوامل المؤثرة فً النجاح : خامسا

    ىناؾ الكثير مف العكامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى التفكؽ كالنجاح الدراسي، فيناؾ ما 
 .يخص شخصية المتعمـ كىناؾ ما يخص البيئة األسرية كالبيئة المدرسية

 : ـ عوامل متعمقة بالشخص المتعمم1
 , سكاء كانت عقمية أك نفسية    كيقصد بيا كؿ العكامؿ التي تؤثر عمى شخصية التمميذ

فبالنسبة لمعكامؿ العقمية فيي تتحدد في قدرة الطالب العقمية ك مدل استيعابو كقدرتو عمى 
ذلؾ الشعكر بالنقص كتكقع الفشؿ التعمـ التي تساعده عمى زيادة تحصيمو الدراسي، ك ؾ

 2.كانخفاض مستكل طمكحو كعدـ االكتراث بالدراسة
     فنجد أف بعض التبلميذ لدييـ نظرة تشاؤمية كيتكقعكف ألنفسيـ الفشؿ فبل يصبح لدييـ 
دافعية نحك التعمـ كال استيعاب الدركس كبالتالي عدـ اكتراث بالدراسة كانشغاؿ بأمكر أخرل 

 .غير الدراسة كاالستخفاؼ بالمكاد الدراسية
 ىك العامؿ األكؿ لمنجاح حيث يتأثر بالدرجة األكلى بنمك الذكاء كالقدرات      يعتبر التمميذ

العقمية األخرل كالذاكرة كالتخيؿ كالتفكير كىي قدرات تمعب دكر في تفعيؿ األداء الدراسي 
 .لمتمميذ

     فالتركيز كاالنتباه كالذاكرة كخاصة الذكاء ىي الطريؽ الكحيد الذم يمكننا مف معرفة 
مدل تأثير ىذه القدرة عمى تحصيؿ التمميذ الدراسي كنجاحو، ك أف قدرة عمى التعمـ ك خاصة 

 3.في المياديف الفكرية ترتبط ارتباطا كثيقا بمستكل ذكاء المتعمـ
     فالذكاء يعتبر مف أىـ العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي، كلذلؾ يكجد ارتباط بينيما 

 .ككف أف التحصيؿ الدراسي كأم نشاط عقمي يتأثر بالقدرة العقمية العامة

                                                           
 .80ص ,  بكالميؼ أماؿ، مرجع السابؽ1
 48، ص 1992، شركة سفير ، القاىرة، ب،ط، التأخر الدراسي،  كأسبابو كالكقاية منوعبد العزيز السيد الشخص، 2
 .231مكالم بكدخمي محمد، المرجع السابؽ، ص  3
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كفي أمريكا عمى يد  (سيرؿ بيرت)    كقد أثبت دراسات عديدة أجريت في إنجمترا عمى يد 
 .كغيرىما أف الذكاء كالتفكؽ تربطيـ عبلقة ارتباطيو كثيقة مكجبة (بكند كتيرماف)

     كاتضح أف أكثر القدرات ارتباطا بالتحصيؿ في المرحمة الثانكية نتيجة بحكث عربية ك 
أجنبية ىي القدرة المغكية كالقدرة عمى فيـ معاني الكممات ك إدراؾ العبلقة بينيما بطريقة 

تؤدم إلى الفيـ الصحيح لممعاني المغكية ك كيفية تغيرىا،كقدرة االستدالؿ ك التصنيؼ الدقيؽ 
 1.لئلجابة الصحيحة

 أما بالنسبة لمعكامؿ النفسية فقد أكدت معظـ الدراسات النفسية كالتربكية أف نجاح التمميذ 
مرىكف بقدراتو عمى تكافؽ مع نفسو كمع غيره،كما كجدت أف العكامؿ الشخصية تمعب دكرا 

 .إذ البد مف تكفر قكة دافعية التعمـ عند التمميذ,ميما في التحصيؿ الدراسي
 كيقصد بقكة دافعية التعمـ الرغبة القكية في المثابرة بالدراسة كالنجاح،فيذا الدافع الذاتي يعمؿ 

كقكة محركة تدفع بالطالب إلى العمؿ لتحقيؽ التفكؽ،كذلؾ الميؿ نحك المادة الدراسية فقد 
أف ىناؾ ارتباط قكيا  (1961كانؿ )كدراسة (1957ككاف )بينت بعض الدراسات منيا دراسة

 . ككثيقا بيف التحصيؿ الدراسي كالميؿ نحك المادة الدراسية
ػ كذلؾ الثقة بالنفس بحيث تعتبر إحدل العكامؿ التي تجعؿ التمميذ يشعر بالقدرة كالكفاءة 

عمى مكاجية العقبات فمثؿ ىذا الشعكر مف قبؿ التمميذ يعتبر مدعاة لمعمؿ كاالنطبلؽ نحك 
 2.الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد،كاالىتماـ أكثر بأداء الكاجبات المدرسية

     كال ننسى انعداـ رغبة لمعمـ بحيث يعد انعداـ رغبة الطالب كعدـ حبو لمعمـ أحد أىـ 
العكامؿ المؤثرة عمى نجاحو،فنجد بعض التبلميذ ال يممككف أدنى رغبة في دراسة أك حتى في 

مكاصمة دراسة الحقا مما يجعميـ ال ييتمكف بدركسيـ،فمثبل يفضؿ الحديث داخؿ القسـ 
 . كخمؽ الفكضى أكثر مف االنتباه إلى درس

 :  ـ العوامل الخاصة بالبيئة األسرية2
 : عدم االستقرار العائمي  

يقصد بو عدـ االتفاؽ بيف الكالديف ك كثرة المشاحنات بيف الكالديف كاالنفصاؿ كالطبلؽ 
،كحدكد 1956 (شيمدكف كجمكؾ)كقسكة الكالديف أكسكء عبلقة الطفؿ بكالديو كقد أثبتت دراسة

ارتباط بيف فشؿ األبناء في تحصمييـ الدراسي كبيف أساليب اآلباء ك اتجاىاتيـ في تربية 
                                                           

 .116ػ115مدحت عبد الحميد عبد المطيؼ كآخر، المرجع السابؽ، ص ص. د 1
 .73، ص 2001، دار اليازكني العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، أنماط التفكير كالتحصيؿ الدراسياسماعيمي يامنة عبد القادر،  2
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األبناء، فقسكة اآلباء كتراخييـ كعدـ المباالة لو تأثير كبير في إخفاؽ األبناء في تحصيميـ 
 .الدراسي، كىذا ما يجعؿ الضعؼ في مستكل تحصيؿ التمميذ

كيتضح ذالؾ في إىماؿ األبناء ك انشغاليـ بأعماؿ أخرل :  االتجاىات السمبية نحك المدرسة 
مما يؤدم إلى عدـ مراقبة األبناء ك تشجيعيـ،كىذا ما يجعؿ المدرسة ال تمثؿ قيمة في 

 .نظرىـ ك يشكؿ لتمميذ إحباط كثيرا
 : المستوى االقتصادي 

يكلي كثيرا مف الباحثيف أىمية كبرل عمى مستكل اقتصادم لؤلسرة كيركف أنو كمما أرتفع 
المستكل االقتصادم ك اجتماعي لؤلسرة كمما أتيح ألفرادىا الغذاء الجيد ك المناسب ك السكف 

 .المناسب ك الجك الصالح لبلستذكار
 فالطفؿ أك التمميذ عند نياية الدراسة كىك في حالة حرماف ك نقص كمطالب لـ تحقؽ لو 

 ما يجعمو غير مركز في الجية ذاسكاء جسمية كالتغذية فأنو ال يمكنو التركيز لمدة طكيمة كه
 .التعميمية كحدكث تشتت

 ككما نجد أف التبلميذ الذيف يبذلكف مف الحرماف اجتماعي ك المستكل اقتصادم المنخفض 
فينا ينقص عندىـ الحماس ك الطمكح ك النشاط فيـ يفقدكف الدافع القكم لمتعميـ مما يقمؿ مف 

 .قدراتيـ عمى التحصيؿ
 :أسباب أسرية  

 كيقصد بيا ىنا بالنسة التي ترعرع فييا التمميذ كقد تككف مساىمة في تنمية السمكؾ العنؼ 
 :  عند أفرادىا خاصة إذا تميزت بما يمي

 ػ الفقر ك الحرماف 
 ػ اإلفراط في الضغط ك المراقبة 

 (معاممة األبناء مف طرؼ أكلياء بقسكة  )ػ القسكة ك الشدة في العممية التربكية 
ػ عدـ تخصص الكقت الكافي لؤلبناء مف حيث الجمكس معيـ ك التحاكر معيـ ك االستماع 

 ليـ 
 ػ التفكؾ األسرم أما بصكرة كمية أك جزئية 

 1.(غياب الحكار داخؿ األسرة  )ػ غياب العناية العاطفية لؤلكالد 

                                                           
 .141ص , المرجع سابؽ,  جماؿ معتكؽ1



 الفصل الثالث                                                               التحصيل الدراسي والنجاح 
 

 

50 

 : ـ العوامل الخاصة بالبيئة المدرسية3
إف الجك المدرسي المتكامؿ لجكانب مف مستكل العممي الجيد،كنظاـ جاد متبع مف طرؼ   

بحيث ستقكل فيو معارفيـ العممية كتبرز طاقاتيـ الذىنية،  المدرسيف يعد مجاال كاسعا لمتمميذ
ككذا شخصياتيـ المختمفة،كما سيككف المجاؿ مفتكحا لفرض كجكدىـ كأفكارىـ كصقؿ 
مكاىبيـ،فالجك المدرسي الذم يتسـ باالنسجاـ يتيح الفرص لمتبلميذ إلشباع حاجياتيـ 

شعارىـ بالتفكؽ كالنجاح مما تزيدىـ ثقة بأنفسيـ كيكقظ فييـ الحماس كاألمؿ،كىذا يؤدم  كا 
إلى ارتفاع مستكل التحصيؿ لمتبلميذ،أما إذا ما كجد العكس كانتشار الفكضى كازدحاـ 

الفصكؿ بعدد كبير مف التبلميذ كاستخداـ بعض القسكة في معاممتيـ، كالضرب كالسخرية 
كالنقد البلذع فتنعكس ىذه المعاممة عمى إعاقة التعمـ أك كراىية التمميذ لممدرس كالمدرسة ك 
قد يمارس العنؼ فييا بسبب ما يعانيو منيا، فيؤثر ذلؾ سمبا عمى تحصيمو الدراسي كيقكؿ 

في ىذا الجانب بأف المنيج المستعمؿ أك الطريقة المتبعة في " محمد كلد خميفة"في ذلؾ  
التدريس، ككذا انتشار الفكضى كالتسمط في المدرسة باإلضافة إلى الحجـ الزائد مف التبلميذ، 

كؿ ىذا يؤدم إلى ازدحاـ الفصكؿ كزيادة عمى ذلؾ األزمات المادية كالمعنكية التي تعاني 
 .منيا المدرسة ليا تأثير بالغ في ضعؼ قدرات التمميذ كسكء تحصيمو الدراسي

ذم يحكؿ دكف منح الرعاية الكافية كعدـ االىتماـ   فبل شؾ أف اضطراب الجك المدرسي اؿ
بالفركؽ الفردية بيف التبلميذ كدراسة الحاالت الخاصة كتبـر المدرس مف كضع المقتصريف 
مف التبلميذ كميا تجعؿ مف التبلميذ ال مباليف يميمكف إلى الكسؿ كالتخمؼ كيأتي بعد ذلؾ 

 .نظاـ االمتحانات التقميدم كعدـ كجكد اختبارات
  فميس كؿ المدارس عمى نفس المستكل مف حيث األجكاء السائدة بداخميا،ففي الكاقع ىناؾ 

الكثير مف المدارس التي تفتقر إلى األجكاء التربكية السميمة،حيث يسكد التشاحف 
كاالضطراب بيف اإلدارة كالمدرسيف مف جية أك بيف المدرسيف أنفسيـ كبيف المدرسيف 

كالتبلميذ مف جية أخرل نتيجة جيؿ ىؤالء المدرسيف العتماد الطرؽ التربكية السميمة كعدـ 
إلماميـ الكافي بعمـ النفس المدرسي فيعاممكف التبلميذ بعقمية تقميدية باإلضافة إلى انعداـ 

 1 .الكسائؿ التربكية الكافية في المدارس

                                                           
  univ-eloued.dz   ،131 ػ130، جامعة سعد دحمب، البميدة، مجمة الباحث، ص عكامؿ كعكائؽ التحصيؿ الدراسي شيخي رشيد، 1
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ذلؾ     فأسمكب األستاذ كقدراتو قد يككف لو تأثير سمبي عمى تحصيؿ التمميذ كعدـ نجاحو ك
عدـ إعطائيـ الفرص لتقديـ إبداعاتيـ ك قسكة المعمميف في تعامميـ مع التبلميذ مف خبلؿ 

   1.جيؿ بالطرؽ التربكية السممية كالكفاءة ك الثقافةذا اؿكؾكحرية أرائيـ كالتسيير 
    كىذا يجعؿ التمميذ يعاني مف اإلحباط في المدرسة كذلؾ مف خبلؿ نظرتو السيئة إلى 
لى إدارة المؤسسة كالكضع المزرم في المدرسة مما يؤدم إلى نفكر مف عممية  المدرسة كا 
التحصيؿ كتخمفو دراسيا،كذلؾ يرجع إلى حرماف التمميذ مف التعبير عف ذاتو بسبب التسمط 

إذ يصبح التعميـ  مجرد عمؿ ركتيني يقـك عمى ,كالفكضى السائدة في المدرسة كاإلىماؿ
أساس الذىاب ك اإلياب فقط ال غاية كال ىدؼ منيا،فقط إرضاء الكالديف مف أجؿ االبتعاد 
عف المـك كنجد في مثؿ ىذه المدارس العنؼ منتشرا بكثرة بيف األطراؼ المختمفة في األسرة 

