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Résumé:  

Le but de cette étude est d'étudier le phénomène de la violence scolaire, ce 
phénomène dangereux qui est devenu une entité menaçante  pour  la société et les 
individus. Les divers établissements d'enseignement constituent aujourd’hui, le 
théâtre de la violence, du  vandalisme et de l'intimidation... cela, fait appel à chacun 
de nous, vu  les pertes morales et matérielles que peut engendrer cette violence, ainsi 
que les coûts psychologiques et sociaux dont souffrent  les administrateurs, les 
enseignants ,les parents et les élèves. Ce qui montre la gravité de ce phénomène, le 
nombre  d’élèves  plaignants qui ont été exposés à la violence des professeurs ou des 
camarades de classe .A titre d’exemple, les cas de violence à l'école, ont atteint dans 
l’année 2000, 2762 cas, dont 19 mortels.
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  %  

1995  22  18,33  
1996  36  30,00  
1997  42  35,00  
1998  20  16,67  

  100,00  120  المجموع

16,67
199848,33

951996 
123
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 الوالدة  الوالد     

  %  ت  %  ت    

 10  08,34  20  16,67   28  23,33  30  25,00  
 30  25,00  22  18,33   18  15,00  16  13,33  
 31  25,83  24  20,00  

 
34  28,33  40  33,33  

 34  28,33  34  28,33   31  25,00  32  26,67  
 15  12,50  20  16,67   10  08,34  02  01,67  
 120  100  120  100   120  100  120  100  
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30  جيدة 25,00  10 08,33 

70  عادية 58,33  50 41,67 

12  سيئة 10,00  40 33,33 

08  سيئة جدا 06,67  20 16,67 

120  المجموع 100  120 100 

3
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1.2.1
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  ال  نعم  مضمون البنود  الرقم

  %  ت  %  ت
7   70  58,33  50  41,67  
8   76  63,33  44  36,67  
9   72  60,00  48  40,00  
10   80  66,67  40  33,33  
11   80  66,67  40  33,33  
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12   70  58,33  50  41,67  
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66,67
63,33
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درجات 
االستعداد 

  للعنف

عدد 
أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الفرق 
في 
  المعدل

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
المعياري 
  للمتوسط

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

120  3,73  0,73  1,15  0,11  6,983  119  000,  
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6,983

000
0,0595
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2.2.1


 

 

 

 
)6(
 

رقم
ال

  

نوعية   مضمون البنود
  العوامل

  ال  نعم
  %  ت  %  ت

  .أحطم كل ما أجده أمامي إذا كنت غاضبا  13

سية
النف

مل 
عوا

ال
  

69  57,50  51  42,50  
  58,33  70  41,67  50  .أصرخ ألتفه األسباب وأبكي أحيانا  14
  35,00  42  65,00  78  .أتعامل بخشونة مع اآلخرين  15
أتعرض كثيرا للصراعات النفسية كـالخوف    16

  ...والقلق
90  75,00  30  25,00  
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  33,33  40  66,67  80  .أشعر بالفشل واإلحباط دوما  17
  33,33  40  66,67  80  .كثيرا ما أشعر بعدم األمن والتوتر  18
  66,67  80  33,33  40  .أشعر بالذنب عندما أتعدى على اآلخرين  19
ال أستطيع تقدير المسـؤولية تجـاه نفسـي      20

  .وغيري
92  76,67  28  23,33  

ج فـي الوسـط   أجد صـعوبة فـي االنـدما     21
  .المدرسي

   
   

   
 

وية
ترب

ل ال
وام

الع
  

74  61,67  46  38,33  

أنفر من الدراسة بسـبب تفضـيل األسـاتذة      22
  .لبعض التالميذ

75  62,50  45  37,50  

أكره األساتذة بسـبب العقوبـات الجماعيـة      23
  .والتهكم واالستهزاء بالتالميذ

75  62,50  45  37,50  

اكتظاظ األقسـام   أشعر بالضيق والقلق بسبب  24
  .والفوضى

66  55,00  54  45,00  

المساعدون التربويون واألسـاتذة متشـددون     25
  .ومتسلطون

84  70,00  36  30,00  

أفشل في دراستي بسبب كثافة البرامج وظلـم    26
  .األساتذة

60  50,00  60  50,00  

  58,33  70  41,67  50  .لدي نقص في الدافعية للتحصيل الدراسي  27
والدي لي يسـبب حقـدي لزمالئـي    عقاب   28

