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  ملخص الدراسة

يمارسه المعلم بحجة فرض النظام، و تعديل السلوكات غير المرغوبة التي تظهر  إن العقاب الذي      

و خاصة المراهق، فقد يؤدي إلى  سلبية على شخصية التلميذ المتمدرعند بعض التالميذ، قد يترك أثارا س

على أن العقاب يؤدي  أكدت  قة التي سابمن هذه الفكرة و الدراسات ال انطالقا. ظهور سلوكات عدوانية

إلى ظهور سلوكات عدوانية، جاءت هذه الدراسة تبحث إلى أي مدى يتأثر السلوك العدواني بالعقاب 

  .و الجسمي     المعنوي هبنوعي

العقاب، المعلم،  :ص لدراسة أربعة متغيرات و هيخص الدراسةلذا فالجانب النظري من هذه 

و ما يالحظ في هذه الفصول أننا ركزنا على تقديم . و كل متغير يمثل فصل. راهقةالسلوك العدواني، الم

، دون أن المتغيراتالعناصر المهمة، و التي تعطي لنا نظرة موجزة و شاملة على كل متغير من هذه 

  .لإلشكاليةننسى أن الفصل األول يمثل اإلطار العام 

 استبيانإذ قمنا ببناء . عرض و تفسير النتائجلبحث و لمنهجية افي حين خصص الجانب الميداني 

 تغير السلوك العدواني، م  و لقياس. أنواع العقوبات التي يمارسها المعلم التعرف على  من خالله تم

على البيئة  المكيف 1994محمد نبيل عبد الحميد  لعبد اهللا سليمان وعلى مقياس السلوك العدواني  اعتمدنا

و لقد . لت ما يجب تعديلهو عد 2002و قامت األستاذة شريفي بتطبيقه على البيئة الجزائرية عام . العربية

و  متوسطولون دراستهم في التعليم اليزا 240و المقياس على عينة بلغ عدد أفرادها  االستبيانتم تطبيق 

تحليل البيانات باستخدام األساليب  الثانوي بستة مؤسسات تربوية في والية تيزي وزو، و لقد تمالتعليم 

  : الدراسة بالنتائج التالية انتهتو  Spssوهذا باستخدام نظام  ،االستدالليةاإلحصائية الوصفية و 

لدى تالميذ التعليم بين العقاب الجسمي و ظهور السلوك العدواني  توجد عالقةال   -

  . متوسطال

واني لدى تالميذ التعليم لوك العدبين العقاب المعنوي و ظهور الس توجد عالقة ال  -

 .متوسطال

بين العقاب الجسمي و ظهور السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم  وجد عالقةال ت -

 .الثانوي

بين العقاب المعنوي و ظهور السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم  توجد عالقة ال   -

 .الثانوي

لعدواني تعددة تؤدي إلى ظهور السلوك اهناك عوامل أخرى م ؤكد على أنتإن هذه النتائج  

في هذه  العقاب أثير ا لم يظهر تلذوالتعليم الثانوي  عليم المتوسطتفي ال لدى التلميذ المتمدرس 



فالسلوك العدواني ظاهرة نفسية معقدة تتأثر بمجموعة من العوامل كالعوامل الألسرية الدراسة 

  .والعوامل المدرسية  اإلعالم ووسائل،
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 مقدمة 

 األذهانتقتصر على حشو  ال مهمته أن إذعاتق المعلم، تضع المدرسة مهمة كبيرة على  

ها، لذا نجده يعمل في تكوين شخصية الفرد و تربيت أيضا ، بل تتمثلالمعارف  و المعلوماتب

صحيحة التي لالعادات ا إكسابهالمتعلم و تعديل سلوكه و تكوين اتجاهاته و  أراءعلى صقل 

نجده مختلفة و متنوعة، فتارة  اأدوارللمعلم  إنو لهذا يمكننا القول  تجعل منه شخصا ناضج

  .عاتقه وضعت على التيالكثيرة  األدوارو غيرها من  وم، و تارة مربموجه و تارة مق

   الصف فرض النظام و االنضباط داخلعدة بحجة  أساليب إلىالمعلم  عادة ما يلجأ و 

العقاب  أسلوبالتعليمية عظم المؤسسات التربوية الشائعة و المستعملة في م األساليب و من

في  نأ إال الوسائل التي يستعملها المربون، أقدميعتبر من  الذي، المعنويالجسمي و  بنوعيه

شخصية  قد يتركها في التي اآلثارقد يتفنن المعلم في استعمال العقاب متجاهال  األحيانبعض 

  .لمتعلما

الجسمي  العقاب بين العالقة التي قد تربط إلى حاولنا التعرض اإلطارو في هذا  

ليم المتوسط و التعليم تعالتلميذ المراهق المتمدرس في ال لدى العدواني وظهورا لسلوك والمعنوي

                                                          .ت الدراسة سبعة فصولنضمالثانوي وت

أهداف  إضافة إلى عرضة، و فرضيات الدراس إشكالية األولل تناولنا في الفص 

  .بقة التي تناولت الموضوعو الدراسات السا أهميتهاة و الدراس

 تاريخية عن العقابلمحة   مفهومه،فيه موضوع العقاب،  فتتناولناالفصل الثاني  أما

ة العقاب فيها العالقات التربوية و مكان أنماط األسباب التي تستدعي العقاب،و أنواعه نظرياته

  .لبية للعقابالس اآلثار المدرسة و العقاب

ته موضوع المعلم ، مفهومه ، لمحة تاريخية عن مكان إلىو تطرقنا في الفصل الثالث 

 أدواره و أخيرا و صفات المعلم،  خصائص ذكرنافي الجزائر، ثم   هإعداد، في بلدان مختلفة

  .                                                                    إليهاالمشكالت التي يتعرض 

المرتبطة مفهومه و المفاهيم  السلوك العدواني، عن في الفصل الرابع و تحدثنا 

سلوك، سيرورة نمو هذا ال ظهور النظريات المفسرة لهذه الظاهرة، مظاهره و أنواعه، أسباب،

   .هعالجمنه و وقايةطرق ال أخيراو   وك العدوانالسل
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مظاهر نموه  للمراهقة،الزمنية  المراحل ،عن المراهقة، مفهومها الخامسوجاء الفصل 

االجتماعية  ،المؤسسات ،حاجات المراهقةالمراهقة أشكال،االتجاهات المفسرة للمراهقة 

  المراهق مشكالت  إلىتعرضنا  أخيراو  والمراهقة 

نهج مبتقديم الو خصصنا الفصل السادس من دراستنا للجانب المنهجي للدراسة، 

جمع  أدوات خصائصها، الدراسة االستطالعية، عينة الدراسة و ،   المستعمل مكان الدراسة

تحليل النتائج والختبار الفرضيات وأخيرا و األدوات اإلحصائية المستعملة لوصف و  البيانات

  .ألدوات جمع البيانات اإلجرائيالتطبيق 

يا وكذا تفسير  ل عليها ميدانالفصل السابع ، فيحتوي على عرض واف لنتائج المتحص أما

   . ومناقشتها الدراسةلفرضيات 

تراحات التي أوحت بها القمع تقديم بعض ا للدراسةخاتمةقمنا بتقديم  األخيرو في 

  .بعض البحوث للدراسة كذا اقتراح والدراسة 
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  :اإلطار العام لإلشكالية 

ت اإلنسانية مهمة تربية المدرسة من أهم المؤسسات التي توكلها المجتمعاتعتبر

ومرتكز  ريوتكوين شخصياتهم، إذ نجدها مقوما أساسيا للتطور العلمي والثقافي والحضااألفراد،

عزتها  وبها نحافظ على ثوابت األمة و استمرارها ومظهر من مظاهرالتنمية بكل أبعادها،

والمؤسسات   إن المعاهد الثقافية: "Laurent Islyلورين أسلي وقوتها وفي هذا الشأن قالت 

أقيمت المدرسة تلبية لحاجة  التربوية هي العمود الفقري الذي تقوم عليه حضارة بلد ما، وقد

أمرا علينا أن نستجيب لها ونلبيها بشكل دائم ومنظم، فال ندع استجابتنا هذه للصدفة أو ‘لنا