 2.المدرسية
نما ىي      فالمؤسسة التعميمية ليست مكانا تتـ فيو تعمـ الميارات ك اكتساب المعارؼ فقط كا 

مجتمع مصغر يتفاعؿ فيو األعضاء كيؤثر بعضيـ عمى بعض،فالطبيعة الجك المدرسي 
كعدـ كفاية التدريس ك المناىج ك أساليب التدريس ك الكسائؿ التعميمية المستخدمة مف قبؿ 

 .المدرسيف قد تؤثر إما سمبا أك إيجابا عمى نجاح التمميذ كتحصيمو الدراسي
 العالقة بٌن النجاح و التحصٌل الدراسً: سادسا

    بما أننا نعني بالنجاح الدراسي أك التفكؽ التحصيمي ىك امتياز في التحصيؿ بحيث 
تؤىؿ الفرد مجمكعة درجاتو التي تحصؿ عمييا أثناء دراستو ألف يككف مف أفضؿ زمبلئو 

ليحقؽ أىدافو كيحقؽ الستمرار في التحصيؿ،فمف ىذا القكؿ نجد أف النجاح ىك حصيمة أداء 
 .الفرد في االمتحانات

     فالتحصيؿ الدراسي يعتبر جانب مف أحد الجكانب اليامة كاألساسية التي يسعى  التمميذ 
 .إلى تحقيقيا  لمحصكؿ عمى النجاح

    فمف المعمـك أف التحصيؿ الدراسي يقاس باختبارات تحصميو قد تككف تحريرية اك شفيية 
أك غيرىا تساعد التمميذ عمى معرفة ما األسباب المؤدية إلى ضعفو ك تصحح األخطاء كىذا 

 3.ما يجعمو يحقؽ الرضا الذاتي كاإلشباع بالحاجات العممية كالمعرفية لمكصكؿ إلى النجاح
                                                           

 .105ص , 2010, ب ػ ب,  الطبعة األكلى, دار المعتز, عمـ النفس المدرسيناديا عجكز، ,  أمؿ البكرم 1
 .131 شيخي رشيد، المرجع السابؽ، ص 2
 .85ص , 1997دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، الطبعة األكلى، , التقكيـ التربكم, محمكد عبد الحميـ منسي 3
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 خطوات النجاح فً البكالورٌا: سابعا

     يطمح كؿ متعمـ إلى تحقيؽ درجات عالية لمنجاح ك التفكؽ فالنجاح يرفع مف ثقة  
التمميذ بنفسو ك تحقيؽ أىدافو كىناؾ العديد مف الخطكات التي يجب أف يمتـز التمميذ بتتبعيا 

 :لمكصكؿ إلى النجاح ك التميز كمف ىذه الخطكات نجد
 : ـ الخطوات النفسية والداخمية1
 . اإلرادة والعزيمة1ـ 1

    فقبؿ البدء بأم خطكة يجب اف تككف لديؾ إرادة قكية لمنجاح في آخر السنة كالحصكؿ 
عمى شيادة البكالكريا،كأف تبني في داخمؾ إرادة عميقة قكية ال تنيار بتحريؾ خفيؼ كال 
ذه بزلزاؿ قكم بؿ يجب عميؾ أف تجعميا أقكل منؾ،كلتتكفؽ في بناء إرادتؾ أك رغبتؾ ق

 .كجعميا رغبة مشتعمة في داخمؾ فيجب أف تككف دكافعؾ أيضا قكية
  استحضار الدوافع2 ـ 1

المفاتيح "رحمو اهلل تعالى في كتابو " إبراىيـ الفقي"    يقكؿ الدكتكر كالمحاضر العالمي 
عندما تككف عندؾ دكافع كبكاعث نفسية يككف عندؾ حماس أكثر كطاقة "العشرة لمنجاح 

أكبر كيككف إدراؾ أفضؿ بعكس إذا كانت عزيمتؾ أدنى فبل تككف عندؾ طاقة كيتجو 
فالدكافع إذا " تركيزؾ ك اىتمامؾ نحك السمبيات فقط كتككف النتيجة ىي التدىكر في األداء

ىي التي تكلد بالفعؿ الرغبة المشتعمة لدينا كىذه الرغبة ماىي إال طاقة كبيرة تتكلد ىي 
األخرل،كبالطبع نقصد ىناالطاقة اإليجابية التي ستساعدنا عمى الدراسة كتحصيؿ المعمكمات 

 (الرغبة في النجاح مثبل)بشكؿ جيد،فاألكلى البد أف تستحضر الدكافع كميا الداخمية 
 .(التي تتجمى في المشجعيف مف حكلؾ مف أبكيؾ كأصدقائؾ كزمبلئؾ في الدراسة)كالخارجية 
 ػ التخيؿ 

    الكثير سيستغرب مف ىذه الخطكة كسيقكؿ مع نفسو ال عبلقة بيف التخيؿ كىدفي األسمى 
،لكف التخيؿ ىك إبداع قبؿ كؿ شيء كما ييمنا منو اآلف ىك "في البكالكريا مثبل"كىك النجاح 

المستقبؿ،أغمض عينيؾ كاسترخ تخيؿ النتائج التي حصمت عمييا بعد إتماـ السنة الدراسية 
كتخيؿ ردكد فعؿ مف حكلؾ كيـك الحصكؿ عمى شيادة البكالكريا،فإف كنت ناجحا حاصبل 

عمى معدؿ جيد أك ممتاز فإنؾ ستشعر بسعادة كلذة ال تكصؼ كستتساقط عميؾ التياني مف 
ستتذكر في ذلؾ اليـك مجيكداتؾ ككؿ مافعمت مف ,كؿ مكاف،ىذا ىك النجاح الذم تريد بمكغو

أجؿ ىذا النجاح،كمرة أخرل تخيؿ العكس كمافيو مف مساكئ شعكرؾ بالحزف كاألسى عمى 
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أشياء لـ تفعميا،عمى عدـ جديتؾ كمثابرتؾ،افتح عينؾ لترل كاقعؾ اآلف كحدد مصيرؾ منذ 
 .المحظة إما النجاح أك العكس

 : ـ الخطوات العممية2
  أصدقائك وزمالئك1 ـ 2

 ىناؾ مف سبقؾ في ىذه التجربة التي ستمر بيا تجربة البكالكريا كلذلؾ فبل عيب أف تستفيد 
مف خبرات كتجارب اآلخريف،اسأؿ أصدقائؾ ليفيدكؾ بنصائحيـ،كاختر األحسف منيا 

كألصكب،كاجتنب الفاشميف كالمحبطيف ككف صديقا لمكؿ فالناجح يساعدؾ عمى النجاح 
 .كالفاشؿ يعممؾ ما يجب عميؾ تجنبو لتفادم طريقو الفاشمة

  نظم وقتك 2 ـ 2
 ضع جدكال عاما الستعماؿ الزمف الخاص بأكقات الدراسة كأضؼ إليو أكقات المراجعة 

 1.كالمطالعة كأم عمؿ آخر
  معرفة اليدؼ تؤدم إلى الطريؽ الصحيح لذا يجب عمى التمميذ أف يحدد كيعرؼ ىدفو 

 .كيسعى إلى الكصكؿ إليو
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 :خالصة الفصل
مايمكف إستخبلصو أف التحصيؿ الدراسي يعتبر معيار يمكف في ضكئو تحديد المستكل 

ذ،كىك يعتمد عمى قدرات التمميذ كمالديو مف خبرة كميارة،إال أف ىناؾ عكامؿ التعميمي لمتممي
قد تعيؽ ىذا التحصيؿ كتؤثر عمى نجاح التمميذ،قد تككف أسرية أك مدرسية أك ليا عبلقة 

 .بالمحيط الخارجي فأم خمؿ في ىذه العكامؿ قد يؤثر سمبا عمى التمميذ كعمى تحصيمو
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 تمهٌد

في ىذا الفصؿ سكؼ نتطرؽ إلى تحميؿ المعطيات الميدانية كتبكبييا، كتحميؿ المعطيات 
الكمية إلى كيفية قصد الكصكؿ إلى نتائج مكضكعية لمدراسة كالتي تخمص إلى اإلستنتاج 
العاـ لمدراسة كالذم يعتبر حكصمة لممجيكد المبذكؿ ليذه الدراسة، بحيث نستطيع تككيد 

 .فرضيات مشركع البحث أك نفييا
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 :تحلٌل بٌانات األولٌة (1
  يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الجنس(:01)الجدول رقم 

 
 النسبة المئكية التكرار البيانات
 %44.64 25 الذككر

 %55.35 31 االناث
 %100 56 المجمكع

 مف عينة الدراسة تمثؿ فئة %(55.35)اف أكبر نسبة كالمقدرة بػ  (01)   يكضح الجدكؿ رقـ
 .تمثؿ فئة الذككر%( 44.64)اإلناث، كنسبة 

  فمف خبلؿ ىذه النسب يتبيف لنا أف نسبة اإلناث ىي النسبة المتفكقة في التكزيع حسب 
 . الجنس حيث يتضح أف نسبة أغمبية أفراد العينة ىـ اإلناث

 .  كنستنتج مف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر نسبة عند اإلناث
 يكضح تكزيع أفراد العينة حسب العمر: (02)الجدول رقم 

 
 النسبة المئكية التكرار الفئات

 %7.14 4  [18ػ16] 

 %92.85 52  [20ػ18] 

 %100 56 المجمكع

 
سنة ىي التي  [20-18]أف الفئة العمرية التي تنحصر بيف  (02)  يكضح الجدكؿ رقـ 

،تمييا الفئة العمرية التي تنحصر بيف ( %92.85)حازت عمى أكبر نسبة مئكية كالتي تقدر بػ 
 (.% 7.14)سنة بنسبة  [16-18]

[ 20-18] كالتي تمثؿ الفئة التي تتراكح اعمارىـ %)92.85)   اذا النسبة االعمى ك المقدرة 
ىذه الفئة تعبر عمى اف ىناؾ أعمار كبيرة نسبيا فربما يككف ىذا راجع الى الرسكب في 

 .الدراسة أك بسبب الدخكؿ المتأخر لممدرسة في المرحمة االبتدائية
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  نستنج مف ىذا الجدكؿ أف الفئة العمرية لمتبلميذ المعيديف كانت أكبر عند الذيف يتراكح 
 [.20-18]أعمارىـ مابيف 

 يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الشعبة: (03)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار البيانات
 %7.14 4 ىندسة كيربائية
 %28.57 16 أدب ك فمسفة

 %41.07 23 تسير ك اقتصاد

 %23.21 13 عمـك تجريبية

 %100 56 المجمكع

لشعبة %) 41.07) ىيعمى نسبة  أنسبة الشعب المعيدة حيث (03) رقـ  الجدكؿكضحم  
 ريبية شعبة عمـك تجاتميوك لشعبة أدب ك فمسفة،( %28.57 )نسبةتمييا ك،تسير كاقتصاد

 .كيربائية لشعبة ىندسة %) 7.14) ىي قؿاألنسبة اؿك،(%23.21)بنسبة 
 كاقتصاد كىذا يعكد الى رالتسييكىنا يمكف القكؿ اف أكبر نسبة معيده ىي في شعبة    

 اك عدـ كؿ مف العنؼ الجسدم اك المفظي اك المعنكم ك أشكالو تعرضيـ  العنؼ المدرسي 
 .سمبايعكد عمييـ مما رغبة بعض التبلميذ في التكجو نحك التخصصات معينة 

التي  ك أف شعبة تسير ك اقتصاد ىي الشعبة االكبر نسبة مف خبلؿ الجدكؿ أعبلهنستنتج  
. تضمف تبلميذ معيديف أكثر مف الشعب المتبقية
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  يكضح تكزيع أفراد العينة حسب المستكل المعيشي(:04)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار البيانات
 %16.07 9 جيد

 %75 42 متكسط

 %12.5 7 ضعيؼ

 %100 56 المجمكع

مف عينة الدراسة مستكاىـ المعيشي  (%75)أف نسبة  (04)  يكضح الجدكؿ رقـ
مف عينة الدراسة مستكاىـ المعيشي جيد،كتمييا أقؿ نسبة  (%16.07)كتمييا نسبة ,متكسط

 .مف عينة الدراسة مستكاىـ المعيشي ضعيؼ (%12.5)كتقدر بػ 
 .  كمنو نستنتج أف أغمب المبحكثيف مستكاىـ المعيشي متكسط

  يكضح تكزيع أفراد العينة حسب المنطقة السكنية(:05)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار البيانات
 %10.71 6 ريفي

 %55.35 31 حضرم
 %33.92 19 شبو حضرم

 %100 56 المجمكع
نسبة المبحكثيف عمى حسب المنطقة السكنية حيث أكبر نسبة  (05)  يكضح الجدكؿ رقـ 

ىـ مف  (%33.92)مف عينة الدراسة ىـ مف منطقة حضرية،تمييا نسبة  (%55.35)تقدر بػ 
 .كىـ مف المنطقة الريفية (%10.71)سكاف شبو حضرم،كتمييا أقؿ نسبة كالتي تقدر بػ

 .  نستنتج مف خبلؿ الجدكؿ أعبله  أف أغمب المبحكثيف ىـ مف سكاف المنطقة الحضرية
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  يكضح تكزيع أفراد العينة  عمى حسب اعادة السنة(:06)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار البيانات
 %57.14 32 مرة

 %28.57 16 مرتيف

 %14.28 8 أكثر مف مرة

 %100 56 المجمكع

 
 مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة %(57.14)أف نسبة  (06)  يكضح لنا الجدكؿ رقـ

، في حيف اف نسبة %) 28.57)ىي لممعيديف مرة كاحدة،تمييا نسبة المعيديف مرتيف بنسبة 
 (.%14.28)التبلميذ المعيديف أكثر مف مرة قدرت بػ  

  كىذا يفسر لنا أف نسبة أفراد العينة المعيديف لمرة كاحدة كانت نسبتيـ تفكؽ النسب االخرل  
فربما ىذا راجع الى أسباب أسرية أك اقتصادية أك شخصية أكغيرىا اك راجع الى عدـ 