  . وأساتذتي

عية
تما

الج
ل ا

وام
الع

  

40  33,33  80  66,67  

حرماني من حقـوقي السـبب فـي عـدائي       29
  .لآلخرين

48  40,00  72  60,00  

أكره الجميع بسبب الفقر الذي أعيشـه فـي     30
  .أسرتي

38  31,67  82  68,33  

كثرة المشكالت األسرية يـدفعني السـتعمال     31
  .العنف

36  30,00  84  70,00  

قلة االهتمام بمطالبي الشخصية، يؤدي بي إلى   32
  .التمرد

76  63,33  44  36,67  

اإلهمال والنزعة التسلطية وتقييـد الحريـة     33
  .أسباب رئيسية للعنف

96  80,00  24  20,00  

  .وسائل اإلعالم المختلفة تشيد بالقوي فقط  34

   
   

ا    51,67  62  48,33  58ل
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  18,33  22  81,67  98  .أحب مشاهدة األفالم البوليسية العنيفة  35
أحب المقاالت الصحفية التي تتحـدث عـن     36

  .مختلف الجرائم
100  83,33  20  16,67  

المشاهد العنيفة التي تعرض عبـر وسـائل     37
  .اإلعالم تدفع للعنف

100  83,33  20  16,67  

  41,67  50  58,33  70  .رينالعنف وسيلة جيدة في التعامل مع اآلخ  38
أفالم العنف والجريمة تعلمني أساليب وتقنيات   39

  .ممارسة العنف
80  66,67  40  33,33  

5 
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83,33
81,67 




13,5°
  

درجات 
مختلف 
العوامل 

  دية للعنفالمؤ

عدد 
أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الفرق 
في 
  المعدل

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
المعياري 
  للمتوسط

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

120  16,13  2,63  2,81  0,26  10,236  119  000,  

يتبين له أن متوسط درجات مختلف العوامل ) 7(المتأمل لمعطيات هذا الجدول 
، وهو أعلى من مستوى المتوسط المقدر بـ 16,13عنف المدرسي وصل إلى المؤدية لل

، وهو فرق كاف للقول بأن هناك عوامل مختلفة تؤدي إلى العنف لدى تالميذ أفراد 13,5°
الدالة إحصائيا، حيث بلغ مستوى  10,236المقدرة بـ " ت"العينة وهذا ما أوضحته قيمة 

عند مستوى الثقة  0,05مستوى الداللة المعتمد ، وهو أصغر من 0,000الداللة المحسوب 
، وهذا يعني أن مستوى درجات العوامل المؤدية للعنف المدرسي أعلى من 95%

  .المستوى المفروض
يمكن القول أن ظاهرة العنف المدرسي ) 7و 6(ومما سبق من معطيات الجدولين 

مـثال إن كـان متسـلطا     تتأثر بجملة عوامل نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية، فاألستاذ
وعاجزا عن تحقيق توافقه المهني ال شك أنه يمثل القدوة السيئة ألنه من خالل سـلوكاته  
يغرس قيم التسلط والعنف، واألسرة إن لم توفر الرعاية الالزمة ألبنائها يؤدي بهـم إلـى   

لفزيـون  المعاناة عاطفيا مما يولد لديهم العنف، وكذا وسائل اإلعالم المختلفة وخاصـة الت 
والشبكة العنكبوتية، فقد أكدت الكثير من الدراسات أن التقليد والمحاكاة يعتبـران عـاملين   
أساسيين لحدوث السلوك العنيف من خالل التقليد لما يشاهد عبر التلفزيـون واالنترنـت،   
ومنه يمكن التأكيد على وجود عوامل نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية متداخلة فيما بينها 
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دي إلى ظاهرة العنف المدرسي لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط، وعليه فإنه يمكـن  تؤ
توجد عوامل تؤدي إلى العنف لدى تالميـذ مرحلـة   "القول بأن الفرضية الثانية القائلة بـ