  1"مشكوكا فيه

 ة ودورها الفعال في تكوين وتربيةونظرا ألهمية هذه المؤسسة التربوية، أي المدرس

 كانيتها المادية والبشرية لتعليمشخصية الفرد، عملت األمم قديمها وحديثها على تسخير كل إم

       ةراسيت التعليمية وبالمقررات الداألفراد وتكوين شخصياتهم، حيث زودتها بأفضل اإلمكانا

و جهزتها بالمباني؛ لكن من األكيد أن هذا التسخير يبقى دون معنى، إن لم تزود المؤسسات 

المدرسية بمعلمين معدين إعدادا مهنيا وأكاديميا، باعتبارهم يقدمون أدورا تعجز عن تأديتها بقية 

لنجاح ألي برنامج عناصر العملية التربوية، فهم بمثابة حجر الزاوية في هذه العملية ومفتاح ا

االحترام والتفاهم ومساعدة  الصف وخلق جو مبني على التسامح وتوقف إدارة تدراسي،و عليهم 

المتعلمين على حل المشاكل الدراسية وإنشاء عالقات وطيدة معهم و حسن معاملتهم وخاصة مع 

كون المراهق في  من أخطر مراحل النمو وأصعبها المراهقة مرحلة إذ تعتبر"التالميذ المراهقين 

هذه المرحلة العمرية يمر بفترات عصبية وهزات انفعالية عنيفة، وتتخلل هذه المرحلة 

الصراعات المحتدمة، والميل إلى التطرف وكثرة االندفاع ويكون المراهق حساسا نحو ذاته 

ي وسرعة الذات، كما يتسم بعدم الثبات االنفعال إثبات االستقالل والتحرر والرغبة في دفعا إلىنم

الغضب وعدم األمن و الحساسية الزائدة وغيرها من الصفات التي تجعل هذه المرحلة مرحلة 

، و الميل إلى التطرف و كثرة االندفاع، و يكون المراهق حساس نحو  عواصف وتوتر وشدة

 اليكما يتسم بعدم الثبات االنفع ذاته مدفوعا إلى االستقالل و التحرر و الرغبة في إثبات الذات،

هذه المرحلة  و سرعة الغضب و عدم األمن و الحساسية الزائدة و غيرها من الصفات التي تجع

لكن قد تجري الرياح بما ال تشتهي السفن، إذ قد ينحرف   2."و شدة  رمرحلة عواصف و توت

وتسلطية، و ال   المعلم عن الدور التربوي الذي وجد من أجله، فيتصرف بتصرفات ديكتاتورية
                                                            

. 91،ص  1995قعنا التربوي إلى أين ،عالم الكتب ،القاهرة ،وا:الرحيم عدس عبد محمد/ د -  1  

  20،ص 2000سيكولوجية المراهقة ،دار المالين للنشر ،القاهرة :مصطفى عبد المعطى ،هدى محمد قناوي  -2
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 فيعامله بسوء و يفرض عليه و اإلنسانية للتلميذ المراهقلظروف الشخصية و النفسية لوزنا  يقيم

 لضبطالعنف كوسيلة  و   القسوة ستخدم ي فقد. دون السماح لهم بحرية النقاش و التعبير آرائه

لقد عبر عبد الرحيم عدس في كتابه فن التدريس عن شيوع هذا النوع من  و الصف نظام

هناك حقيقة واقعة فبعض المدارس ليست في حقيقتها بأكثر من  "إذ قال مدارسي الالتصرفات ف

يسودها جو التسلط الذي يصل أحيانا إلى  كل معاني المدرسة و من مقوماتها حجور و تخلو من

في دراسته حول العنف المدرسي Debarbieux ربيودوبتوصل الباحث "ولقد   1."حد اإلرهاب 

عبروا أن هناك عالقة سيئة تربطهم بالمعلمين   1995ميذ في عام من التال  % 21,60أن 

 2." % 28إلى  1998وهذه النسبة ارتفعت سنة 

لسلوكات التالميذ غير  قد يلجأ المعلم إلى استخدام العقاب كحل و كعالج و

متجاهالً  األثار السلبية التي قد تنجم عن استعماله، إذ نجد بعض العلماء رفضوا المرغوبة،

إن العقوبات  "يقول  John look 1704 1632 فجون لوك تخدام العقاب في المدرسة اس

المطبقة في المدرسة ليست فقط غير مثمرة، إنّما هي أيضا محفوفة بالمخاطر، ألنها تدفع الطفل 

نفس الموقف   Montaigne 1592 - 1533 مونتاني و وقف 3  ".حبهإلى مقت ما يجب أن ي

و قال  في  العقاب و النظام القاسي الذي كان سائدا في مدارس زمانه إذ عبر بكل احتقار عن

الذعر و إننا بدالً من أن نحبب اآلداب لألطفال ال نزودهم في الواقع إالّ ب ": أرائه التربوية

  4"فاتركوا القسوة القسوة،

التي و لعل رفض العلماء لسوء معاملة التالميذ و استعمال العقاب، راجع لآلثار السلبية 

تتركها في شخصية التالميذ، فقد تؤدي به إلى النفور من المدرسة و الهروب منها، أو تدني 

ظاهرة خطيرة  علما أن السلوك العدواني أصبح. الدافعية للتعلم أو إلى ظهور سلوكات عدوانية

تى بنفسه، فقد يلجأ التلميذ المراهق إلى إلحاق األذى بزمالئه أو بمعلميه أو حتهدد كيان المجتمع،

 هذه الظاهرة أن اليوم تبين فإحصائياتو الممتلكات المدرسية، األشياءو و قد يصب عدوانيته نح

إيطاليا مثال اهتز ضمير المجتمع على نبأ مصرع ناظر مدرسة  "و دائم، ففي في تزايد مستمر

اهتزت طعنا بالسكين، ألنه تدخل لفض نزاع بين أحد تالميذ مدرسته و آخرين، و في أمريكا 

مما  طفالن بإطالق النار على زمالئهم على جريمة قام بها 1998اإلعالم في مارس  ةأجهز

بخبر ) 1998(سنة أدى إلى مقتل مدرسة و أربعة تالميذ و في مصر طالعت الصحف المصرية 
                                                            

  .  49،ص  2000فن التدريس ، المكتب الجامعي الحديث،القاهرة ،:محمد عبد الرحيم عدس / د  -1
2-Yver lyror, Stephan : les adolescents violents, dunod;Paris ,p,54 . 

. 94ص 1997، 1العنف والجريمة ،دار العربية للعلوم ط:جليل وديع سكور - 3  

. 289ص 1991 4التربية عبر التاريخ ،دار الماليين ،بيروت ،ط:عبد اهللا عبد الدائم /د - 4  
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قيام تالميذ بحرق مدرستهم بمنطقة الهرم بعد إنذار المدرسة بفصلهم لكثرة تغيبهم عن 

   1"المدرسة

في والية سطيف  : "ما نصه 2003ماي  10بتاريخ " الخبر" في الجزائر،ورد في جريدة  و

يها ف وااستفحلت ظاهرة اعتداء التالميذ على األساتذة خالل السنوات األخيرة، إلى درجة أصبح

إلى ضحايا  واالدخول معهم في مناوشات كالمية حتى ال يتحول ويتحاشون إثارة غضب التالميذ 

  2 ."العنف

و في هذا السياق أجريت عدة دراسات و أبحاث حول مدى تأثير التلميذ بالمعاملة التي 

يتلقاها من الوسط المدرسي و خاصة من المعلم باعتباره الشخصية  التي ترتبط بعالقة مباشرة 

ود العالقة التفاعل الذي يس " نمط  أن1997مع التلميذ، و منها دراسة على شتا و فادية الجوالني

و القائم على التفاهم و التعاون و المشاركة الفاعلة من قبل التالميذ يؤثر   ذالمعلم و التلمي بين

و سلوكه من جهة  ة المتعلممن جهة، كما أنّه ينعكس على شخصيعلى المستويات التحصلية 

  3" .أخرى

أن المعلم الذي يتصف بأنه شديد الميل إلى  " مايلي سلوى عثمان الصديقيو قد أكدت 

و السيطرة، يضطر تالميذه إلى أن يكونوا جبناء و أميل إلى االنسحاب أو إلى أن يكون  العدوان