ىماؿ الدراسة فأغمبية التبلميذ الذيف يعيدكف السنة ىـ أكثرىـ  االىتماـ بتحصيميـ الدراسي كا 
ممارسة لمسمكؾ العنيؼ داخؿ المؤسسة مما يجعؿ لدييـ احساس باإلحباط  فيمجئكف الى 

التعبير عف أحاسيسيـ بالقكة كاستخداميـ لمسمطة باعتبارىـ ىـ أكبر سنا في القسـ  كىذا قد 
 .يؤثر عمى التمميذ كعمى تحصيمو الدراسي

  كمنو نستنتج أف أغمب التبلميذ قد أعادكا السنة مرة كاحدة كقد يككف راجع الى عدـ 
 .اىتماميـ بالدارسة أك بعدـ رغبتيـ في الدراسة
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  يكضح تكزيع االفراد عمى حسب حالة الكالديف(:07)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار البيانات
 %75 42 يسكناف معا

 %8.92 5 منفصبلف

 %16.07 9 متكفى أحدىما

 %100 56 المجمكع

كالدييـ يسكناف مف عينة الدراسة أجابكا أف  (%75)أف نسبة  (07)  يكضح لنا الجدكؿ رقـ 
مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا بأف الكالديف منفصبلف،كتمييا أقؿ  (%16.07)معا،كتمييا 

 .مف عينة الدراسة كالذيف اجابكا بأف أحد الكالديف متكفى (% 8.92)نسبة كالتي تقدر بػ 
  فمف خبلؿ ىذا يتضح لنا أف أغمب المبحكثيف كالدييـ يسكناف معا،كىذا يكضح حالة  

كضعية استقرار الكالديف في الحالة االجتماعية لمعظـ أفراد العينة بحيث انيـ يعيشكف في 
كسط اسرم كىذا مف المفركض انو  يؤثر بطبيعة الحاؿ تأثير اجابيا عمى سمكؾ التبلميذ 

كتصرفاتيـ  مما يعكد الى تقميؿ مف ظاىرة العنؼ،اما المبحكثيف الذيف كالدييـ متكفى 
احدىما فإنيـ معرضكف لئلىماؿ كالحرماف ففقداف احد الكالديف أك انفصاليما قد يؤثر سمبيا 

عمى شخصية التمميذ كخاصة العبلقة بيف االبف كأمو  فيناؾ تكجد عبلقة عاطفية مميئة 
بالحب ك الحناف ك ىذا ال يمكف لبلبف اف يحصؿ عميو بغياب امو مما يجعؿ االبف يشعر 
بحالة نقصاف مما يؤثر عمى تككيف شخصيتو كتكيفو مع المجتمع ،كما غياب االب يؤثر 
بشكؿ كاضح عمى سمككيات االبف كباألخص في ىذه المرحمة  بككنيا مرحمة المراىقة فاف 

 .مف كاجب احد الكالديف بمساعدة االبف عمى تخطييا
 .  كنستنج أف أغمب المبحكثيف كالدييـ يسكناف معا
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  : تحلٌل البٌانات الفرضٌة االولى وعرض نتائجها (2
  يكضح مدل كجكد مظاىر العنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة(:08)الجدول رقم 

 
 النسبة المئكية التكرار االجابة

 %39.08 22 نعـ

 %60.71 34 ال

 %100 56 المجمكع

مف عينة الدراسة أجابكا بأنو ال تكجد  ( %60.71)اف نسبة  (08)   يكضح لنا الجدكؿ رقـ 
 مف عينة الدراسة كالذيف (%39.08)مظاىر العنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة،كتمييا نسبة 

 .أجابكا بأنو تكجد مظاىر لمعنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة
   كيتضح مف خبلؿ ىذا أف مظاىر العنؼ الجسدم تقؿ ممارستيا في المؤسسة 

التعميمية،ربما يعكد ىذا الى أف المؤسسة تصدر عقاب ألم شخص يمارس عنؼ جسدم 
 .داخؿ المؤسسة،أك تضع قكانيف لتقمؿ مف ممارسة العنؼ بمختمؼ أشكالو

   كنستنتج أف أغمب أفراد العينة يجدكف أف مظاىر العنؼ الجسدم ال كجكد ليا داخؿ 
 .المؤسسة التعميمية

  يكضح مدل نسبة التعرض لمعنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة(:09)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %7.14 04 نعـ

 %92.85 52 ال

 %100 56 المجمكع

 مف عينة الدراسة أقركا بأنيـ لـ يتعرضكا %)92.85)أف نسبة  (09)  يكضح الجدكؿ رقـ 
مف عينة الدراسة أقركا بأنيـ  (%07.14)لمعنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة،في حيف أف نسبة 

 .تعرضكا لعنؼ جسدم داخؿ المؤسسة
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   كيتضح لنا أف التعرض لمعنؼ الجسدم كالضرب كغيره  يككف بنسبة ضئيمة،فربما يعكد 
ىذا الى أف العنؼ الجسدم ممنكع داخؿ المؤسسات التعميمية أف أم شخص يمارس أم نكع 
مف أنكاع العنؼ الجسدم ضد اآلخريف فإنو يعرض لمعقاب كربما الفصؿ مف الدراسة،اك إلى 
إعتقاد بعض التبلميذ أنيـ في سف ال يسمح ليـ بممارسة العنؼ الجسدم كالدفع ك الخدش 
كغيره،كىذا ما يقمؿ مف مظاىر العنؼ الجسدم،بينما ىناؾ فئة قميمة ترل أف ىناؾ العنؼ 
الجسدم داخؿ المؤسسة التعميمية مما جعميـ يتعرضكف ألمكر كدفع ك الخدش كالعض 

 .كغيرىا كلكف بنسبة قميمة
 .  ك نستنتج أف أغمب المبحكثيف لـ يتعرضكا لمعنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة

  يكضح مدل تأثير العنؼ الجسدم عمى تراجع في الدراسة(:10)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %13.33 06 نعـ

 %86.66 39 ال

 %100 45 المجمكع

 
مف عينة الدراسة أجابكا بأف العنؼ  (%86.66)اف نسبة  (10)  يكضح الجدكؿ رقـ 

مف عينة الدراسة أجابكا  (%13.33)تمييا نسبة الجسدم ال يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة، ك
 .باف العنؼ الجسدم يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة

   كيتضح أف األغمبية يركف أف العنؼ الجسدم ال يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة،كىذا 
راجع إلى أف األغمبية لـ يتعرضكا لعنؼ جسدم داخؿ المؤسسة،بينما ىناؾ مف يجدكف اف 

العنؼ الجسدم يؤثر عمى تراجعيـ في دراسة كلكف بنسبة قميمة جدا ما يجعؿ معظميـ 
 مف أفراد العينة لـ يجيبكا عمى ىذا 11يكرىكف الدراسة اك يشعركف باإلحباط،بينما ىناؾ 
 .السؤاؿ كىذا ما جعؿ اختبلؼ في مجمكع االجابة

 .  كمنو نستنج أف أغمب المبحكثيف ال يؤثر العنؼ الجسدم عمى تراجعيـ في الدراسة
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  يكضح مف طرؼ مف يتـ التعرض لمعنؼ داخؿ المؤسسة(:11)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئات
 %00 0 األستاذ

 %6.77 04 الزمبلء

 %1.69 01 االدارييف

 %1.69 01 شخص أخر

 %83.05 49 ال أحد

 %6.77 04 أخرل

 %100 59 المجمكع

 مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ لـ يتعرضكا %) 83.05)اف نسبة  (11)  يكضح الجدكؿ رقـ 
مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا بأنيـ  (%6.77)لمعنؼ الجسدم مف أم طرؼ،كتمييا نسبة 

كالتي مف عينة الدراسة  (%6.77)تعرضكا لمعنؼ الجسدم مف طرؼ زمبلئيـ،ثـ تمييا نسبة 
تمثؿ عدد اإلجابات األخرل بحيث أف بعض المبحكثيف إختارك أكثر مف إجابة كاحدة،ثـ أقؿ 

مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا بأنيـ تعرضكا لمعنؼ الجسدم  (%1.69)نسبة كالتي تقدر بػ 
  .مف طرؼ شخص آخر،أما نسبة العنؼ مف طرؼ األستاذ فيي منعدمة تماما

   كيتضح مف خبلؿ ىذا أف أغمب المبحكثيف لـ يتعرضكا لمعنؼ الجسدم كال مف أم طرؼ 
كىذا يدؿ عمى أنا ممارسة العنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة غير مكجكدة إال بنسبة قميمة جدا 
كىذا حسب ما أجاب بو بعض المبحكثيف الذيف أقركا بأنيـ تعرضكا لعنؼ جسدم سكاء مف 

 .طرؼ زمبلئيـ أك أشخاص آخريف
 .  ك نستنج اف األغمبية لـ يتعرضكا لمعنؼ الجسدم مف أم شخص
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 يكضح مدل نسبة تكاجد احتراـ بيف الزمبلء: (12)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %85.18 46 نعـ

 %14.81 08 ال

 %100 54 المجمكع

 
مف عينة الدراسة أقركا بأنو يكجد إحتراـ  (%85.18)أف نسبة  (12)  يكضح الجدكؿ رقـ 

مف عينة الدراسة أقركا بأنو ال يكجد  (%14.81(بينيـ كبيف زمبلئيـ،في حيف أف نسبة 
 .احتراـ بينيـ كبيف زمبلئيـ

  كيتضح مف خبلؿ ىذا أف أغمب المبحكثيف يكجد احتراـ بينيـ كبيف زمبلئيـ،مما يخمؽ جك 
مف االنسجاـ كالرغبة في الدراسة كىذا ينعكس ايجابيا عمييـ كبالتالي تفادم استخداـ العنؼ 
فيما بينيـ،بينما ىناؾ بعض أفراد العينة يؤكدكف بعدـ كجكد احتراـ بينيـ كبيف زمبلئيـ مما 

يسبب ليـ الشعكر بالقمؽ  كاالنزعاج كبالتالي يصبح لدييـ ردة فعؿ سمبية كىذا ما يؤدم الى 
 .    مف أفراد العينة لـ يجيبكا عمى ىذا السؤاؿ2حدكث العنؼ بينيـ،كىناؾ 

 .  ك نستنتج اف أغمب المبحكثيف يكجد إحتراـ بينيـ كبيف زمبلئيـ
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  يكضح نسبة ردكد أفعاؿ المبحكثيف حيف تعرضيـ لسمكؾ عنيؼ :13الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %03.04 02 تتغيب عف المدرسة

 %50.76 33 تككف نفس ردت الفعؿ
 %16.92 11 تقبؿ كالصمت

 %29.23 19 أخرل

 %100 65 المجمكع

 
مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ في حاؿ  (%50.76 )اف نسبة (13)  يكضح الجدكؿ رقـ 

مف عينة  (%29.23)، كتمييا نسبة تعرضيـ لسمكؾ عنيؼ فإنو يككف لدييـ نفس ردة الفعؿ
الدراسة كالتي تمثؿ عدد اإلجابات األخرل ألف بعض المبحكثيف إختاركا أكثر مف إجابة 

 مف عينة الدراسة كالذيف قالكا بأنيـ يتقبمكف السمكؾ العنيؼ %)16.92)كاحدة،ثـ تمييا نسبة 
 مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ يتغيبكف عف %)03.04)كيصمتكف،أما أقؿ كالتي تقدر بػ 

 .المدرسة في حاؿ تعرضيـ لسمكؾ عنيؼ
  كيتضح لنا أف معظـ أفراد العينة ال يتقبمكف السمكؾ العنيؼ المكجو اتجاىيـ فأغمب 

المبحكثيف أكدكا بأنو تككف لدييـ نفس ردة الفعؿ،كقد يرجع ىذا إلى أف بعض التبلميذ يركف 
أف مقابمة العنؼ بالعنؼ ىك كسيمة لمدفاع عف أنفسيـ كرد إعتبار لكف ىذا قد عمى عبلقتيـ 
باآلخريف كعمى تحصيميـ الدراسي،كمنيـ مف يتقبؿ السمكؾ العنيؼ ك ىذا لو إنعكاس سمبي 

عمى نفسية الطالب مما قد يزرع الخكؼ أك الحقد بداخمو،بينما ىناؾ مف يتغيبكف عف 
 .الدراسة

 .  كنستنج أف أغمب المبحكثيف تككف لدييـ نفس ردة الفعؿ في حاؿ تعرضيـ لسمكؾ عنيؼ
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 يكضح مدل تعرض المبحكثيف لمعنؼ الجسدم مف قبؿ االسرة بسبب (:14 )الجدول رقم 
 الدراسة                                                            
             

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %21.42 12 نعـ

 %78.57 44 ال

 %100 56 المجمكع

 
 مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ لـ يتعرضكا %)78.57)أف نسبة  (14)   يكضح الجدكؿ رقـ 

 مف عينة الدراسة %)21.42)لعنؼ جسدم مف قبؿ أسرىـ بسبب الدراسة،في حيف أف نسبة 
 .أجابكا بأنيـ تعرضكا لعنؼ جسدم مف قبؿ أسرىـ بسبب الدراسة

   ك يتضح لنا أف أغمب المبحكثيف أقركا بأنيـ لـ يتعرضكا لعنؼ جسدم مف قبؿ أسرىـ 
بسبب الدراسة كىذا قد يرجع إما لعدـ إىتماـ األكلياء بأبنائيـ كمراقبة دراستيـ أك ألف البعض 

يعتبر بأف أسمكب العقاب أك العنؼ يمكف أف يؤثر بشكؿ سمبي عمى نفسية التمميذ كلف 
يحسف مف تحصيمو بؿ ربما يزيده سكءا،في حيف أف البقية أقركا بأنيـ تعرضكا لعنؼ جسدم 

مف قبؿ أسرىـ بسبب الدراسة كىذا العتقاد االىؿ بأف العقاب بالضرب ىك مف مصمحة 
 . التمميذ كسيدفعو إلى التفكؽ كزيادة تحصيمو