  .قد تحققت" التعليم المتوسط
البيانات المتعلقة بدور األخصائي النفسي في التخفيـف مـن ظـاهرة    : 1-2-3

  :المدرسيالعنف 
تشمل البيانات المتعلقة بهذا القسم ثالثة عشر بندا، وهي تتعلق بالفرضـية الثالثـة   

لألخصائي النفسي دور في التخفيف من ظاهرة العنف المدرسي لدى تالميـذ   "القائلة بـ
  :، والجدول اآلتي يوضح ذلك"مرحلة التعليم المتوسط

فيف من ظاهرة العنف بحسب يبين دور األخصائي النفسي في التخ) 8(جدول رقم 
  .وجهة نظر أفراد العينة

  ال  نعم  مضمون البنود  الرقم
  %  ت  %  ت

  25,00  30  75,00  90  .اكتشاف وتشخيص مشكالت التالميذ بغية إيجاد حلول لها  40
إيجاد الحلول المنطقية والمعقولة للمشكالت التـي يواجههـا     41

  .التالميذ
92  76,67  28  23,33  

  33,33  40  66,67  80  .نمو النفسي للتالميذ خالل هذه المرحلةمتابعة ال  42
إيجاد مناخ نفسي تزداد فيه فرص التفاعـل بـين التالميـذ      43

  .واألساتذة
78  65,00  42  35,00  

  28,33  34  71,66  86  .تحقيق االتصال المفقود بين المؤسسة التعليمية واألسرة  44
تكيف مع الـنفس  مساعدة التالميذ أصحاب المشكالت على ال  45

  .ومع الزمالء
90  75,00  30  25,00  

  33,33  40  66,67  80  .تشجيع التالميذ على المشاركة في مختلف األنشطة المدرسية  46
تشجيع التالميذ على إيجـاد الحلـول المالئمـة لمشـكالتهم       47

  .الشخصية بأنفسهم
110  91,67  10  08,33  

  16,67  20  83,33  100  .األساتذةتقديم النصح والمساعدة الفنية للتالميذ و  48
  41,67  50  58,33  70  .إحالة التالميذ أصحاب المشكالت على المراكز المتخصصة  49
  50,00  60  50,00  60  .تطوير المفهوم االيجابي للذات وبناء الثقة باآلخرين  50
  35,00  42  65,00  78  .تشجيع التالميذ على التعبير عن انفعاالتهم ومشاعرهم بهدوء  51



 
 

  307  
  

  18,33  22  81,67  98  .تشجيع التالميذ على التواصل مع اآلخرين بشكل هادئ  52

  :يتضح ما يلي) 8(من خالل هذا الجدول 
من أفراد العينة يحبون التشجيع على إيجاد الحلـول المالئمـة لمشـكالتهم    % 91,67 -

  .الشخصية بأنفسهم
  .يةمن أفراد العينة يحبون تقديم النصح والمساعدة الفن% 83,33 -
  .من أفراد العينة يحبون التشجيع على التواصل مع اآلخرين بشكل هادئ% 81,67 -
من أفراد العينة يحبون إيجاد الحلول المنطقية والمعقولـة للمشـكالت التـي    % 76,67 -

وغير ذلك مما هو مبين في الجدول، وللتأكد من النتائج السابقة هذه اسـتخدم  . يواجهونها
يؤدي األخصائي النفسي دور في التخفيف من ظـاهرة العنـف    لمعرفة، هل" ت"اختبار 

  .بشكل جوهري عن معدل درجات العنف، والجدول اآلتي يوضح ذلك
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعدل البنود المتعلقة ) 9(جدول رقم 

ومسـتوى  " ت"بدور األخصائي النفسي في التخفيف من ظاهرة العنف مقرونـة بقيمـة   
  .لتهادال

درجات 
التخفيف 

من ظاهرة 
  العنف 

عدد 
أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الفرق 
في 
  المعدل

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
المعياري 
  للمتوسط

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

120  9,27  2,77  1,70  0,16  17,788  119  000,  

ة العنـف  أن متوسط درجات التخفيـف مـن ظـاهر   ) 9(يتضح من هذا الجدول 
، °6,5، وهو أعلى من مستوى المتوسط المقدر بــ  9,27المدرسي لدى أفراد العينة بلغ 