الواحد منهم كثير الميل للعدوان، و هم يحاولون التنفيس عن هذا الميل عن طريق معاكسة 

    زمالئهم، و اتخاذ العنف وسيلة للتعامل مع الناس، كذلك نالحظ أن المعلم الذي يحقر تالميذه 

و الكذب والخداع  و يهون من شأنهم و يسخر من قدراتهم، يضطرهم إلى أن يسلكوا سبيل الغش

  4."يواجهوا مطالب معلمهم المتعسفة  حتى يمكنهم أن

       أن النظام المدرسي الذي يقوم على العقاب " :أحمد محمد الزغبيو أكد كذلك الباحث 

ر التلميذ بالخوف من المدرسة و فقدان الثقة و القسوة و الضرب و التوبيخ يؤدي إلى شعو

  5" .بالنفس و االكتئاب

  

  

                                                            
96القاهرة ص المعلم والنظام، المكتبة الحديث، : أحمد منير مرسي- 1  

   87ص، 2008والتوزيع ،الجزائر ،اإلدارة المدرسية في مواجهة مشكالت تربوية ،دار العلوم للنشر :محمد بن حمودة - 2

. 104 - 103الجوانب االجتماعية في التعلم المدرسي ،عالم الكتب ،القاهرة ، ص ص:عبد المنعم أحمد الدر دير/د  - 3  

مناهج الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي ورعاية :عبد الخالق وآخرون سلوى عثمان الصد يقي ،جالل / د- 4

. 122،ص  2002الحديث ،القاهرة  الشباب ،المكتب الجامعي   

. 218،ص  2002 األمراض النفسية والمشكالت السلوكية والدراسية ،دار زهران ،عمان: أحمد محمد الزغبي  /د- 5  
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  :مشكلة الدراسةتحديد   -1

  :انطالقا من كل سبق طرحنا التساؤالت التالية

هل توجد عالقة بين العقاب الجسمي وظهور السلوك العدواني لدى التلميذ المراهق  -

  المتمدرس في التعليم المتوسط  ؟

واني لدى تالميذ التعليم العقاب المعنوي وظهور السلوك العد هل توجد عالقة بين -

  ؟المتوسط

اني لدى تالميذ  التعليم هل توجد عالقة بين العقاب الجسمي وظهور السلوك العدو -

  ؟الثانوي

وظهور السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم توجد عالقة بين العقاب  المعنوي  هل -

  الثانوي؟

ب الجسمي والعقاب المعنوي و ظهور السلوك العدواني لدى هل توجد عالقة بين العقا -

   تالميذ التعليم المتوسط والتعليم الثانوي؟

  :الدراسة فرضيات -2

  :الفرضيات التالية ناطرح التساؤالت  هذه لإلجابة عن 

  :الفرضية العامة

والتعليم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع عقاب المعلم لتالميذ التعليم المتوسط ال 

  .و ظهور السلوك العدواني لديهم  الثانوي

  :جزئيةالفرضيات ال

ظهور السلوك العدواني لدى  الجسمي وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب ال  -1

  .المتوسط تالميذ التعليم

لدى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي و ظهور السلوك العدواني ال   -2

  .المتوسط عليمالت تالميذ

ظهور السلوك العدواني لدى  الجسمي وداللة إحصائية بين العقاب  عالقة ذاتتوجد ال  -3

  .الثانوي تالميذ التعليم

السلوك العدواني لدى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي و ظهور   ال -4

       تالميذ التعليم الثانوي

ة بين العقاب الجسمي  و العقاب المعنوي وظهور  توجد عالقة ذات داللة إحصائي ال_  5

  .   السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط والتعليم الثانوي 
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  :التحديد اإلجرائي لمفاهيم الّدراسة -3

  :تحتوي دراستنا الحالية على عدة مفاهيم أساسية، البد من تحديدها إجرائيا و هي

           هذه الدراسة إلى نوعين هما العقاب الجسمي وينقسم في: مفهوم العقاب المدرسي-أ

  . و العقاب المعنوي

 ذو تعني به كل عقاب يهدف إلى إيقاع األلم و األذى في جسم التلمي :العقاب الجسمي

و العقوبة  الركل، جر األذن، إجبار التالميذ بالوقوف في مؤخرة القسم لمدة معينة،كالضرب

  .الكتابية والحجز في القسم

         السب  ،السخرية  ،أساليب التهكم  هذه الدراسة في  و يتمثل في: العقاب المعنوي

  .و التهديد  إنقاص العالمات 

اهد تكوين األساتذة أو هو ذلك الشخص الذي تلقى تكوينا أكاديميا في مع :المعلم

  .شتغل منصب أستاذ مرسم و بتخصص في مادة معينةيو بعد التأهل الجامعات،

               هو كل سلوك تخريبي و تمردي يهدف إلى إيقاع األذى باآلخرين :العدوانية توكاالسل

  .و بممتلكاتهم سواء بطريقة لفظية أو بدنية

الثانوي هو ذلك الفرد الذي يزاول دراسته في التعليم المتوسط أو التعليم  :التلميذ المراهق

                                                    .بمجموعة من التغيرات الجسمية و النفسية و االنفعالية يمر

  :أهداف الدراسة-4

  :لهذه الدراسة مجموعة من األهداف نسعى إلى بلوغها و هي
 

واني لدى تالميذ التعليم دين العقاب وظهورا لسلوك العمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة ب  -

  .والعليم الثانوي المتوسط

         معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين نوع العقاب الذي يمارسه المعلم داخل القسم  -

   .المتمدرس في التعليم المتوسط و ظهور السلوك العدواني لدى التلميذ المعاقب

         يمارسه المعلم داخل القسم عالقة بين نوع العقاب الذي معرفة ما إذا كانت هناك  -

 .المتمدرس في التعليم الثانوي و ظهور السلوك العدواني لدى التلميذ المعاقب
-  
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  :أهمية الدراسة -5

تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها تسلط الضوء على جانب مهم من واقع المدرسة 

يها المعلم للحفاظ على النظام و تعديل الجزائرية، و المتمثل في معرفة األساليب التي يلجأ إل

  :السلوكات غير المرغوبة لدى التالميذ و يمكن أن نجمل أهمية الدراسة فيما يلي

شكلت و ما زالت تشكل خطورة على المجتمع ككل، هذه  خطيرة  ندرس ظاهرة -

 سبابهاوأاولها علميا وهذا بمعرفة فدراسة هذه الظاهرة وتنالظاهرة تتمثل في السلوك العدواني،

متغير ب الظاهرة هذاهذه   ربطو أهم النظريات التي تناولت هذه الظاهرة   وإبراز مظاهرها

 .العقاب، لم تبحث فيه كثير من البحوث و الدراسات المحلية

ظهر أهمية الدراسة أيضا في تناولنا مرحلة المراهقة ،اذ تعتبر هذه المرحلة من ت  -

هذا نتيجة للتغيرات الكثيرة والسريعة  ،مما يجعل أصعب المراحل التي يمر بها الفرد ،و

  .وغيرها ...المراهق يعيش في أزمات مختلفة ،نفسية ،اجتماعية ،دراسية

التعرف على نتائج العقاب في المدرسة الجزائرية و مدى تأثيره على شخصية التلميذ  -

      تنبيه المربين  هور السلوك العدواني، و من ثمةظالمراهق ذكرا كان أو أنثى، و خاصة على 

  .و العاملين في ميدان التربية بضرورة إعداد برنامج خاص لتعديل  سلوكات التالميذ

        .اإلسهام إلى جانب الدراسات و األبحاث التي تناولت واقع العقاب بالمدرسة الجزائرية -

  :الدراسات السابقة-6

 من خاللها نتمكن من رصد الظاهر تعتبر الدراسات السابقة السجل الحافل بالمعلومات، إذ

            ، كونها تساعدنا على التبصير باإليجابياتاإيجابي او تحديد موقعها، ثم أن لها دور        

و تدفعنا إلى المضي قدما في البحث عن الجديد، إالّ أن الدراسات التي تناولت هذا    و السلبيات