 .                  ك نستنتج أف أغمب المبحكثيف لـ يتعرضكا لعنؼ جسدم مف قبؿ اسرىـ بسبب الدراسة
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  تكضح مدل نسبة استدعاء أكلياء أمكر المبحكثيف مف قبؿ المؤسسة(:15)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %51.78 29 نعـ

 %50 28 ال

 %100 56 المجمكع

 
مف عينة الدراسة أجابكا بأنو تـ إستدعاء  (%51.78)أف نسبة  (15)   يكضح الجدكؿ رقـ 

 مف عينة الدراسة أجابكا بأنو لـ %)50 )أكلياء أمكرىـ مف قبؿ المؤسسة،في حيف أف نسبة 
 .يتـ إستدعاء أكلياء أمكرىـ مف قبؿ المؤسسة

   كيتضح لنا أف ىناؾ تقارب كبير بيف النسب كعدد اإلجابات،لكف الذيف تـ استدعاء 
اكليائيـ مف قبؿ المؤسسة ىـ اكبر نسبة كحسب تحميمنا  كجدنا أف  سبب ذلؾ قد يككف 
بسبب ممارسة العنؼ أك الشجار مع  الزمبلء أك  الشجار مع االستاذ اك طرد مف قبؿ 
االستاذ أك التسرب المدرسي،كىذا يؤثر عمى تحصيؿ التمميذ كيعكد عميو سمبا،فمعظـ 

المبحكثيف قد يككف سبب استدعاء اكليائيـ ىك الشجار مع االساتذة أك مع الزمبلء،بينما 
الذيف لـ يتـ إستدعاء أكلياء أمكرىـ فيذا يعكد الى انضباطيـ داخؿ المؤسسة  ك تجنب كؿ 

 .ما يدعك لممارسة العنؼ
 .  ك نستنتج أف أغمب المبحكثيف تـ إستدعاء أكلياء أمكرىـ مف قبؿ المؤسسة
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 :تحلٌل بٌانات الفرضٌة الثانٌة وعرض نتائجها( 3
  يكضح مدل نسبة تعرض المبحكثيف لمعنؼ المفظي داخؿ المؤسسة(:16)الجدول رقم 

 
 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %55.76 29 نعـ
 %44.23 23 ال

 %100 52 المجمكع
 

مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ  تعرضكا  (% 55.76) أف نسبة  (16)  يكضح الجدكؿ رقـ 
مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ لـ  ( %44.23)لعنؼ لفظي داخؿ المؤسسة،في حيف أف نسبة 

 .يتعرضكا لعنؼ لفظي داخؿ المؤسسة
  كىذا ما يفسر أف أغمب أفراد العينة قد تعرضكا لمعنؼ المفظي داخؿ المؤسسة بمختمؼ 

أنكاعو كالسب كالشتـ كالتيديد كغيرىا،كىذا ما يؤثر عمى نفسية التمميذ كتعاممو مع اآلخريف، 
بينما باقي أفراد العينة يؤكدكف أنيـ لـ يتعرضكا لمعنؼ المفظي داخؿ المؤسسة،كما أف ىناؾ 

 . مبحكث4بعض المبحكثيف لـ يجيبكا عمى ىذا السؤاؿ كقدر عددىـ بػ 
 .  نستنج أف أغمب المبحكثيف تعرضكا لمعنؼ المفظي داخؿ المؤسسة
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  يكضح مف طرؼ مف يتـ التعرض لمعنؼ المفظي(:17)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %01.07 01 االستاذ

 %09.67 09 الزمبلء

 %02.15 02 االدرييف

 %02.15 02 شخص أخر

 %23.65 22 ألحد

 %61.29 57 أخرل

 %100 93 المجمكع

 
مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ عدد  (%61.29 )اف نسبة (17)   يكضح الجدكؿ رقـ 

اإلجابات األخرل بحيث أف بعض المبحكثيف إختاركا أكثر مف إجابة كاحدة،كتمييا 
مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا بأنيـ لـ يتعرضكا لعنؼ لفظي مف أم  (%23.65)نسبة

 بأنيـ تعرضكا لمعنؼ المفظي يف أجابكاذمف عينة الدراسة كاؿ (%9.67)طرؼ،كتمييا نسبة 
مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا بأنيـ تعرضكا  (% 2.15 )ثـ تمييا نسبة,  مف طرؼ زمبلءىـ

%( 1.07)لعف لفظي مف طرؼ اإلدارييف كأشخاص آخريف،كتمييا أقؿ نسبة كالتي تقدر بػ 
 .ذيف أجابكا بأنيـ تعرضكا لعنؼ لفظي مف طرؼ أستاذىـمف عينة الدراسة كاؿ

   كيتضح لنا أف أغمب أفراد العينة تعرضكا لعنؼ لفظي مف أكثر مف طرؼ كاحد بحيث 
 اجابة 93 اجابة أخرل بما جعؿ مجمكع عدد االجابات يفكؽ الى 57كصمت إجابتيـ الى 

كىذا راجع الى أف التعرض لمعنؼ قد يككف مف طرؼ أك طرفيف أك أكثر مما يجعؿ التبلميذ 
يتأثركف بيذا فما يتعرض لو التمميذ مف سخرية كاستيزاء كشتـ كسب يؤثر عميو نفسيا كيكلد 

لديو الكراىية كالحقد  مما يحدث عنو عنؼ داخؿ المؤسسة،قد يستخدـ بعض التبلميذ اسمكب 
االستيزاء كالسخرية إلثبات مكانتو بيف زمبلئو أك لجمب انتباه الغير اليو مما يجعؿ االخريف 

ال يتقبمكف سكء المعاممة فتككف ردكد فعميـ نفسيا أك أعنؼ منيا  كىذا يؤثر سمبا عمى 
تحصيمو أثناء الدراسة،كىناؾ بعض المدرسيف يمجئكف الى استخداـ الفاظ اغير الئقة ك 
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السخرية  مف التبلميذ كالتي قد يككف أثرىا اشد عمى نفسية مما يجعمو يكره األستاذ كالمادة 
فأم عبارة استيزاء مف طرؼ ,التي يدرسيا كىذا سيعكد عميو سمبا في تحصيمو الدراسي

فالفظ ,االستاذ أك االدارييف سكاء سمبية أك اجابية اال كليا كاقع خاص في نفس التمميذ 
 .العنيؼ قد يحط شأف التمميذ كيجعمو مف أعداد المتسربيف 

 .  كنستنتج مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة التعرض لمعنؼ المفظي تككف أكثر مف طرؼ كاحد
 يكضح مدل نسبة تأثير العنؼ المفظي عمى التراجع في الدراسة (:18)الجدول رقم 

 
        النسبة المئكية            التكرار             الفئة
 %55.76 29             نعـ
 %44.23 23              ال

 %100 52          المجمكع
 

 مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة (%55.76)أف نسبة  (18)  يكضح الجدكؿ رقـ 
أجابكا أف التعرض لمعنؼ المفظي يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة، في حيف أف نسبة 

 مف عينة الدراسة أجابكا أف التعرض لمعنؼ المفظي ال يؤثر عمى تراجعيـ في %(44.23)
 .  الدراسة

   فالعنؼ المفظي لو تأثير سمبي عمى الفرد كىك يترؾ أثار كأضرار نفسية أكبر مف األضرار 
الناجمة عف العنؼ الجسدم مثبل،فبعض األشخاص عندما يتعرضكف ألني نكع مف أنكاع 

العنؼ المفظي كالسخرية أك الشتـ أك السب أك اإلىانة فإف ىذا يجعمكىـ يصابكف باالكتئاب 
ك القمؽ كالخكؼ مما يؤثر نفسيا كعقميا عمى الفرد، فما قد يتعرض لو التمميذ مف عنؼ لفظي 
سكاء مف طرؼ زمبلئو أك أساتذتو فإف ىذا قد يضعؼ مف ثقتو بنفسو كيجعمو انطكائيا مما 

 .  يؤثر عمى تراجعو في دراسة
التعرض لمعنؼ المفظي يؤثر عمى تراجعيـ في  أكدكا بأف   كمنو نستنتج أف أغمب المبحكثيف

 .الدراسة
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  يكضح إلى مف يعكد سبب تفشي ظاىرة العنؼ المفظي(:19)الجدول رقم 
 

        النسبة المئكية            التكرار             الفئة
 %7.14 6 ذ          األستا

 %25 21 ذ          التبلمي
 %9.52 8          اإلدارة
 %58.33 49           أخرل

 %100 84          المجمكع
 

كالتي تمثؿ عدد اإلجابات المختمفة، فيي  (%58.33)أف نسبة  (19)  يكضح الجدكؿ رقـ 
ذ اختارك إجابات مختمفة فالبعض يرل أف سبب تمثؿ أكبر نسبة بحيث أف أغمب التبلمي

مف عينة %( 25)، كتمييا نسبة  تفشي ظاىرة العنؼ المفظي يعكد إلى أكثر مف طرؼ كاحد
الدراسة كالذيف أجابكا أف سبب تفشي ظاىرة العنؼ المفظي ىـ التبلميذ، ثـ تمييا نسبة 

مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا اف اإلدارة ىي سبب في تفشي ظاىرة العنؼ %( 9.52)
مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا أف %( 7.14) تمثؿ المفظي،في حيف نجد أف أقؿ نسبة

 .األستاذ ىك السبب في تفشي ظاىرة العنؼ المفظي
ذا أف سبب تفشي ظاىرة العنؼ المفظي قد يككف مف أكثر مف    كيتضح لنا مف خبلؿ ق

طرؼ كاحد،بحيث ال يقتصر استعماؿ ألفاظ غير الئقة فقط عمى التبلميذ فيما بينيـ بؿ نجد 
أف بعض األساتذة يستخدمكف األلفاظ البذيئة في مخاطبة التبلميذ مما يحدث صراع بيف 

التمميذ كاألستاذ،كما أف اإلدارة ليا دكر في انتشار ىذه الظاىرة سكاء بالتعامؿ باستخداـ ألفاظ 
غير الئقة فنجد بعض اإلدارييف يستخدمكف عبارات السب كالشتـ مع التبلميذ مما يزيد مف 

إنتشارىا أك مف خبلؿ عدـ كضع حد لكؿ شخص يستخدـ الفاظ كعبارات بذيئة داخؿ 
 . المؤسسة

ذلؾ مف   كمنو نستنتج أف سبب تفشي ظاىرة العنؼ المفظي يعكد إلى أكثر مف طرؼ ك
 .خبلؿ ما أجاب عنو أغمب المبحكثيف
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 يكضح تصرؼ المبحكث في حاؿ تعرضو ألم كسيمة مف كسائؿ العنؼ (:20)الجدول رقم 
 المفظي 

        النسبة المئكية            التكرار الفئة
 %22.95 14 ذتناقش األمر مع األستا
 %8.19 5 تناقش األمر مع اإلدارة
 %45.90 28 تناقش األمر مع األكلياء

 %22.95 14            أخرل
 %100 61          المجمكع

 
مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة %( 45.90 )أف نسبة (20)   يكضح الجدكؿ رقـ 

 كتمييا نسبة يقكلكف بأنيـ في حاؿ تعرضيـ لمعنؼ المفظي يناقشكف األمر مع األكلياء،
مف عينة الدراسة كالذيف أجابكا بأنيـ في حاؿ تعرضيـ ألم كسيمة مف كسائؿ %( 22.95)

كالتي تمثؿ عدد  (%22.95)العنؼ المفظي يناقشكف األمر مع األستاذ،ك تمييا نسبة 
ذ إختارك أكثر مف إجابة كاحدة،في حيف أف أقؿ اإلجابات األخرل،بحيث اف بعض التبلمي

مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ في حاؿ تعرضيـ لمعنؼ المفظي %( 8.19)نسبة كالتي تمثؿ 
 .فإنيـ يناقشكف االمر مع اإلدارة

   يتضح لنا أف أغمب المبحكثيف يمجئكف إلى أكليائيـ في حاؿ تعرضكا ألم كسيمة مف 
كسائؿ العنؼ المفظي كذلؾ ألف البعض يفضؿ إخبار كالديو عمى أف يخبر األستاذ أك اإلدارة 

 .المدرسية بالعنؼ الذم كقع عميو خكفا مف أف يدخؿ في صراع مع الطرؼ الذم اآلخر
  ك نستنتج أنو في حاؿ تعرض التمميذ ألم كسيمة مف كسائؿ العنؼ المفظي فإنو يناقش 

 .االمر مع األكلياء
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  يكضح مدل نسبة إستخداـ المدرس أللفاظ غير الئقة كشتائـ داخؿ القسـ(:21)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %41.07 23 نعـ
 %58.92 33 ال

 %100 56 المجمكع
 

مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة  (%58.92)أف نسبة  (21)   يكضح الجدكؿ رقـ 
مف  (%41.07)أجابكا بأف المدرس ال يستخدـ ألفاظ كشتائـ داخؿ القسـ،في حيف أف نسبة 

 .عينة الدراسة أجابكا بأف المدرس يستخدـ ألفاظ غير الئقة كشتائـ داخؿ القسـ
   كيتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف ىناؾ تقارب كبير بيف النسب مما يدؿ عمى أف بعض 

المدرسيف يستخدمكف ألفاظ كشتائـ داخؿ القسـ حتى ك إف كانت بنسبة أقؿ،فبعض المدرسيف 
مثبل يستخدمكف بعض العبارات أك األلفاظ مثؿ أنت فاشؿ أك غبي أكغيرىا،كقد يضنكف أنيا 

ذ،مما قد يجعؿ التمميذ يكره األستاذ كالمادة التي مجرد ألفاظ عابرة لكنيا تؤثر سمبا عمى التممي
 .يدرسيا كىذا ما يؤثر سمبا عمى التحصيؿ الدراسي لمتمميذ

  نستنتج أف أغمب المدرسيف ال يستخدمكف ألفاظ كشتائـ داخؿ القسـ كىذا حسب ما أجاب 
 .عنو أكبر عدد مف المبحكثيف
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 ذ يكضح طبيعة عبلقة المبحكث باألستا(:22)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %43.85 25 جيد