وهو فرق يؤكد أن لألخصائي النفسي دور في التخفيف من ظاهرة العنف المدرسي، حيث 
، وهذا المستوى 0,000، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 17,788" ت"بلغت قيمة 

، وهذا معناه أن لألخصائي النفسي دور جوهري 0,05المعتمد أصغر من مستوى الداللة 
  .في التخفيف من معدل درجات العنف المدرسي

يمكـن القـول أن األخصـائي    ) 9و 8(ومما سبق، ومن خالل معطيات الجدولين 
النفسي في أي مؤسسة تعليمية له دور في غاية األهمية في مساعدة التالميذ وخاصة ذوي 
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التربوية وحتى االجتماعية في إشراكهم في تشخيص مشكالتهم تلـك  المشكالت النفسية و
وإيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب، وعليه فإنه يمكن القـول بـأن الفرضـية    

لألخصائي النفسي دور في التخفيف من ظاهرة العنف المدرسي لـدى   "الثالثة القائلة بـ 
  .، قد تحققت"تالميذ مرحلة التعليم المتوسط

  :مقترحات الدراسة -2
إن ظاهرة العنف لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط ظاهرة خطيرة معقدة متعـددة  
العوامل، فلها عوامل نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية، وكل هذه العوامل تحتـاج إلـى   
دراسات معمقة قصد الوصول إلى القضاء عليها، أو على األقل التخفيف منها، ولكي يـتم  

  :ذلك يمكن تقديم المقترحات التالية تحقيق
توجيه الباحثين في مختلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية والدينية والقانونيـة إلـى    :2-1

دراسة هذه الظاهرة والتعمق في مختلف جوانبها إلعطاء تشخيص دقيق يمكن من اقتراح 
  .البدائل المناسبة لذلك

المشرفين علـى تربيـة وتعلـيم التالميـذ      القيام بدورات وملتقيات عملية لتكوين :2-2
  .وإرشادهم إلى طرق وسبل التعامل مع التالميذ وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم

العمل على إشاعة ثقافة السلم والالعنف من خالل غرس قـيم التسـامح والعـدل    : 2-3
اإلعالم، واالحترام المتبادل والتعاون والحوار البناء ابتداء من األسرة، فالمدرسة، فوسائل 

  ".الوقاية خير من العالج"عمال بالقول المأثور 
  .تعيين أخصائي نفسي مدرسي في كل مؤسسة تعليمية، والعمل على تفعيل دوره :2-4
مراقبة وتوجيه مختلف البرامج التي تعرض في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  :2-5

  .ممارسة العنف والمكتوبة، ففي ذلك وقاية للتالميذ في هذه المرحلة من
  :خاتمة

، تهدد كيان لقد اتضح من خالل ما سبق أن ظاهرة العنف المدرسي ظاهرة خطيرة
األمة أفرادا وجماعات، لذلك يجب على المربيين واألولياء وكل من لـه صـلة بالتربيـة    
والتعليم التفطن لخطورتها، والعمل سويا لوضع برنامج وقائي عالجي فوري لعالجها، أو 
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منها على األقل، ألنهم هم الذين يتحملون مسؤولية ظهورها سـواء كانـت فـي    التخفيف 
  ...صورة شتم أو سب أو ضرب

هذا وقد كشفت هذه الدراسة أن نسبة معتبرة من التالميذ أفراد العينة لديهم استعداد 
للعنف، وهذا راجع لعدة عوامل أثبتت العديد من الدراسات واألبحاث دورها وتأثيرها في 

سلوكات العنف الموجودة فعال في الواقع المعيش منها العوامل النفسية والتربويـة   تشكيل
واالجتماعية والثقافية، وهذا ما يؤكد الحاجة الملحة لألخصائي النفسي داخل كل مؤسسـة  
تعليمية للعمل على األقل من تخفيف معاناة التالميذ من مختلف المشكالت ومنهـا العنـف   

  . المدرسي

  

 