والتي لها عثرنا عليها لقي الضوء على الدراسات التي  الموضوع قليلة بالمقارنة بغيرها، لذا سن

  :و هي    عالقة بالموضوع

  :1979دراسة منصور  1 -6

هذه الدراسة أن استخدام المدارس ألساليب غير تربوية في العقاب يؤدي إلى خوف "أكدت 

 من % 16حيث وجد أن  : التلميذ، و ضعف ثقته بنفسه مما نعكس مباشرة سلبا على تحصيله

يقومون  %10كثير و الشجار و  % 19المتأخرين دراسيا يعانون من الميل إلى االنطواء، و 

الشرود (كثيرو السرحان  % 80لديهم الشعور بالنقص و %  30بتدمير محتويات الفصل و 

  1").الذهني
                                                            

  .222ق ، ص مرجع ساب: أحمد محمد الزغبي/  د ‐1



 اإلطار العام لإلشكالية                                  الفصل األول                                      

    10 

 
   Morra &webzine 1983 دراسة مورار و ويلزستان  2 -6

اء دراسة تهدف إلى معرفة أثر العقاب البدني على بإجر" بلزستاين"و " مورار"قام كل من 

  :ظهور الجريمة في المجتمع و توصال إلى النتائج التالية

المجرمون تعرضوا للضرب و سوء المعاملة في طفولتهم المبكرة، و أن هناك عالقة " -

في  انتهاك القانونمباشرة بين التعرض للعقاب البدني المؤلم في الطفولة المبكرة و الجنوح و 

  .والشباب    قمراحل المراه

المدارس التي تسمح باستخدام العقاب البدني بشكل كبير تكون أكثر عرضة للتخريب  -

 1".المتعمد للممتلكات المدرسية 
  :hymen 1995 دراسة هيمن - 3 -6

هذه الدراسة أن المعاملة السيئة و السباب، و كذلك االستخدام الحماسي للكثير من  "أكدت

عذر إصالحه، ذلك تالعقابية لها القدرة الكامنة على إحداث تدمير نفسي من الم اإلجراءات

        التدمير يخلق و يزيد من عداء و حقد و عزلة و عدوانية التلميذ اتجاه ممتلكات المدرسة 

  و السلطات بما فيها المعلمين  و جماعة األقران

  :Forst 1997دراسة فيرست  4 -6

               بحث مشكلة العنف لدى التالميذ داخل و خارج المدرسةاهتمت هذه الدراسة ب

من تلميذ بالمدارس الثانوية و من بين ما توصلت إليه ) 300(و اشتملت عينة الدراسة على  

               نتائج أن ضعف االحترام بين التالميذ و هيئة التدريس بالمدرسة له أثر سلبي على التالميذ

  .سلوك العنف نحو اآلخرينو انتهاجه ل

  ):Bender. McLaughlin (1997(ر و ميكولين نددراسة ب 5 -6

األسلحة بالمدارس و عالقة المعلم نحو بلعنف للبحث ممارسة التالميذ أجريت هذه الدراسة 

معلما، و تبين أن ) 70(تلميذ و ) 225(هذا السلوك المضاد للمجتمع، و تم تطبيق الدراسة على 

ميذ لألسلحة و ممارسة العنف داخل المدرسة، ما هو إالّ رد فعل التالميذ نحو قسوة حمل التال

                                                            
العقاب و أثره على الدافعية لإلنجاز لدى التالميذ السنة الخامسة ابتدائي، رسالة لنيل شهادة : سعيدة صالحي ‐1

  .55، ص  2003ماجستير،جامعة الجزائر، ،



 اإلطار العام لإلشكالية                                  الفصل األول                                      

    11 

و لهذا قد أوصت الدراسة على المعلمين إتباع األساليب التي تجنب التالميذ ردود  المعلمين

 1".األفعال السلبية نحوهم

  :Knox. R.F 1996دراسة نوكس  6_6

الدراسة على  هذه وك العدواني أجريتمعرفة أثر المناخ المدرسي على السل "بهدف

أن معظم أعمال السلوك العدواني بالمدارس، ناتج عن المناخ المدرسي  وتبين تلميذ) 400(

و لهذا فقد أوصت . السيئ الذي ينعكس بصورة سلبية على التالميذ داخل و خارج المدرسة

و أنشطة لتحقيق السلوك  ،جما تتضمنها من برامو  المدرسية،الدراسة بالعمل على تعديل البيئة 

 2".اإليجابي للتالميذ

  :1998دراسة مريم حنا  6-7 

امل المسببة للعنف لدى كافة العو علىقامت هذه الباحثة بدراسة هدفت إلى الوقوف 

  :مجموعات 4و تكونت عينة الدراسة من  التالميذ

ثالث بالمراحل تلميذ و تلميذة من الصفوف الدراسية ال 300مجموعة التالميذ و شملت "

             المعلمين   مجموعةو مبحوثا 100 وشملتاألمور  ومجموعة أولياء ثانوي،ال

          مبحوثًا من األكاديميين  21مبحوثًا و أخيرا  140و األخصائيين االجتماعيين و شملت 

التي ترجع إلى التلميذ هي و كشفت نتائج الدراسة أن أهم أسباب العنف  و الممارسين في المجال

و تمثلت األسباب  اط من الدراسة و ضعف نسق القيمخصائص المراهقة  و شعور التلميذ باإلحب

    التي ترجع للمدرسة في األسلوب الخاطئ الذي يمارسه المعلم اتجاه التلميذ و اكتظاظ الفصول

 3".و غياب األنشطة المدرسية

  :آخرون و Punks   دراسة بانكس 8- 6

   استخدام العقاب بأنواعه المادي "ل و آخرون في دراسة قاموا بها حو توصل بانكس

و المعنوي على التالميذ، إلى أن تكرار العقوبات ال يؤدي بالتلميذ إلى تعديل سلوكه أو 

                                                            
ار الفتح للتحديد الفني، برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقين، د: محمد علي عمارة /د -1

  .   195، ص 2008 قاهرةال
  .191نفس المرجع  ،  ص  ‐2
، ص ص 2005العنف في الحياة الجامعية، منشورات مركز البحث و الدراسات النفسية، القاهرة، : معتز سيد اهللا/د-3

149 - 150.    
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و تكون لديه عدوانية  العقوباتإحساسه بعدم األمن، كما تولد وه تعلمه  بل ينتج عن

   1 ." مرتفعة

      ق والتمعن الجيد لدراسات التي قمنا باستعراضها نستنتج أنها أكدت من خاللإن تدقي

وما نالحظه . عدوانيةت يؤدي إلى ظهور سلوكاجسمي أو معنوي  النتائج أن العقاب سواء كان

أما فيما يخص العينة فنالحظ  ،المستعملة  واألدوات  تشير إلى المنهج  في هذه الدراسات أنها لم

  1995دراسة هيمن و، 1979دراسة منصور الدراسات اعتمدت على التالميذ ك أن أغلبية

اعتمدت على عينة  1998دراسة مريم حنا أما  ،وغيرها من الدراسات 1997 فيسرتدراسة و

                      .االجتماعيينوالمعلمين واألخصائيين  ،تالميذال كبيرة إذ شملت فئة

                                                            
    .58 ص،ق سابمرجع : سعيدة صالحي -1
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  :اإلطار العام لإلشكالية 

ت اإلنسانية مهمة تربية المدرسة من أهم المؤسسات التي توكلها المجتمعاتعتبر

ومرتكز  ريوتكوين شخصياتهم، إذ نجدها مقوما أساسيا للتطور العلمي والثقافي والحضااألفراد،

عزتها  وبها نحافظ على ثوابت األمة و استمرارها ومظهر من مظاهرالتنمية بكل أبعادها،

والمؤسسات   إن المعاهد الثقافية: "Laurent Islyلورين أسلي وقوتها وفي هذا الشأن قالت 

أقيمت المدرسة تلبية لحاجة  التربوية هي العمود الفقري الذي تقوم عليه حضارة بلد ما، وقد