 %40.35 23 متكسط
 %8.77 5 سيئة
 %7.01 4 أخرل

 %100 57 المجمكع
 

مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة  (%43.85)أف نسبة  (22)   يكضح الجدكؿ رقـ 
أجابكا ذيف مف عينة الدراسة كاؿ (%40.35)أجابكا بأف عبلقتيـ باألستاذ جيدة،كتمييا نسبة 

 عينة الدراسة يقكلكف بأف عبلقتيـ مف (%8.77)باف عبلقتيـ بأستاذىـ متكسطة،اما نسبة 
كالتي تمثؿ عدد اإلجابات االخرل  (%7.01)بأستاذىـ سيئة،في حيف أف أقؿ نسبة ىي 

 .بحيث أف بعض المبحكثيف إختارك أكثر مف إجابة كاحدة
ذا الجدكؿ أف أغمب التبلميذ عبلقتيـ بأستاذىـ بيف جيدة    كيتضح لنا مف خبلؿ ق

ذ كالتمميذ البد أف تككف مبنية عمى اإلحتراـ فبل األستاذ يييف ، فالعبلقة بيف األستاكمتكسطة
التمميذ كال التمميذ يييف أك يقمؿ مف إحتراـ األستاذ،فاألستاذ الجيد ىك الذم يحبب التبلميذ فيو 

 .كفي المادة التي يدرسيا،مما يضمف كجكد عبلقة جيدة بيف اإلثنيف
 .    نستنتج أف أغمب المبحكثيف عبلقتيـ بأستاذىـ بيف جيدة كمتكسطة
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  يكضح مدل نسبة استخداـ العنؼ المفظي ككسيمة لمدفاع عف الكرامة(:23)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %48.21 27 نعـ
 %51.78 29 ال

 %100 56 المجمكع
 

مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر  (%51.78)حيف أف نسبة  (23)   يكضح الجدكؿ رقـ 
نسبة أجابكا بأف استخداـ العنؼ المفظي ليس كسيمة لمدفاع عف كرامتيـ،في حيف أف نسبة             

مف عينة الدراسة أجابكا بأف إستخداـ العنؼ المفظي ىك كسيمة لمدفاع عف  (48.21%)
 .كرامتيـ

ذا أف البعض لدييـ اعتقاد بأف الرد بنفس األسمكب أك إستخداـ ألفاظ    يتضح مف خبلؿ ق
غير الئقة ىك كسيمة لرد اإلعتبار كالدفاع الكرامة برغـ مف أف أغمب المبحكثيف اجابكا بانيـ 

 .اليعتبركف إستخداـ العنؼ المفظي كسيمة لمدفاع عف كرامتيـ

 .   كنستنج أف األغمبية أكدكا أف استخداـ العنؼ المفظي ال يعتبر كسيمة لمدفاع عف الكرامة
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 :تحلٌل بٌانات الفرضٌة الثالثة وعرض نتائجها ( 2
 يكضح مدل معرفة المبحكث بالعنؼ المعنكم(: 24)الجدول رقم 

 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %87.05 49 نعـ
 %12.05 7 ال

 %100 56 المجمكع
 

مف عينة الدراسة يعرفكف ماىك العنؼ   (%87.05)أف نسبة  (24)   يكضح الجدكؿ رقـ 
 .مف عينة الدراسة ال يعرفكف ماىك العنؼ المعنكم (%12.05)المعنكم في حيف أف نسبة 

   فنستنج أف االغمبية كالذيف يمثمكف أكبر نسبة  يدرككف ماىك العنؼ المعنكم مقارنة بالبقية 
 .كالذيف يمثمكف نسبة ضئيمة جدا

 يكضح مدل نسبة تعرض لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة: (25)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %60.71 34 نعـ
 %39.28 22 ال

 %100 56 المجمكع
 

مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة قد  (%60.71)أف نسبة  (25)  يكضح الجدكؿ رقـ 
لـ يتعرضكا  (%39.28)تعرضكا لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة،في حيف نجد أف نسبة 

 .لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة
ذا الجدكؿ أف ممارسة العنؼ المعنكم مكجكدة داخؿ المؤسسة   كيتضح لنا مف خبلؿ ق

كبنسبة عالية حسب ما أجاب بو أغمب المبحكثيف،فالعنؼ المعنكم يعد مف أخطر أنكاع 
 .العنؼ لما يسببو مف أضرار كأثار تؤثر عمى الفرد نفسيا كعقميا كحتى اجتماعيا كدراسيا

  .   كنستنج أف أغمب المبحكثيف تعرضكا لعنؼ معنكم داخؿ المؤسسة
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ؼ المعنكم  يكضح األمكرالتي تعرض ليا المبحكث في حاؿ التعرض لمعف(:26)الجدول رقم  

 

مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة  (%64.78)أف نسبة  (26)    يكضح الجدكؿ رقـ 
ذيف أجابكا مف عينة الدراسة كاؿ (%16.90)   كالتي ىي عدد اإلجابات األخرل،كتمييا نسبة 

مف  (%8.45)كتمييا نسبة أنيـ في حاؿ تعرضيـ لعنؼ معنكم فإنيـ تعرضكا لمسخرية، 
لذيف أجابكا أنيـ في حاؿ تعرضيـ ألم نكع مف أنكاع العنؼ المعنكم فإنيـ عينة الدراسة كا

ذيف أجابكا أنيـ تعرضكا مف عينة الدراسة كاؿ (%7.04)تعرضكا لئلحتقار،كتمييا نسبة 
ذيف أجابكا بأنيـ تعرضكا مف عينة الدراسة كاؿ (%2.81)لئلىانة،كتمييا أقؿ نسبة كالتي تمثؿ 

.لئلستيزاء  

   فالتعرض لمعنؼ المعنكم مثؿ اإلىانة كاإلستيزاء كاإلحتقار كالسخرية مف التمميذ اماـ 
زمبلئو كنعتو بصفات سيئة مف شأنو أف يؤثر سمبا عمى نفسيتو كيزعزع ثقتو بنفسو خصكصا 

. في مرحمة الثانكية كالتي يككف فييا التمميذ في مرحمة مراىقة  

 .  كنستنج أف أغمب المبحكثيف تعرضكا ألكثر مف نكع مف أنكاع العنؼ المعنكم
  

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %16.90 12 السخرية
 %2.81 2 أالستيزاء
 %8.45 6 أالحتقار

 %7.04 5 إىانة
 %64.78 46 أخرل

 %100 71 المجمكع
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  يكضح مدل نسبة تأثير العنؼ المعنكم عمى النجاح في شيادة البكالكريا(:27)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %67.85 38 نعـ
 %32.14 18 ال

 %100 56 المجمكع
 

مف عينة الدراسة أجابكا اف التعرض  (%67.85)أف نسبة  (27)   يكضح الجدكؿ رقـ 
مف  (%32.14)لمعنؼ المعنكم يؤثر عمى نجاحيـ في شيادة البكالكريا، في حيف اف نسبة 

 .عينة الدراسة أجابكا اف التعرض لمعنؼ المعنكم ال يؤثر عمى نجاحيـ في البكالكريا
ذ كذلؾ لما قد يسببو    فالتعرض لمعنؼ المعنكم بمختمؼ أنكاعو يؤثر سمبا عمى نفسية التممي

مف إحباط كفشؿ كعدـ ثقة بالنفس خصكصا في مرحمة البكالكريا كالتي تعد مرحمة ميمة 
 .لمتمميذ

 . أف التعرض لمعنؼ المعنكم يؤثر عمى النجاح في شيادة البكالكريا   كنستنتج
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  يكضح مف طرؼ مف تـ التعرض لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة(:28)الجدول رقم 
 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %12.76 12 ذاألستا
 %3.19 3 الزمبلء

 %4.25 4 اإلدارييف
 %7.44 7 شخص آخر

 %13.82 13 ال أحد
 %58.51 55 أخرل

 %100 94 المجمكع
 

مف عينة الدراسة كالتي تمثؿ أكبر نسبة %( 58.51)نسبة أف  (28)   يكضح الجدكؿ رقـ 
مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ لـ %( 13.82 ) كتمييا نسبةكالتي ىي عدد اإلجابات األخرل،

مف عينة الدراسة اجابكا %( 12.76)، كتمييا نسبة يتعرضكا لعنؼ معنكم داخؿ المؤسسة
مف %( 7.44)بأنيـ تعرضكا لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة مف طرؼ األستاذ،كتمييا نسبة 

, عينة الدراسة أجابكا بأنيـ تعرضكا لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة مف طرؼ شخص آخر
مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ تعرضكا لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة مف %( 4.25)كنسبة 

 مف عينة الدراسة أجابكا كالتي ىي أقؿ نسبة (%3.19)في حيف أف نسبة طرؼ اإلدارييف،
 .بأنيـ تعرضكا لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة مف طرؼ زمبلئيـ

 التعرض لمعنؼ المعنكم قد يككف مف اكثر مف طرؼ   كيتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف
 . كىذا حسب ما أجاب بو أغمب المبحكثيف

  كمنو نستنتج اف أغمب المبحكثيف تعرضكا لمعنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة مف أكثر مف 
 .طرؼ كاحد
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 ذ يكضح مدل نسبة التعرض لئلىماؿ كالبلمباالة مف طرؼ األستا(:29)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %46.42 26 نعـ
 %53.57 30 ال

 %100 56 المجمكع
 

مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ لـ يتعرضكا  (%53.57)اف نسبة  (29)   يكضح الجدكؿ رقـ 
مف عينة الدراسة  (%46.42)لئلىماؿ كالبلمباالة مف طرؼ أستاذىـ،في حيف أف نسبة 
 . أجابكا أنيـ تعرضكا لئلىماؿ كالبلمباالة مف طرؼ أستاذىـ

   كنبلحظ أف ىناؾ تقارب كبير بيف النسب مما يكضح اف اإلىماؿ كالبلمباالة مكجكد مف 
طرؼ األستاذ كاف كاف بنسبة أقؿ،فبعض األساتذة ال يكلكف اىتماـ بالتبلميذ أك يفرقكف بينيـ 
فأسكء شيء يمكف أف يفعمو األستاذ في تعاممو مع التبلميذ أف يميز بينيـ سكاء في السمكؾ 

 أك اإلجتياد اك غيره كىذا يعتبر ظمـ لمبعض،فاألستاذ يجب 
 .أف يتقرب مف التبلميذ كيمنحيـ الفرصة لمتعبير عف أنفسيـ مما يقكم صمة كيزيد الثقة بينيـ

 .  كنستنتج أف األغمبية لـ يتعرضكا لئلىماؿ كالبلمباالة مف طرؼ األستاذ
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  التعرض لمشاكؿ داخؿ األسرة كتأثير ىذا عمى المبحكث يكضح مدل نسبة(:30)جدول 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %62.05 35 نعـ
 %37.05 21 ال

 %100 56 المجمكع
 

 مف عينة الدراسة كالتي أكبر نسبة أجابكا %( 62.05)أف نسبة  (30)   يكضح الجدكؿ رقـ 
بأف التعرض لمشاكؿ داخؿ األسرة يعكد عمييـ سمبا داخؿ المؤسسة،في حيف أف نسبة 

مف عينة الدراسة أجابكا بأف التعرض لمشاكؿ داخؿ األسرة ال يعكد عمييـ سمبا %( 37.05)
 .داخؿ المؤسسة

   يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أغمب المبحكثيف أقركا بأف التعرض لممشاكؿ األسرية 
يعكد عمييـ سمبا داخؿ المؤسسة،فالمشاكؿ األسرية ليا تأثير كبير عمى نفسية التمميذ كعمى 
تحصيمو الدراسي الذم قد يتأثر نتيجة لما قد يراه مف خبلفات اسرية مما يؤثر عمى سمككو 

داخؿ المؤسسة  كعمى تصرفاتو سكاء مع زمبلئو أك أساتذتو،كالتي قد تككف سببا في 
 .إستخدامو لمعنؼ

 .  كمنو نستنتج أف أكبر نسبة تؤثر عمييـ المشاكؿ األسرية سمبا داخؿ المؤسسة
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 يكضح مدل نسبة الشعكر بالفشؿ في حاؿ تدنى التحصيؿ الدراسي (:31)الجدول رقم 
 الفصمي

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %69.64 39 نعـ
 %32.14 18 ال

 %100 56 المجمكع
 

 مف عينة الدراسة أجابكا بأنيـ يشعركف %(69.64)أف نسبة  (31)   يكضح الجدكؿ رقـ 
 مف عينة %(32.14)بالفشؿ في حاؿ تدنى تحصيميـ الدراسي الفصمي،في حيف أف نسبة 

 .الدراسة أجابكا بأنيـ ال يشعركف بالفشؿ في حاؿ تدنى تحصيميـ الدراسي
   مف خبلؿ ىذا نجد أف بعض التبلميذ في حاؿ تدني تحصيميـ الدراسي الفصمي فإنيـ 
يشعركف بالفشؿ كاإلحباط كالبعض ال تصبح لدييـ دافعية لئلستمرار كتحسيف مستكاىـ، 

 . فتنخفض لدييـ الرغبة في دراسة،كقد يصاب التمميذ باإلكتئاب
   كمنو نستنتج بأف أعمى نسبة لمذيف أقركا في حاؿ تدني تحصيميـ الدراسي الفصمي لمتمميذ 

 .يجعمو يشعر بالفشؿ
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 عمى النجاح في البكالكريا يكضح مدل نسبة تأثير الفشؿ (:32)الجدول رقم 
 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %66.07 37 نعـ
 %33.92 19 ال

 %100 56 المجمكع
 

مف عينة الدراسة أجابكا بأنو في حاؿ %( 66.07)أف نسبة  (32)   يكضح الجدكؿ رقـ 
%( 33.92)إحساسيـ بالفشؿ فإف ىذا يؤثر عمى نجاحيـ في البكالكريا،في حيف أف نسبة 