أمرا علينا أن نستجيب لها ونلبيها بشكل دائم ومنظم، فال ندع استجابتنا هذه للصدفة أو ‘لنا

  1"مشكوكا فيه

 ة ودورها الفعال في تكوين وتربيةونظرا ألهمية هذه المؤسسة التربوية، أي المدرس

 كانيتها المادية والبشرية لتعليمشخصية الفرد، عملت األمم قديمها وحديثها على تسخير كل إم

       ةراسيت التعليمية وبالمقررات الداألفراد وتكوين شخصياتهم، حيث زودتها بأفضل اإلمكانا

و جهزتها بالمباني؛ لكن من األكيد أن هذا التسخير يبقى دون معنى، إن لم تزود المؤسسات 

المدرسية بمعلمين معدين إعدادا مهنيا وأكاديميا، باعتبارهم يقدمون أدورا تعجز عن تأديتها بقية 

لنجاح ألي برنامج عناصر العملية التربوية، فهم بمثابة حجر الزاوية في هذه العملية ومفتاح ا

االحترام والتفاهم ومساعدة  الصف وخلق جو مبني على التسامح وتوقف إدارة تدراسي،و عليهم 

المتعلمين على حل المشاكل الدراسية وإنشاء عالقات وطيدة معهم و حسن معاملتهم وخاصة مع 

كون المراهق في  من أخطر مراحل النمو وأصعبها المراهقة مرحلة إذ تعتبر"التالميذ المراهقين 

هذه المرحلة العمرية يمر بفترات عصبية وهزات انفعالية عنيفة، وتتخلل هذه المرحلة 

الصراعات المحتدمة، والميل إلى التطرف وكثرة االندفاع ويكون المراهق حساسا نحو ذاته 

ي وسرعة الذات، كما يتسم بعدم الثبات االنفعال إثبات االستقالل والتحرر والرغبة في دفعا إلىنم

الغضب وعدم األمن و الحساسية الزائدة وغيرها من الصفات التي تجعل هذه المرحلة مرحلة 

، و الميل إلى التطرف و كثرة االندفاع، و يكون المراهق حساس نحو  عواصف وتوتر وشدة

 اليكما يتسم بعدم الثبات االنفع ذاته مدفوعا إلى االستقالل و التحرر و الرغبة في إثبات الذات،

هذه المرحلة  و سرعة الغضب و عدم األمن و الحساسية الزائدة و غيرها من الصفات التي تجع

لكن قد تجري الرياح بما ال تشتهي السفن، إذ قد ينحرف   2."و شدة  رمرحلة عواصف و توت

وتسلطية، و ال   المعلم عن الدور التربوي الذي وجد من أجله، فيتصرف بتصرفات ديكتاتورية
                                                            

. 91،ص  1995قعنا التربوي إلى أين ،عالم الكتب ،القاهرة ،وا:الرحيم عدس عبد محمد/ د -  1  

  20،ص 2000سيكولوجية المراهقة ،دار المالين للنشر ،القاهرة :مصطفى عبد المعطى ،هدى محمد قناوي  -2
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 فيعامله بسوء و يفرض عليه و اإلنسانية للتلميذ المراهقلظروف الشخصية و النفسية لوزنا  يقيم

 لضبطالعنف كوسيلة  و   القسوة ستخدم ي فقد. دون السماح لهم بحرية النقاش و التعبير آرائه

لقد عبر عبد الرحيم عدس في كتابه فن التدريس عن شيوع هذا النوع من  و الصف نظام

هناك حقيقة واقعة فبعض المدارس ليست في حقيقتها بأكثر من  "إذ قال مدارسي الالتصرفات ف

يسودها جو التسلط الذي يصل أحيانا إلى  كل معاني المدرسة و من مقوماتها حجور و تخلو من

في دراسته حول العنف المدرسي Debarbieux ربيودوبتوصل الباحث "ولقد   1."حد اإلرهاب 

عبروا أن هناك عالقة سيئة تربطهم بالمعلمين   1995ميذ في عام من التال  % 21,60أن 

 2." % 28إلى  1998وهذه النسبة ارتفعت سنة 

لسلوكات التالميذ غير  قد يلجأ المعلم إلى استخدام العقاب كحل و كعالج و

متجاهالً  األثار السلبية التي قد تنجم عن استعماله، إذ نجد بعض العلماء رفضوا المرغوبة،

إن العقوبات  "يقول  John look 1704 1632 فجون لوك تخدام العقاب في المدرسة اس

المطبقة في المدرسة ليست فقط غير مثمرة، إنّما هي أيضا محفوفة بالمخاطر، ألنها تدفع الطفل 

نفس الموقف   Montaigne 1592 - 1533 مونتاني و وقف 3  ".حبهإلى مقت ما يجب أن ي

و قال  في  العقاب و النظام القاسي الذي كان سائدا في مدارس زمانه إذ عبر بكل احتقار عن

الذعر و إننا بدالً من أن نحبب اآلداب لألطفال ال نزودهم في الواقع إالّ ب ": أرائه التربوية

  4"فاتركوا القسوة القسوة،

التي و لعل رفض العلماء لسوء معاملة التالميذ و استعمال العقاب، راجع لآلثار السلبية 

تتركها في شخصية التالميذ، فقد تؤدي به إلى النفور من المدرسة و الهروب منها، أو تدني 

ظاهرة خطيرة  علما أن السلوك العدواني أصبح. الدافعية للتعلم أو إلى ظهور سلوكات عدوانية

تى بنفسه، فقد يلجأ التلميذ المراهق إلى إلحاق األذى بزمالئه أو بمعلميه أو حتهدد كيان المجتمع،

 هذه الظاهرة أن اليوم تبين فإحصائياتو الممتلكات المدرسية، األشياءو و قد يصب عدوانيته نح

إيطاليا مثال اهتز ضمير المجتمع على نبأ مصرع ناظر مدرسة  "و دائم، ففي في تزايد مستمر

اهتزت طعنا بالسكين، ألنه تدخل لفض نزاع بين أحد تالميذ مدرسته و آخرين، و في أمريكا 

مما  طفالن بإطالق النار على زمالئهم على جريمة قام بها 1998اإلعالم في مارس  ةأجهز

بخبر ) 1998(سنة أدى إلى مقتل مدرسة و أربعة تالميذ و في مصر طالعت الصحف المصرية 
                                                            

  .  49،ص  2000فن التدريس ، المكتب الجامعي الحديث،القاهرة ،:محمد عبد الرحيم عدس / د  -1
2-Yver lyror, Stephan : les adolescents violents, dunod;Paris ,p,54 . 

. 94ص 1997، 1العنف والجريمة ،دار العربية للعلوم ط:جليل وديع سكور - 3  

. 289ص 1991 4التربية عبر التاريخ ،دار الماليين ،بيروت ،ط:عبد اهللا عبد الدائم /د - 4  
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قيام تالميذ بحرق مدرستهم بمنطقة الهرم بعد إنذار المدرسة بفصلهم لكثرة تغيبهم عن 

   1"المدرسة

في والية سطيف  : "ما نصه 2003ماي  10بتاريخ " الخبر" في الجزائر،ورد في جريدة  و

يها ف وااستفحلت ظاهرة اعتداء التالميذ على األساتذة خالل السنوات األخيرة، إلى درجة أصبح

إلى ضحايا  واالدخول معهم في مناوشات كالمية حتى ال يتحول ويتحاشون إثارة غضب التالميذ 

  2 ."العنف

و في هذا السياق أجريت عدة دراسات و أبحاث حول مدى تأثير التلميذ بالمعاملة التي 

يتلقاها من الوسط المدرسي و خاصة من المعلم باعتباره الشخصية  التي ترتبط بعالقة مباشرة 

ود العالقة التفاعل الذي يس " نمط  أن1997مع التلميذ، و منها دراسة على شتا و فادية الجوالني

و القائم على التفاهم و التعاون و المشاركة الفاعلة من قبل التالميذ يؤثر   ذالمعلم و التلمي بين

و سلوكه من جهة  ة المتعلممن جهة، كما أنّه ينعكس على شخصيعلى المستويات التحصلية 

  3" .أخرى

أن المعلم الذي يتصف بأنه شديد الميل إلى  " مايلي سلوى عثمان الصديقيو قد أكدت 

و السيطرة، يضطر تالميذه إلى أن يكونوا جبناء و أميل إلى االنسحاب أو إلى أن يكون  العدوان

الواحد منهم كثير الميل للعدوان، و هم يحاولون التنفيس عن هذا الميل عن طريق معاكسة 

    زمالئهم، و اتخاذ العنف وسيلة للتعامل مع الناس، كذلك نالحظ أن المعلم الذي يحقر تالميذه 

و الكذب والخداع  و يهون من شأنهم و يسخر من قدراتهم، يضطرهم إلى أن يسلكوا سبيل الغش

  4."يواجهوا مطالب معلمهم المتعسفة  حتى يمكنهم أن

       أن النظام المدرسي الذي يقوم على العقاب " :أحمد محمد الزغبيو أكد كذلك الباحث 

ر التلميذ بالخوف من المدرسة و فقدان الثقة و القسوة و الضرب و التوبيخ يؤدي إلى شعو

  5" .بالنفس و االكتئاب

  

  

                                                            
96القاهرة ص المعلم والنظام، المكتبة الحديث، : أحمد منير مرسي- 1  

   87ص، 2008والتوزيع ،الجزائر ،اإلدارة المدرسية في مواجهة مشكالت تربوية ،دار العلوم للنشر :محمد بن حمودة - 2

. 104 - 103الجوانب االجتماعية في التعلم المدرسي ،عالم الكتب ،القاهرة ، ص ص:عبد المنعم أحمد الدر دير/د  - 3  

مناهج الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي ورعاية :عبد الخالق وآخرون سلوى عثمان الصد يقي ،جالل / د- 4

. 122،ص  2002الحديث ،القاهرة  الشباب ،المكتب الجامعي   

. 218،ص  2002 األمراض النفسية والمشكالت السلوكية والدراسية ،دار زهران ،عمان: أحمد محمد الزغبي  /د- 5  
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  :مشكلة الدراسةتحديد   -1

  :انطالقا من كل سبق طرحنا التساؤالت التالية

هل توجد عالقة بين العقاب الجسمي وظهور السلوك العدواني لدى التلميذ المراهق  -

  المتمدرس في التعليم المتوسط  ؟

واني لدى تالميذ التعليم العقاب المعنوي وظهور السلوك العد هل توجد عالقة بين -

  ؟المتوسط

اني لدى تالميذ  التعليم هل توجد عالقة بين العقاب الجسمي وظهور السلوك العدو -

  ؟الثانوي

وظهور السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم توجد عالقة بين العقاب  المعنوي  هل -

  الثانوي؟

ب الجسمي والعقاب المعنوي و ظهور السلوك العدواني لدى هل توجد عالقة بين العقا -

   تالميذ التعليم المتوسط والتعليم الثانوي؟

  :الدراسة فرضيات -2

  :الفرضيات التالية ناطرح التساؤالت  هذه لإلجابة عن 

  :الفرضية العامة

والتعليم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع عقاب المعلم لتالميذ التعليم المتوسط ال 

  .و ظهور السلوك العدواني لديهم  الثانوي

  :جزئيةالفرضيات ال

ظهور السلوك العدواني لدى  الجسمي وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب ال  -1

  .المتوسط تالميذ التعليم

لدى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي و ظهور السلوك العدواني ال   -2

  .المتوسط عليمالت تالميذ

ظهور السلوك العدواني لدى  الجسمي وداللة إحصائية بين العقاب  عالقة ذاتتوجد ال  -3

  .الثانوي تالميذ التعليم

السلوك العدواني لدى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي و ظهور   ال -4

       تالميذ التعليم الثانوي

ة بين العقاب الجسمي  و العقاب المعنوي وظهور  توجد عالقة ذات داللة إحصائي ال_  5

  .   السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط والتعليم الثانوي 
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  :التحديد اإلجرائي لمفاهيم الّدراسة -3

  :تحتوي دراستنا الحالية على عدة مفاهيم أساسية، البد من تحديدها إجرائيا و هي

           هذه الدراسة إلى نوعين هما العقاب الجسمي وينقسم في: مفهوم العقاب المدرسي-أ

  . و العقاب المعنوي

 ذو تعني به كل عقاب يهدف إلى إيقاع األلم و األذى في جسم التلمي :العقاب الجسمي

و العقوبة  الركل، جر األذن، إجبار التالميذ بالوقوف في مؤخرة القسم لمدة معينة،كالضرب

  .الكتابية والحجز في القسم

         السب  ،السخرية  ،أساليب التهكم  هذه الدراسة في  و يتمثل في: العقاب المعنوي

  .و التهديد  إنقاص العالمات 

اهد تكوين األساتذة أو هو ذلك الشخص الذي تلقى تكوينا أكاديميا في مع :المعلم

  .شتغل منصب أستاذ مرسم و بتخصص في مادة معينةيو بعد التأهل الجامعات،

               هو كل سلوك تخريبي و تمردي يهدف إلى إيقاع األذى باآلخرين :العدوانية توكاالسل

  .و بممتلكاتهم سواء بطريقة لفظية أو بدنية

الثانوي هو ذلك الفرد الذي يزاول دراسته في التعليم المتوسط أو التعليم  :التلميذ المراهق

                                                    .بمجموعة من التغيرات الجسمية و النفسية و االنفعالية يمر

  :أهداف الدراسة-4

  :لهذه الدراسة مجموعة من األهداف نسعى إلى بلوغها و هي
 

واني لدى تالميذ التعليم دين العقاب وظهورا لسلوك العمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة ب  -

  .والعليم الثانوي المتوسط

         معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين نوع العقاب الذي يمارسه المعلم داخل القسم  -

   .المتمدرس في التعليم المتوسط و ظهور السلوك العدواني لدى التلميذ المعاقب

         يمارسه المعلم داخل القسم عالقة بين نوع العقاب الذي معرفة ما إذا كانت هناك  -

 .المتمدرس في التعليم الثانوي و ظهور السلوك العدواني لدى التلميذ المعاقب
-  
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  :أهمية الدراسة -5

تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها تسلط الضوء على جانب مهم من واقع المدرسة 

يها المعلم للحفاظ على النظام و تعديل الجزائرية، و المتمثل في معرفة األساليب التي يلجأ إل

  :السلوكات غير المرغوبة لدى التالميذ و يمكن أن نجمل أهمية الدراسة فيما يلي

شكلت و ما زالت تشكل خطورة على المجتمع ككل، هذه  خطيرة  ندرس ظاهرة -

 سبابهاوأاولها علميا وهذا بمعرفة فدراسة هذه الظاهرة وتنالظاهرة تتمثل في السلوك العدواني،

متغير ب الظاهرة هذاهذه   ربطو أهم النظريات التي تناولت هذه الظاهرة   وإبراز مظاهرها

 .العقاب، لم تبحث فيه كثير من البحوث و الدراسات المحلية

ظهر أهمية الدراسة أيضا في تناولنا مرحلة المراهقة ،اذ تعتبر هذه المرحلة من ت  -

هذا نتيجة للتغيرات الكثيرة والسريعة  ،مما يجعل أصعب المراحل التي يمر بها الفرد ،و

  .وغيرها ...المراهق يعيش في أزمات مختلفة ،نفسية ،اجتماعية ،دراسية

التعرف على نتائج العقاب في المدرسة الجزائرية و مدى تأثيره على شخصية التلميذ  -

      تنبيه المربين  هور السلوك العدواني، و من ثمةظالمراهق ذكرا كان أو أنثى، و خاصة على 

  .و العاملين في ميدان التربية بضرورة إعداد برنامج خاص لتعديل  سلوكات التالميذ

        .اإلسهام إلى جانب الدراسات و األبحاث التي تناولت واقع العقاب بالمدرسة الجزائرية -

  :الدراسات السابقة-6

 من خاللها نتمكن من رصد الظاهر تعتبر الدراسات السابقة السجل الحافل بالمعلومات، إذ

            ، كونها تساعدنا على التبصير باإليجابياتاإيجابي او تحديد موقعها، ثم أن لها دور        

و تدفعنا إلى المضي قدما في البحث عن الجديد، إالّ أن الدراسات التي تناولت هذا    و السلبيات