 .مف عينة الدراسة أجابكا بأف اإلحساس بالفشؿ ال يؤثر عمى نجاحيـ في البكالكريا
   نبلحظ اف أغمب المبحكثيف أكدكا أف اإلحساس بالفشؿ يؤثر عمى نجاحيـ في البكالكريا 

يشعر بالفشؿ كاإلحباط لمجرد تدني تحصميو الدراسي فصمي مثبل مما يجعمو يتكقع فالبعض 
 بسبب ضغكطات كمشاكؿ التي قد تكاجيو في ىذه كقد يككفبأنو لف ينجح في البكالكريا،

المرحمة،أك عدـ إستيعاب الدركس كقمة الفيـ،إضافة إلى عدـ اإلىتماـ كالبلمباالة مف طرؼ 
 .األسرة مما يجعؿ التمميذ ييمؿ دراستو كال ييتـ بيا

 .   كمنو نستنتج أف اإلحساس بالفشؿ يؤثر عمى النجاح في البكالكريا
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  يكضح مدل نسبة محاكلة المؤسسة لمتقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي(:33)الجدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة
 %62.05 35 نعـ
 %37.05 21 ال

 %100 56 المجمكع
 

 مف عينة الدراسة  أجابكا بأف المؤسسة %(62.05)أف نسبة  (33)   يكضح الجدكؿ رقـ 
مف عينة %( 37.05)تعمؿ عمى التقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي،في حيف أف نسبة 

 .الدراسة أجابكا بأف المؤسسة ال تعمؿ عمى التقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي
   كيتضح بأف المؤسسة تدرؾ مدل خطكرة العنؼ المدرسي كتأثيره عمى التمميذ لذلؾ تحاكؿ 

قدر اإلمكاف التقميؿ مف ىذه الظاىرة كقد يككف ىذا مف خبلؿ إعداد برامج كقائية كتحفيز 
التبلميذ مف خبلؿ عمؿ أنشطة تساعدىـ عمى اكتشاؼ مكاىبيـ،كذلؾ التعامؿ مع أكلياء 

األمكر لمناقشة المشاكؿ التي يعاني منيا التمميذ كمحاكلة حميا،إضافة إلى متابعة التبلميذ 
 .كمراقبتيـ بشكؿ دائـ

  كنستنتج مف ىذا الجدكؿ أف المؤسسة تيتـ بالظاىرة العنؼ المدرسي كتعمؿ عمى التقميؿ 
 .منيا
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 يكضح العبلقة بيف التعرض لمعنؼ الجسدم مف طرؼ االسرة كتأثيره ( :34)الجدول رقم  
 عمى التراجع في الدراسة 

 
    

         التعرض   
 لمعنؼ      
 الجسدم مف

  طرؼ                             
 تأثيره         االسرة

 عمى
 تراجع 

 الدراسي              

   نعػػـ
 

 المجػكع         ال

 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار        

 %17.14 4     %3.57  2    %3.57    2       نعػػـ

 %92.85 52    %75    42   %17.85 0    ال

 %100  56   %78.57 44    %21.42   12  المجمػكع

 
مف بينيا نجد أكبر ( %78.57)أف أعمى نسبة تقدر  (34)   تكضح معطيات الجدكؿ رقـ 

حيث أقركا . كتمثؿ الذيف لـ يتعرضكا لمعنؼ الجسدم مف طرؼ االسرة %) 75)نسبة كانت 
 %)3.57)، ثـ تمييا نسبة (%92.85)أف ذالؾ ال يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة بنسبة تقدر

كتمثؿ تبلميذ المرحمة الثانكية الذيف تعرضكا لمعنؼ الجسدم مف طرؼ االسرة ، مف بينيـ 
 .(%17.14)مف أقركا أف ذالؾ يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة بنسبة

   يتضح لنا أف معظـ المبحكثيف لـ يتعرضكا لمعنؼ الجسدم مف طرؼ أسرىـ كىذا طبعا 
ينعكس اجابيا عمى تحصيؿ التمميذ فمعظـ االسر التستخدـ أسمكب العنؼ الجسدم اتجاه 

في حيف ىناؾ مف ,أبنائيـ كىذا ما جعؿ أغمبيـ يقركف بأف ذلؾ اليؤثر عمى تراجعـ الدراسي 
فربما بعض االسر ,صرحكا بتعرضيـ لمعنؼ الجسدم مف طرؼ االسرة لكف بنسبة أقؿ 

تستخدـ العنؼ الجسدم اتجاه ابنائيـ بغرض التأديب أك اعتبارىـ كسيمة يستخدمكنيا لتعديؿ 
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سمكؾ أبنائيـ كحؿ مشاكميـ كىذا يؤثر سمبا مما أف المبحكثيف أقركا بأف تعرضيـ لمعنؼ 
 .الجسدم مف طرؼ أسرىـ يؤثر عمى تراجعيـ الدراسي 

   نستنج مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف العبلقة بيف العنؼ الجسدم مف طرؼ االسرة ك تأثيره 
عمى التراجع الدراسي عبلقة كطيدة بحيث االغمبية يؤكدكف بعدـ تعرضيـ لمعنؼ الجسدم 

 . مف طرؼ االسرة كال يعد سبب في تأثير عمى تراجعيـ الدراسي
يكضح العبلقة بيف التعرض لمعنؼ المفظي كتأثيره عمى التراجع في : (35)الجدول رقم 

 .الدراسة

     التعرض
      لمعنؼ
      المفظي

 تأثيرعمى      
 التراجع                   

  الدراسي

        ال        نعػـ
 

   المجمػػكع
 

 تكرار
 

 %نسبة
 

 %نسبة  تكرار  %نسبة تكرار

 %55.76 29   %5.76 3     %40.38 21   نعـ

 %44.23 23   %40.38 21  %15.38 8    ال

 100% 52   44.23% 3   55.76% 29     المجمػكع

 
 مف تبلميذ المرحمة (%55.76)أف أعمى نسبة تقدر (35)   تكضح معطيات الجدكؿ رقـ 

 بحيث أقركا أف (%40.38)الثانكية مف بينيـ نجد مف تعرضكا لمعنؼ المفظي بنسبة تقدر
،في حيف نجد النسبة  التي %)55.76)العنؼ المفظي يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة بنسبة 

 مف بينيا تبلميذ المرحمة الثانكية الذيف لـ يتعرضكا لمعنؼ المفظي %)44.23)تمييا تقدر
 كمف بينيـ مف أقركا أف ذالؾ لـ يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة بنسبة %)5.76)بنسبة  تقدر

 .(% 44.23)قدرة 
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   يتضح لنا مف معطيات الجدكؿ أف معظـ المبحكثيف أقركا بتعرضيـ لمعنؼ المفظي داخؿ 
المؤسسة فربما تعرضكا لمسب كالشتـ أك ألفاظ غير الئقة مف طرؼ الزمبلء أك االساتذة أك 
االدارييف فيذا يؤثر سمبا عمى التبلميذ فبعض الزمبلء يستخدمكف ألفاظ عنيفة خاصة السب 
ك الشتـ كىذا يصنع جك الشجار فيما بينيـ بينما ىناؾ مف يتعرضكف مف طرؼ المدرسيف 
فبعضيـ يستخدمكف ألفاظ عنيفة قد تككف بسبب الضغط في العمؿ أك غياب االحتراـ كسط 

بينما ,المدرسة كىذا ماجعؿ بعض المبحكثيف يقركف أف ىذا يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة 
تمييا أقؿ نسبة لمذيف لـ يتعرضكا لمعنؼ المفظي لكف بنسبة قميمة بحيث صرحكا بعدـ تأثيرىـ 

 . عمى التراجع الدراسي 
   نستنتج مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف أغمبية تبلميذ المرحمة الثانكية الذيف تعرضكا لمعنؼ 

 .المفظي داخؿ المؤسسة بحيث لو عبلقة بتأثيره عمى التراجع في الدراسة
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 : يكضح العبلقة بيف العنؼ المعنكم كتأثيره عمى التراجع في الدراسة(:36)الجدول رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمذيف أجابكا  (%76.85)أف أعمى نسبة  تقدر (36)  تكضح معطيات الجدكؿ رقـ 
بنعـ،كمف بيف ىذه النسبة نجد أكبر نسبة كانت بحكزة الذيف تعرضكا لمعنؼ المعنكم بنسبة 

 ،كمف بينيـ مف أقركا أف ذالؾ  يؤثر عمى تحصيميـ الدراسي بنسبة %)41.07)تقدر
( %26.78)لمذيف لـ يتعرضكا لمعنؼ المعنكم  (%32.14)،بينما تمييا نسبة (%60.71)تقدر

 12.5)كمف بيف ىذه النسب ىناؾ مف أقركا أف ذلؾ ال يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة بنسبة 
%.) 

   يتضح لنا أف أغمبية ىـ المبحكثيف الذيف تعرضكا لمعنؼ المعنكم بحيث قد يككف مصدر 
فيناؾ بعض االساتذة يستخدمكف كممات , التعرض مف طرؼ الزمبلء كاالحتقار كالسخرية 

جارحة نحك التمميذ كتشبيو التمميذ بالحيكاف أك شيء أخر أكالتكبر عمى التبلميذ كىذا مايؤثر 
عمى نفسية التمميذ مما يتسبب في ظيكر العنؼ المعنكم بحيث معظميـ أقركا أف ىذا قد 

في حيف نجد أف ىناؾ مبحكثيف أقركا بأنيـ لـ يتعرضكا ,يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة
 .  لمعنؼ المعنكم كىذا ينعكس اجابيا عمى تحصيميـ كال يؤثر عمى تراجعيـ في الدراسة 

 التعرض لمعنؼ
 المعنكم 

 
 تأثيره عمى
  التراجع في

    الدراسة             

 المجمػػػكع          ال    نعػػـ

 تكرار
 

 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة 

26.78 11 %41.07 23        نعػػػـ
%  

   34 60.71  

 %39.28 22    %12.5 7 %26.78 15             ال

32.14 18 76.85% 38   المجمكع
% 

   56 100% 
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   نستنتج مف خبلؿ  الجدكؿ أعبله أف ظاىرة العنؼ المعنكم داخؿ المؤسسة تمارس بنسبة 
كلذالؾ فعبلقة  ,عالية كىذا راجع عمى التأثير في تراجع بعض تبلميذ في المرحمة الثانكية

 بينيـ مرتبطة بممارسة العنؼ المعنكم  كتأثيره عمى التراجع مما يؤدم الى الرسكب
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 االستنتاج العام للدراسة

   مف خبلؿ استخبلص النتائج الفرضيات قمنا بالتكصؿ الى االستنتاج العاـ حكؿ مكضكع 
م ىك بمثابة حكصمة لمجمؿ الدراسة التي قمنا بيا حيث تحققت فرضيات دراسة ذدراستنا اؿ

إال الفرضية األكلى كالتي تضمنت العنؼ الجسدم كتأثيره عمى النجاح في شيادة البكالكريا 
ذا قد يعكد إلى أف الضرب ككؿ أنكاع العنؼ الجسدم ممنكعة كه,م كاف بنسبة قميمة جداذكاؿ

داخؿ المؤسسات التربكية كيتعرض صاحبيا لمعقاب أك الفصؿ،بينما تحققت الفرضيتيف 
الثانيتيف فنجد أف أغمب المبحكثيف تعرضكا لمعنؼ المفظي كالمعنكم داخؿ المؤسسة،كىذا 

ينعكس سمبا في دراستيـ كفي تعامميـ مع اآلخريف سكاء مع زمبلئيـ أك أساتذتيـ أك عماؿ 
اإلدارة،فالعنؼ المدرسي قد تتسبب فيو العديد مف العكامؿ االجتماعية كالمدرسية كاألسرية، 

فعمى الصعيد االجتماعي كاألسرم نجد أف بعض التبلميذ يأتكف إلى المدرسة باستعداد 
مكتسب لمعدكانية لكف ىناؾ أسباب تجعؿ التمميذ يستخدـ العنؼ داخؿ المدرسة كقد يككف 
ىذا بسبب اإلحباط الذم يتعرض لو أك كرد فعؿ عمى أم شخص يعاممو بطريقة سيئة أك 
عدـ كجكد احتراـ بينو ك بيف اآلخريف،فمف خبلؿ نتائج الدراسة كجدنا أف أغمب المبحكثيف 
تعرضكا لمعنؼ بمختمؼ أشكالو كخصكصا المفظي كالمعنكم إال أف المعنكم كاف األكثر 

ىانة كسخرية،مما يصبح لدييـ ردة فعؿ عمى  ممارسة كالذم كاف في شكؿ احتقار كا 
ىذا،فالبعض تككف لديو نفس ردة الفعؿ كيقابؿ العنؼ بالعنؼ كالبعض اآلخر يتقبؿ العنؼ 

كيصمت،كقد أكد أغمب الذيف تعرضكا لمعنؼ أف ىذا عرضيـ لئلحباط كالفشؿ كحتى التغيب 
 .عف الدراسة أحيانا مما أثر عمى تراجعيـ في دراستيـ كأثر عمى نجاحيـ في البكالكريا

ك نجد أف المدرسة تسيـ بشكؿ أك آخر في إنتشار ظاىرة العنؼ المدرسي ك ىذا مف خبلؿ 
عدـ التصدم ليا ككضع خطط لمكاجيتيا كالحد منيا،فالعنؼ اليـك لـ يعد مقتصرا فقط عمى 

التبلميذ فيما بينيـ بؿ أصبح بيف األستاذ ك التمميذ كالتمميذ كاإلدارة،فعدـ كضكح قكانيف 
كقكاعد المدرسة كاكتظاظ الصفكؼ كالتدريس غير الفعاؿ كؿ ىذا كذاؾ يخمؽ اإلحباط 

كالفشؿ عند التبلميذ كالذم يدفعيـ إلى القياـ بسمككيات عنيفة باإلضافة إلى إستخداـ بعض 
نتقاده بشكؿ مستمر كالذم مف شأنو أف  ىانتو كا  المدرسيف لمعنؼ كعدـ إحتراـ التمميذ كا 