والتي لها عثرنا عليها لقي الضوء على الدراسات التي  الموضوع قليلة بالمقارنة بغيرها، لذا سن

  :و هي    عالقة بالموضوع

  :1979دراسة منصور  1 -6

هذه الدراسة أن استخدام المدارس ألساليب غير تربوية في العقاب يؤدي إلى خوف "أكدت 

 من % 16حيث وجد أن  : التلميذ، و ضعف ثقته بنفسه مما نعكس مباشرة سلبا على تحصيله

يقومون  %10كثير و الشجار و  % 19المتأخرين دراسيا يعانون من الميل إلى االنطواء، و 

الشرود (كثيرو السرحان  % 80لديهم الشعور بالنقص و %  30بتدمير محتويات الفصل و 

  1").الذهني
                                                            

  .222ق ، ص مرجع ساب: أحمد محمد الزغبي/  د ‐1
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   Morra &webzine 1983 دراسة مورار و ويلزستان  2 -6

اء دراسة تهدف إلى معرفة أثر العقاب البدني على بإجر" بلزستاين"و " مورار"قام كل من 

  :ظهور الجريمة في المجتمع و توصال إلى النتائج التالية

المجرمون تعرضوا للضرب و سوء المعاملة في طفولتهم المبكرة، و أن هناك عالقة " -

في  انتهاك القانونمباشرة بين التعرض للعقاب البدني المؤلم في الطفولة المبكرة و الجنوح و 

  .والشباب    قمراحل المراه

المدارس التي تسمح باستخدام العقاب البدني بشكل كبير تكون أكثر عرضة للتخريب  -

 1".المتعمد للممتلكات المدرسية 
  :hymen 1995 دراسة هيمن - 3 -6

هذه الدراسة أن المعاملة السيئة و السباب، و كذلك االستخدام الحماسي للكثير من  "أكدت

عذر إصالحه، ذلك تالعقابية لها القدرة الكامنة على إحداث تدمير نفسي من الم اإلجراءات

        التدمير يخلق و يزيد من عداء و حقد و عزلة و عدوانية التلميذ اتجاه ممتلكات المدرسة 

  و السلطات بما فيها المعلمين  و جماعة األقران

  :Forst 1997دراسة فيرست  4 -6

               بحث مشكلة العنف لدى التالميذ داخل و خارج المدرسةاهتمت هذه الدراسة ب

من تلميذ بالمدارس الثانوية و من بين ما توصلت إليه ) 300(و اشتملت عينة الدراسة على  

               نتائج أن ضعف االحترام بين التالميذ و هيئة التدريس بالمدرسة له أثر سلبي على التالميذ

  .سلوك العنف نحو اآلخرينو انتهاجه ل

  ):Bender. McLaughlin (1997(ر و ميكولين نددراسة ب 5 -6

األسلحة بالمدارس و عالقة المعلم نحو بلعنف للبحث ممارسة التالميذ أجريت هذه الدراسة 

معلما، و تبين أن ) 70(تلميذ و ) 225(هذا السلوك المضاد للمجتمع، و تم تطبيق الدراسة على 

ميذ لألسلحة و ممارسة العنف داخل المدرسة، ما هو إالّ رد فعل التالميذ نحو قسوة حمل التال

                                                            
العقاب و أثره على الدافعية لإلنجاز لدى التالميذ السنة الخامسة ابتدائي، رسالة لنيل شهادة : سعيدة صالحي ‐1

  .55، ص  2003ماجستير،جامعة الجزائر، ،
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و لهذا قد أوصت الدراسة على المعلمين إتباع األساليب التي تجنب التالميذ ردود  المعلمين

 1".األفعال السلبية نحوهم

  :Knox. R.F 1996دراسة نوكس  6_6

الدراسة على  هذه وك العدواني أجريتمعرفة أثر المناخ المدرسي على السل "بهدف

أن معظم أعمال السلوك العدواني بالمدارس، ناتج عن المناخ المدرسي  وتبين تلميذ) 400(

و لهذا فقد أوصت . السيئ الذي ينعكس بصورة سلبية على التالميذ داخل و خارج المدرسة

و أنشطة لتحقيق السلوك  ،جما تتضمنها من برامو  المدرسية،الدراسة بالعمل على تعديل البيئة 

 2".اإليجابي للتالميذ

  :1998دراسة مريم حنا  6-7 

امل المسببة للعنف لدى كافة العو علىقامت هذه الباحثة بدراسة هدفت إلى الوقوف 

  :مجموعات 4و تكونت عينة الدراسة من  التالميذ

ثالث بالمراحل تلميذ و تلميذة من الصفوف الدراسية ال 300مجموعة التالميذ و شملت "

             المعلمين   مجموعةو مبحوثا 100 وشملتاألمور  ومجموعة أولياء ثانوي،ال

          مبحوثًا من األكاديميين  21مبحوثًا و أخيرا  140و األخصائيين االجتماعيين و شملت 

التي ترجع إلى التلميذ هي و كشفت نتائج الدراسة أن أهم أسباب العنف  و الممارسين في المجال

و تمثلت األسباب  اط من الدراسة و ضعف نسق القيمخصائص المراهقة  و شعور التلميذ باإلحب

    التي ترجع للمدرسة في األسلوب الخاطئ الذي يمارسه المعلم اتجاه التلميذ و اكتظاظ الفصول

 3".و غياب األنشطة المدرسية

  :آخرون و Punks   دراسة بانكس 8- 6

   استخدام العقاب بأنواعه المادي "ل و آخرون في دراسة قاموا بها حو توصل بانكس

و المعنوي على التالميذ، إلى أن تكرار العقوبات ال يؤدي بالتلميذ إلى تعديل سلوكه أو 

                                                            
ار الفتح للتحديد الفني، برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقين، د: محمد علي عمارة /د -1

  .   195، ص 2008 قاهرةال
  .191نفس المرجع  ،  ص  ‐2
، ص ص 2005العنف في الحياة الجامعية، منشورات مركز البحث و الدراسات النفسية، القاهرة، : معتز سيد اهللا/د-3

149 - 150.    
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و تكون لديه عدوانية  العقوباتإحساسه بعدم األمن، كما تولد وه تعلمه  بل ينتج عن

   1 ." مرتفعة

      ق والتمعن الجيد لدراسات التي قمنا باستعراضها نستنتج أنها أكدت من خاللإن تدقي

وما نالحظه . عدوانيةت يؤدي إلى ظهور سلوكاجسمي أو معنوي  النتائج أن العقاب سواء كان

أما فيما يخص العينة فنالحظ  ،المستعملة  واألدوات  تشير إلى المنهج  في هذه الدراسات أنها لم

  1995دراسة هيمن و، 1979دراسة منصور الدراسات اعتمدت على التالميذ ك أن أغلبية

اعتمدت على عينة  1998دراسة مريم حنا أما  ،وغيرها من الدراسات 1997 فيسرتدراسة و

                      .االجتماعيينوالمعلمين واألخصائيين  ،تالميذال كبيرة إذ شملت فئة

                                                            
    .58 ص،ق سابمرجع : سعيدة صالحي -1
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 :تمهيد
القيام م دكعدم احترام المعلم، و ععلمين سلوكات غير مرغوبة، تقد تصدر من بعض الم

سة و إثارة الفوضى و التغيب عن الدرابالواجبات المنزلية، و التحدث أثناء الدرس و التأخر 

 والقسوة و تجره إلى استخدام العقاب غيرها من السلوكات التي تثير غضب المعلمداخل القسم، و

ن في استخدام أساليب العقاب بما في ذلك العقاب داخل غرفة الدراسة، بل و قد يتفنو العقاب  

والتوبيخ    نوي و المتمثل في السخريةالجسمي كالضرب و العقوبة الكتابية أو العقاب المع

في شخصية و يترك بصماته  ها العقاب بذلك اآلثار السلبية التي قد يخلفمتجاهال  و متناسيا