 .يضعؼ ثقتو بنفسو كيشعره باإلحباط كيؤثر عمى نجاحو
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  :التوصٌات
   في ضكء دراستنا لمعنؼ المدرسي ك تأثيره عمى نجاح في شيادة البكالكريا، كمف خبلؿ 
النتائج التي تكصمنا ليا ك المقاببلت الشخصية بيف االساتذة ك التبلميذ كاإلدارة المدرسية 
فإننا نقترح عددا مف التكصيات كالتي نطمب أف تككف ليا ردكد ك تطبيقيا لمعالجة العنؼ 

 .المدرسي لدل تبلميذ المرحمة الثانكية
 كضحت نتائج الدراسة أف المؤسسة ال تتطرؽ الى مناىج دراسية لمعالجة العنؼ  -1

ككذلؾ اكتظاظ الصفكؼ ك غياب الرقابة المدرسية كلذلؾ نكصي بإعادة النظر في مناىج 
 . الدراسة التي تتضمف كيفية الكقاية مف العنؼ المدرسي

كضحت عدـ ايجاد الجك المبلئـ لمدراسة ك ىذا يعكد سمبا عمى تبلميذ لذلؾ فإننا  -2
 .نكصي بتكفير الجك المبلئـ لمدراسة ك الحاؽ االساتذة ك االدارييف  بدكرات تخصصية

 كضحت الدراسة عدـ كجكد العدؿ بيف التبلميذ كذلؾ ربما الستخداـ التفرقة بيف  -3
التبلميذ كىذا يؤثر سمبيا عمى التبلميذ االخريف كيشكؿ حقد تبلميذ عمى أساتذتيـ أك عمى 

 .االدارييف كلذالؾ نكصي بتطبيؽ العدؿ بيف التبلميذ كمراعاة أرائيـ 

تكضح الدراسة أف المستكل التعميمي لو دكر في معالجة العنؼ المدرسي فكمما كاف  -4
ضعيؼ دفع ذلؾ الى الخضكع لمعنؼ المدرسي لذالؾ نكصي التبلميذ بالمراجعة ك تسجيؿ 
بالمدارس االستدراكية أف امكف ك مرافقة التبلميذ النجباء كىذا لعدـ الرسكب كالتقميؿ مف 

 .ممارسة العنؼ 

 االستفادة مف المعرفة السابقة التي طرحت مف قبؿ كربط المعرفة الجديدة بالمعرفة  -5
 .السابقة مما ينشط المعرفة التي يمتمكيا التمميذ 

لمتبلميذ حتى ال يشعر التمميذ باإلحباط ك  (المعنكم)أخذ بعيف االعتبار الجانب النفسي  -6
اليأس ك الفشؿ في الدراسة كحتى ال يككف التسرب المدرسي كىذا يقمؿ مف مف عممية تفشي 

 .العنؼ 

تفعيؿ االرشاد المدرسي كتكعية التبلميذ عكس استخداـ شكؿ مف أشكاؿ العنؼ  -7
 .المدرسي

ك في االخير نكصي بإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ العنؼ المدرسي ك تأثير عمى  -8
 .نجاح في المرحمة الثانكية كما نكصي بتجنب العنؼ المدرسي بأشكالو كمعالجتو 
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 خاتمة 

   لقد تطرقنا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلحدل أىـ المشكبلت التي أصبحت تعاني منيا معظـ 
المؤسسات التعميمية، كىي ظاىرة العنؼ المدرسي، كقد حاكلنا مف خبلؿ الفصكؿ النظرية 

كالميدانية ليذه الدراسة الكشؼ عف أىـ مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا التمميذ داخؿ الثانكية 
كىذا مف خبلؿ كجية نظر التبلميذ المعيديف في شيادة البكالكريا، باإلضافة إلى الكشؼ عف 
األثار التي يتركيا ىذا السمكؾ العدكاني عمى الجكانب النفسية كاإلجتماعية لمتبلميذ، كمدل 

تأثير ىذا عمى النجاح في شيادة البكالكريا،فالعنؼ داخؿ المؤسسة يرتبط بعدة اطراؼ منتمية 
لو، كأغمب مظاىر العنؼ التي تكصمت إلييا الدراسة كانت مرتبطة بالسب أك الشتـ اك 
السخرية أك اإلستيزاء كلـ تتعدل صكرىا الضرب أكالخدش، باإلضافة إلى صكر العنؼ 
المعنكم التي كانت منتشرة بدرجة عالية،فيذه الظاىرة تتطمب تفكيرا جديا كعميقا إليجاد 

حمكؿ تخفؼ مف انتشارىا كالتصدم ليا مف خبلؿ تكعية التمميذ بحقكقو ككاجباتو كالبد مف 
معرفة المدرس باألساليب التدريس كالتزامو بأخبلقيات مينة التعميـ، كالبد لؤلسرة أف تقـك 

بدكرىا في تربية األبناء عمى إحتراـ المدرس، كما البد مف تييئة بيئة مدرسية محفزة كمشجعة 
لمتمميذ كمحاكلة معرفة مشكبلت التبلميذ كحميا عف طريؽ أخصائييف كمرشديف تربكييف 

 .داخؿ المؤسسة
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 .2014مؤسسة طبية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، الطبعة األكلى، 

، أثر التكجيو المدرسي عمى التحصيؿ الدراسي في المرحمة الثانكية برك محمد ،  .10
دراسة نظرية ميدانية لمطمبة الجامعييف ك المنشغميف بالتربية ك التعمـ، دار األمؿ، 

 . 2016، (ط-ب)

، السمكؾ العدكاني في الجامعة كدكر التربية في مكاجيتوبشير معمريو  كآخركف،  .11
 .2009المكتبة العصرية لمنشر ك التكزيع، مصر، الطبعة األكلى، 
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، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، العنؼ كالفقر في المجتمع الجزائرم بمقاسـ سبلطينو،  .12
  .2008القاىرة، الطبعة األكلى، 

التقكيـ التربكم لممنظكمة التعميمية ، اتجاىات ك الجميؿ محمد عبد السميع سمفو،  .13
   .2009القاىرة، الطبعة األكلى،, ، دار الفكر العربيتطمعات

العنؼ المجتمعي ماىيتو ، كأشكالو ، كأسبابو جميمة عبد القادر شعباف الرفاعي،  .14
ص , الجامعة األردنية, ، قسـ الفقو ك أصكلو ، كمية كمية الشريعةككاقعو في األردف

3 ،www.alukah.net. 
، عالـ الكتب، عيف شمس، قاىرة، التكجيو كاإلرشاد النفسيحامد عبد السبلـ زىراف، .15

 .2002, (ط,ب)

، دار الفكر ناشركف كمكزعكف، الدافعية ك الذكاء العاطفي حسيف أبك رياش كآخركف، .16
  .2006عماف، الطبعة األكلى،

 .2011، مكتبة جرير،السعكدية، الطبعة الثانية، انجح مف أجؿ نفسؾريتشارد ديني،  .17

، مؤسسة الطكبجي لمتجارة كالطباعة استراتيجية مكاجية العنؼ سامية خضر صالح،  .18
 .2003،  (ب،ط )كالنشر ، القاىرة ، 

, ، داراليدل، عيف مميمةالجامع التشريع المدرسي الجزائرمسعد لعمش،  .19
 .2010، (ب،ط)الجزائر

، جسكر لمترجمة ك النشر، بيركت، الطبعة الثانية، اسئمة العنؼسمماف العكدة،  .20
2015. 

، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ، "العنؼ المجتمعي "صفكاف مبيضيف ،  .21
 .2013عماف، األردف، الطبعة العربية، 

، دار الفكر، عماف، استراتجية ادارة الضغكط التربكية النفسيةطو عبد العظيـ حسيف،  .22
  .2006الطبعة األكلى، 

 ، دار النيضة سيككلكجية العنؼ المدرسي كالمشاكؿ السمككيةعبد الرحمف العيسكم،  .23
 . 2007العربية، لبناف، الطبعة األكلى، 

، شركة سفير، التأخر الدراسي  كأسبابو كالكقاية منوعبد العزيز السيد الشخص،  .24
 . 1999، (ب،ط )القاىرة، 
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، المتفكقكف ، المكىكبكف ، المبدعكف ، أفاؽ الرعاية ك التأىيؿ عبد المنعـ الميبلدم،  .25
 .2006، (ب ػ ط  )مؤسسة شباب الجامعية، إسكندرية ، 

، مكتبة االنجمك العنؼ االسرم ، االسباب كالعبلجعمي اسماعيؿ عبد الرحمف ، .26
 .iqraakitabk.blogspot.com  المصرية،

، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة ثقافة العنؼ بالمناطؽ العشكائيةغادة شحاتة ،  .27
 .2012األكلى، 

، مركز العنؼ لدل تبلميذ في المدارس الثانكية الجزائريةفكزم احمد دريدم،  .28
 .2008، الرياض، (ب،ط)الدراسات ك البحكث، 

، (دراسات حالة)العنؼ في المدرسة العربية  مجدم أحمد محمكد إبراىيـ ك آخركف،  .29
 .2009المكتبة العصرية لمنشر ك التكزيع، مصر، الطبعة األكلى، 

، مكتبة ألنجمك العنؼ المدرسي األسباب كسبؿ المكاجيةمحمكد سعيد الخكلي ،  .30
 2008المصرية ، القاىرة ، الطبعة األكلى ، 

، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، الطبعة التقكيـ التربكممحمكد عبد الحميـ منسي  .31
 .1997األكلى، 

الصحة النفسية كالتفكؽ مدحت عبد الحميد عبد المطيؼ ، عباس محمكد عكض،  .32
 .1990، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،   بيركت ، ب،ط ، الدراسي 

، دار الصحة النفسية كالتفكؽ الدراسي مدحت عبد الحميد عبد المطيؼ كأخر،  .33
 .1990،  (ب،ط)النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت ، 

، دار الغرب لمنشر كالتكزيع ، التأخر الدراسي كطرؽ عبلجومصطفى المنصكرم،  .34
 .2005، (ب ػ س  )الطبعة األكلى ، 

، مركز الدراسات ك البحكث، الرياض، الطبعة العنؼ العائميمصطفى عمر التير،  .35
 .1998األكلى، 

العنؼ في الحياة الجامعية أسبابو كمظاىره كالحمكؿ المقترحة معتز سيد عبد اهلل ،  .36
 .2009 ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ب،ط ، لمعالجتو

 ديكاف نطؽ التحفيز المختمفة كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي مكالم بكدخمي محمد،  .37
 .2003المطبكعات الجامعية، الجزائر، ب،ط ، 

http://iqraakitabk.blogspot.com/
http://iqraakitabk.blogspot.com/
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، مكتبة جرير، السعكدية، الطبعة الثانية،  قانكف ككني لمنجاح12ىربرت ىاريس،  .38
2011. 

 مذكرات ورسائل جامعية
، رسالة ماجستير، مركز الضبط كعبلقتو بالتفكؽ الدراسي الجامعي بك الميؼ أماؿ،  .39

تخصص عمـ النفس التربكم، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاإلجتماعية، قسـ عمـ 
 .النفس كعمـك التربية، جامعة باجي مختار، عنابة

عبلقة الذاكرة النشيطة بالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ السنة الرابعة رحمة صادفي،  .40
، رسالة الماجستير ، تخصص االرطفكنيا ، كمية العمـك اإلنسانية متكسط

 .2006كاإلجتماعية، قسـ عمـ النفس، جامعة الجزائر، 

، دكر االتصاؿ التربكم في الحد مف الظاىرة العنؼ المدرسيسمطاني فضيمة ،  .41
أطركحة دكتكراه ، تخصص عمـك ، كمية العمـك اإلنسانية كالعمـك اإلسبلمية ، قسـ 

 .2016عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ ، جامعة أحمد بف بمة ، كىراف ، 
 ، التصكرات االجتماعية لمعنؼ الرمزم مف خبلؿ الكتابات الجداريةعامر نكره،  .42

رسالة ماجستير ، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية ، قسـ عمـ النفس كعمـك التربية 
 .2006ك االرطفكنيا، جامعة األخكة متنكرم ، قسنطينة ، 

العكامؿ النفسية ك االجتماعية مسؤكلة عف العنؼ المدرسي في عبد اهلل النيرب،  .43
 ، رسالة المرحمة االعدادية كما يدركيا لمعممكف كتبلميذ قسـ االرشاد النفسي

 .2008ماجستير، جامعة غزة، 

المدرسي كعبلقتو  بسمككات العنؼ ك التحصيؿ الدراسي لدل عبدم سميرة، الضغط  .44
، رسالة الماجستير ، عمـ النفس المدرسي ، جامعة سنة (17-15)المراىؽ المتمدرس 

 .2011بجاية، 

، دراسة مقارنة مؤشرات النجاح في التعميـ الثانكم الفعالية ك الكفاءةعدناف الزىراء،  .45
بيف المؤسسات الناجحة كاقؿ نجاحا في كىراف ، رسالة ماجستير، كمية العمـك 

 .2012اجتماعية، جامعة السانيا كىراف، 
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، المناخ االسرم ك عبلقتو بالتفكؽ الدراسي لدل المراىؽ المتمدرسعميكات ممحة،  .46
دارسة ميدانية بثانكيات كالية البكيرة ك تيزم كزك، رسالة ماجستير، كمية االدب ك 

 .(ب ػ س  )العمـك االنسانية ، قسـ عمـ النفس ك االرطفكنيا، 

، مظاىر العنؼ المدرسي كتداعياتو في المدارس الثانكية الجزائريةكماؿ بكطكرة،  .47
أطركحة دكتكراه ، تخصص عمـ اجتماع التربية ، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية 

 .2017، قسـ العمـك االجتماعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
، ديكاف نطؽ التحفيز المختمفة كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسيمكالم بكد خمي محمد ،  .48

 .2003، (ب ط  )المطبكعات الجامعية ، بف عنككف ، الجزائر ، 

العنؼ المدرسي كعبلقتو ىشاـ محمد ابراىيـ مخيمر عبد اهلل ابف ابراىيـ لعصماني،  .49
، رسالة بالنمك أخبلقي لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية بتعمـ محافظة الميث

الماجستير، تخصص ارشاد النفسي، قسـ عمـ النفس، كمية التربية، جامعة أـ 
 .1434القرل،

 دوريات عممية مجالت و
العنؼ المدرسي كأثره عمى تحصيؿ الدراسي ك السمككي لمطفؿ اباء محمد الدريعي،  .50

، أعماؿ المؤتمر السادس الحماية الدكلية لمطفؿ ، طرابمس، ،مركز البحث العممي
20-22/11/2014. 

العقاب البدني ك المفظي في ميزاف االدارة احمد الريح يكسؼ أحمد أبك عاقمة،  .51
 ، 4، عميد كمية التربية ، جامعة افريقيا العالمية ، دراسات تربكية ، العدد المدرسية
 .2010أكتكبر 

األسباب التي تدفع التبلميذ لمعنؼ كالشغب داخؿ أسماء مصطفى محمد النحركام،  .52
، تربية كمشكبلت ، قسـ الدراسات العميا ، كمية التربية، جامعة طنطا، المدرسة

kenanaonline.com 

أسباب العنؼ المدرسي ككسائؿ الحد منو مف كجية نظر أكلياء جياد عمي السعايدة،  .53
 ، دراسة ميدانية في قضاء عيرا كيرؽ ، أمكر طمبة المرحمة االساسية العميا في اردف

 .2014، 4، العدد 41دراسات العمـك االنسانية كاالجتماعية، المجمد 
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أسباب العنؼ المكجو ضد المعمميف كاالدارييف في المدارس الثانكية خالد الصرايرة،  .54
، المجمة االردنية في العمـك الحككمية مف كجية نظر الطمبة ك المعمميف ك االدارييف 

 .2009، االردف، 2التربكية، عدد 

اسباب سمكؾ العنؼ الطبلبي المكجو ضد المعمميف ك ادارييف في خالد الصرايرة،  .55
، المدارس الثانكية الحككمية في االردف مف كجية نظر الطمبة ك المعمميف ك االدارييف

 .15/4/2009 . 2 ، العدد 5مجمة االردنية في العمـك التربكية ، مجمد 

، المركز الجامعي محددات النجاح الدراسي ، مقاربة سكسيك سيككلكجيةزقاكة أحمد،  .56
 .https://revues.univ-ouargla.dz، 2014غميزاف، الجزائر، 

ذكاء االنفعالي كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف المتفكقيف اؿسياد المممي ،  .57
 ، العدد 26، كمية التربية ، جامعة دمشؽ ، مجمة جامعة دمشؽ ، المجمد كالعادييف 
 2010الثالث، 

تكاجد العنؼ المدرسي لدل طمبة المرحمة الثانكية في شذل عبد الكريـ أسعد، درجة  .58
، مجمة جامعة تشريف لمبحكث ك محافظة االذقية مف كجية نظر المدارس فييا

،  (36)الدراسات العممية ، سمسمة االدب ك العمـك ك االنسانية ، المجمد
  .2014،(5)العدد

، جامعة سعد دحمب ، البميدة ، عكامؿ كعكائؽ التحصيؿ الدراسي شيخي رشيد ،  .59
 .univ-eloued.dzمجمة الباحث، 

، عضك ىيئة تحميؿ ظاىرة العنؼ ك أثره عمى المجتمععمي اسماعيؿ مجاىد ،  .60
التدريس ، االكاديمية الممكية لمشرطة، مركز االعبلمي االمني، 

www.policemc.gov.bh. 

، كمية العنؼ المدرسي عند االطفاؿ كعبلقتو بفقداف احد الكالديففاطمة كامؿ محمد،  .61
 .2011 ، 14التربكية المفتكحة ، قسـ التربية كعمـ النفس، دارسات تربكية ، العدد 

إمكانية تطكير ميارات مستشارم التكجيو مف أجؿ التعامؿ مع فتيحة ميدم بمعسمة ،  .62
، مداخمة ، جامعة مكلكد سمكؾ العنؼ ، سمكؾ العدكاني لدل التبلميذ المراىقيف

 manifest.univ-ouargla.dz ، معمرم ، تيزم كزك

https://revues.univ-ouargla.dz/
https://revues.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
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، المجمد 2، مجمة عالـ الفكر، العددالعدكاف كالعنؼ في األسرة مطمكع محمد بركات ،  .63
 .1999،الككيت ، 27

، (ب،ب )، اعداد معيد التأسيس ، جامعة نزكل ، اسس النجاحمقاؿ بعنكاف،  .64
 .2016ديسمبر، 

، قسـ عمـ النفس ، سيككلكجية العدكاف كالنظريات المفسرة لونجاة أحمد الزليطي ،  .65
  . 2014 ، نكفمبر 16كمية اآلداب ، جامعة الزكاية ، المجمة الجامعة ، العدد 

 مواقع االنترنيت
-download-library-pdf ، أريد النجاح في البكالكريامحمد مساعد، .66

ebooks.com  
  www.elkhabar.com 2017 مارس 7مكقع الخبر أكاليف، .67

68. https://revues.univ-ouargla.dz        

  alaraby.wordpress.com، 2008 أفريؿ 24مكقع المدكف العربي،  .69
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 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 جامعة أحمد دراية ػ أدرار

 كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية كالعمـك اإلسبلمية
 قسـ العمـك االجتماعية

 تخصص عمـ اإلجتماع المدرسي
 السنة ثانية ماستر

 
 :إعداد إستمارة بحث بعنكاف 

 (العنف المدرسي وتأثيره عمى النجاح في شيادة البكالوريا)
 دراسة ميدانية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي

     في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر، يسرنا اف نضع بيف أيديكـ ىذه 
 .اإلستمارة التي تحتكم عمى أسئمة كنرجكا منكـ اإلجابة عمييا بكؿ صدؽ ك مكضكعية

اماـ اإلجابة  (X)يرجى مؤل الفراغات كقراءة العبارة جيدا ثـ كضع عبلمة :      مبلحظة 
 .المناسبة، مع العمـ أف الغرض الكحيد مف ىذه اإلستمارة ىك البحث العممي فقط

 
 :تحت إشراؼ :                                                     مف إعداد 

 مسعد فتح اهلل. ػ بالتكيتي فاطمة الزىراء                                       د
 ػ ركماني كمثـك

 
 

                                      
 
 
 
 

 2017/2018المكسـ الجامعي 
  



 المالحق 
 

 

106 

 المعمومات الشخصية: المحور األول
 ذكر                            أنثى :        الجنس  .1

 20إلى 18            مف 18إلى 16مف :          السف  .2

 : .............................الشعبة  .3

 ضعيؼ               متكسط                  جيد:     المستكل المعيشي  .4

 ريفي                  حضرم               شبو ريفي:       المنطقة السكنية  .5

 مرة                    مرتيف                   أكثر:      ىؿ أعدت السنة  .6

 يسكناف معا           منفصبلف            احدىما متكفي:    حالة الكالديف  .7

 العنف الجسدي وتأثيره عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالوريا: المحور الثاني 
 ىؿ تكجد مظاىر العنؼ الجسدم داخؿ مؤسستؾ؟   نعـ          ال   .8

 في حالة اإلجابة بنعـ ىؿ يتـ عقاب الفاعؿ؟     نعـ            الػ 
 ػ مانكع العقاب؟ 

   .................................................................. 
 ىؿ تعرضت لمعنؼ الجسدم داخؿ المؤسسة؟   نعـ            ال  .9

 ػ في حاؿ تعرضؾ لمعنؼ الجسدم ماىي األمكر التي تعرضت ليا؟     

......................................................................... 
  ىؿ يؤثر ىذا عمى تراجعؾ في دراسة؟     نعـ         ال  .10

............................... ػ في حاؿ اإلجابة بنعـ كيؼ ذلؾ؟ 
............................................................... 

 مف  طرؼ مف تعرضت لمعنؼ داخؿ المؤسسة؟       .11

   األستاذ            الزمبلء            اإلدارييف            شخص أخر        ال أحد
 ىؿ يكجد إحتراـ بينؾ كبيف زمبلئؾ داخؿ المؤسسة؟    نعـ                 ال .12

 ػ في حاؿ اإلجابة بػ ال ، ىؿ يدفعؾ ىذا إلى؟   
 الغضب           القمؽ              الضرب            السب

 .............................................................أخرل حدد 
 ػ في ىذه الحالة ىؿ يؤثر ىذا عمى تحصيمؾ الدراسي؟   نعـ            ال 
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 في حاؿ تعرضت لسمكؾ عنيؼ كيؼ تككف ردة فعمؾ؟  .13

 ػ تتغيب عف المدرسة 
 ػ تككف عندؾ نفس ردة الفعؿ

 ػ تتقبؿ العنؼ كتصمت
................................................................ أخرىا أذكرىا 

  ................................... 
 ػ ىؿ يؤثر ىذا عمى تحصيمؾ الدراسي؟      نعـ                ال         

 ىؿ تعرضت لعنؼ جسدم مف طرؼ أسرتؾ بسبب الدراسة؟   .14

  نعـ            ال

 ػ في حاؿ اإلجابة بنعـ ىؿ يؤثر ىذا عمى تحصيمؾ الدراسي؟            

   نعـ                ال

 ىؿ سبؽ ك إف استدعيا أكلياء أمرؾ مف قبؿ مؤسستؾ؟     نعـ         ال  .15

.................................. ػ في حاؿ اإلجابة بػ نعـ ماىك السبب؟ 
........................................................... 

 العنف المفظي وتأثيره عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالوريا : المحور الثالث 
 ىؿ تعرضت لمعنؼ المفظي داخؿ المؤسسة؟     نعـ                 ال .16

 ػ في حاؿ تعرضت لمعنؼ المفظي ماىي األمكر التي تعرضت ليا؟    

   سب            شتـ                  تيديد 

 ................................................................  أخرل حدد 

 مف طرؼ مف تعرضت لمعنؼ المفظي داخؿ المؤسسة؟ .17

       األستاذ          الزمبلء           اإلدارييف         شخص اخر           ال أحد
................................. ػ ماىي أكثر األساليب المستخدمة اتجاىؾ؟ 

...................................................................... 
 كيؼ تككف ردة فعمؾ؟ ػ 

.................................................................................. 
 ىؿ يؤثر ىذا عمى تراجعؾ في دراسة؟     نعـ             ال .18
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 إلى مف يعكد سبب تفشي ظاىرة العنؼ المفظي في رأيؾ؟  .19

 األستاذ                     التبلميذ               اإلدارة 
 .......................................................................أخرل حدد 

:                                                                                         في حالة تعرضؾ ألم كسيمة مف كسائؿ العنؼ المفظي ىؿ  .20
 ػ تناقش األمر مع األستاذ

 ػ تناقش األمر مع اإلدارة   
 ػ تناقش األمر مع األكلياء

  ىؿ يستخدـ مدرسؾ ألفاظ غير الئقة كشتائـ داخؿ القسـ؟     نعـ         ال .21

 ػ في حاؿ اإلجابة بنعـ ىؿ يؤثر سماعؾ ليذه األلفاظ عمى تركيزؾ في الدراسة؟   
 نعـ         ال

 ػ ىؿ ىذا يجعمؾ تكره الدراسة أك مادة مف المكاد؟    نعـ           ال       

 كيؼ ىي عبلقتؾ بأستاذؾ؟ .22

 جيدة              متكسطة            سيئة
 ػ في حاؿ اإلجابة بسيئة ىؿ يؤثر ىذا عمى تحصيمؾ الدراسي؟      نعـ             ال

 ىؿ ترل أف إستخداـ العنؼ المفظي ىك كسيمة لمدفاع عف كرامتؾ؟ .23

 نعـ             ال

 العنف المعنوي وتأثيره عمى نجاح التمميذ في شيادة البكالوريا: المحور الرابع 
 ىؿ تعرؼ ماىك العنؼ المعنكم؟    نعـ           ال .24
 ىؿ تعرضت لو داخؿ المؤسسة؟    نعـ          ال .25

 في حاؿ تعرضؾ لمعنؼ المعنكم ماىي األمكر التي تعرضت ليا؟ .26

 السخرية                 اإلشمئزاز             اإلحتقار         إىانة
 .............................................................       أخرل أذكرىا 

 ػ كيؼ يؤثر ذلؾ عمى شعكرؾ النفسي؟                    

  اإلحباط               اليأس                   الفشؿ               
 ................................................................غيرىا حدد 

 ىؿ تعرضؾ لمعنؼ المعنكم يؤثر عمى نجاحؾ في شيادة البكالكريا؟       .27
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  نعـ                ال
 مف طرؼ مف تعرضت لمعنؼ المعنكم داخؿ مؤسستؾ؟ .28

  األستاذ            الزمبلء           اإلدارة            شخص أخر         ال أحد
................................................... ػ كيؼ تككف ردة فعمؾ؟ 

....................................................... 
 ىؿ تعرضت لئلىماؿ كالبلمباالة مف طرؼ أستاذؾ؟       نعـ          ال .29

ػ في حاؿ اإلجابة بنعـ ىؿ يؤثر ىذا عمى تحصيمؾ الدراسي؟  
................................................................................... 

 إذا تعرضت لمشاكؿ داخؿ األسرة ىؿ يعكد عميؾ ىذا سمبا داخؿ المؤسسة؟  .30

 نعـ            ال                          

 ىؿ تشعر بالفشؿ في حاؿ تدنى تحصيمؾ الدراسي الفصمي؟    نعـ          ال .31

 في حاؿ إحساسؾ بالفشؿ ىؿ يؤثر ىذا عمى نجاحؾ في البكالكريا؟     .32

  نعـ               ال
 ىؿ تعمؿ مؤسستؾ عمى التقميؿ مف ظاىرة العنؼ المدرسي؟     .33

  نعـ                ال
ماىي اإلقتراحات المقدمة مف طرفكـ لتحسيف كالقضاء عمى مثؿ ىذه األشكاؿ مف  .34

............................................................................... العنؼ؟
........................................................................................
........................................................................................

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