  .لمتعلما

  :تعريف العقاب -1

  :لغة 1-1

جزاء ".لكل ذنب عقوبة " جزاء بالشر  :العقاب من فعل عاقب يعاقب، معاقبة، عقوبة ج عقوبات

  ".لكل ذنب عقوبة " بالشر 

  .عقوبة باألشغال الشاقة: حكم

عاقب  عاقب مجرما ناوب(عقابا  ه بشدة على سوء أو ذنب، فرضاجاز امعاقبة و عقاب: عاقب

  1).في عمله

  :اصطالحا 2-

  : نذكر البعض منها فيما يلي لقد وردت مجموعة من التعريفات للعقاب و

الجسدي التي تلي وأنواع العقاب اللفظي و االجتماعي  بأنه كل "العقاب  Skinnerيعرف سكنر 

و تعمل على  اإلجرائي السلوك اإلجرائي، و تعمل على إضعاف ظهور ذلك السلوك 

كل فعل ما يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا و عدم ...  " في حين يعرفه ثورندايك2". إضعاف

االرتياح مثل التأنيب و الزجر و القسوة و كذلك الحرمان و الضرب الذي يعتبر من أهم وسائل 

  3" العقاب

بأنه الحادث أو المثير الذي يؤدي إلى إضعاف أو كف بعض ": يو يعرفه عبد المجيد نشوات

األنماط السلوكية، ذلك إما بتطبيق مثيرات منفرة غير مرغوب فيها على هذه األنماط، أو بحذف 

  4."مثيرات مرغوب فيها من السياق السلوكي، بحيث ينزع السلوك موضع االهتمام إلى الزوال 

                                                            

  .                                    996، ص 2001، 2دار المشرق، بيروت، ط: المنجد في اللغة العربية المعاصرة - 1  

141،ص 2007، 1تعديل السلوك،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان ،ط:جالل كايد ضمرة،عريب أبو عميرة  /د - 2 

. 28مرجع سابق،ص:سعيدة صالحي - 3  

   34، ص 2002، 1المشكالت السلوكية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان ،ط:محمد حسن العمايرة -4‐
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إجراء يؤدي إلى تقليل  هو:"كما يليالعقاب  حمد ملحم و يعرف كذلك األستاذ الدكتور سامي م

  :حدوث السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة، و يتخذ العقاب أحد الشكلين التاليين احتمال

 .الطفل لمثيرات بغيضة أو مؤذية ضعريت

 1" حرمان الطفل من إمكانية الحصول على التعزيز و ذلك بعد قيامه بالسلوك مباشرة 

كل ما من شأنه أن يؤدي إلى "... المدرسي أنهالعقاب ) LIND 1978(عرف ليند ولقد 

   2 "سلوك معين أو كفه سواء جاء على شكل عقوبة جسمية أ ولفظية أو حرمان إضعاف

بناء على ما تقدم من تعاريف، نالحظ أن أغلبية الباحثين ينظرون إلى العقاب كوسيلة تستخدم 

و قد يكون بطريقة  لكف و محو السلوك غير المرغوب كذا إلضعاف االستجابات الخاطئة و

     لفظية كالزجر و التأنيب أو الضرب أو الحرمان، مما يجعل الفرد المعاقب يشعر بعدم االرتياح

   .الرضاعدم و 

   :تاريخية حول العقابلمحة   -2

الحديثة  ي بعض الديانات وفي التربيةف تاريخ العقابفي هذا العنصر سنحاول التحدث عن 

  .بصفة موجزة

    :في الديانة المسيحية العقاب -1- 2    

استعمال العقاب وخاصة العقاب الجسمي في الديانة المسيحية الالهوتية مرتبط أساسا "إن 

ومحاربة الشيطان واألعمال الشريرة المتواجدة في اإلنسان ،وتتم هذه " الحرام"بمصطلح 

الضرب،فعندما نضرب الطفل ،فإننا نضرب فيه الشيطان ليخرج المحاربة والتنقية عن طريق 

من جسده،ثم أن فكرة السلوكات السيئة التي كانت تعزي إلى الشيطان ،انتقلت من الكاثوليك إلى 

البروتستانت،حيث ادعوا أن األطفال المتخلفين عقليا هم وسائل الشيطان،وال تزال فكرة تأثير 

فمثال في القرن السادس عشرة أنشأ .في الفلسفة الالهوتية الشيطان على الطفل أساس البحوث

التي من معتقداتها األساسية أن العقاب " بالمدارس الكاثوليكية"المربون ورجال الدين ما يسمى 

  .الجسمي يولد معايير أخالقية راقية مثل الطاعة واالبتعاد عن الشيطان

إن العقاب الجسمي في المدرسة له جذور عميقة تتصل بالمستعمرات األمريكية 

فالمدارس القديمة كانت تحوي غرفة بنيت في المدخل تعتبر مركزا ضخما للجلد القديمة،

  .والضرب الموجه نحو األطفال البؤساء ،وعادة ما يربط األطفال بالحبل ويقوم المعلم بجلدهم

منع استعمال العقاب  (New-Jersey)لقضاء الشرعي لوالية   م أقر مجلس ا1869وفي عام 

وفي مطلع القرن العشرين منع منعا باتا وصريحا استعمال العقاب .الجسمي في المدارس
                                                            

. 330، ص  2001، 1التعلم والتعليم ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،ط سيكولوجية :سامي محمد ملحم / د -  1  
. 28مرجع سابق ،ص:سعيدة صالحي  -  2  
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الجسمي في المدارس االنجليزية ،ثم إلى الدول األوربية وجملة المجتمعات الرأسمالية 

  1".واالشتراكية التي منعت تداول العقاب في المدارس

  : العقاب في اإلسالم - 2-2

عادال في التوازن بين العقاب والثواب ،لذلك نجد العلماء المسلمين "لقد جاء القران الكريم 

يوصون بمعاملة الطفل بالرفق والعفو ،يكون المعلم بمنزلة الوالد  ،فهو الساهر على أدب 

المبنية على الرفق في  التالميذ فهو الذى يواجههم إلى مافيه مصلحة أنفسهم وهذه النظرة

المعاملة من شأنها أن تجعل الطفل يكبر على العمل الصالح من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى 

  2".العصا 

  :العقاب في التربية الحديثة 2-3

كوسيلة للتربية إال حين نظر إلى الطفل من خالل األجيال العديدة على أنه "لم يظهر العقاب 

،وبالرغم من التطور الذي ادخل على نظرية .تعويده على نظام مارجل صغير وأن تربيته تعني 

التربية في بداية القرن العشرين اليزال ينظر إلى الخوف من المعلم على أنه بداية التعقل 

أن التربية الحديثة .المدرسي الذي ينشأ منه التفهم التهم المدرسي ومن ثمة استيعاب عملية التعلم

بالتلميذ باعتباره عنصرا فعاال في العملية التعليمية،وهي تعطى وزنا  تؤكد على ضرورة االهتمام

كبيرا للعالقة والتفاعل القائم بين التلميذ والمربى،وتظهر أيضا األهمية المعنوية للعالقات التي 

  .ينميها التالميذ فيما بينهم ،المعلم مع تالميذه ،األولياء مع المدرسة والمدرسة مع المجتمع 

بية الحديثة أن العقاب قد يفيد أحيانا في بعض المواقف التعليمية ودللك إذا تم وترى التر

استخدامه كوسيلة للتنبيه وإثارة الشعور الذاتي بالتقصير والتهاون مما يؤدي بالمتعلم إلى محاولة 

بذل جهد أكبر للتعلم وتحقيق النجاح والرضي إال أن تكرار استخدامه والقسوة والتمادي في 

لشعور بالذل الضرر،قد يحدث أثار سلبية على نفسية المتعلم ،فقد يؤدي به إلى اإلحاق 

 3."والخجل

  :نظريات العقاب -3

و كل منها  عن األخرى  هناك نظريات عديدة، تنظر إلى العقاب من زاوية تختلف كل منها

الجزاء و على مبدأ أخالقي مختلف عن األخر، و من أهم هذه النظريات ما يعرف بنظرية تؤكد 

  :منها فيما يلي كللو سنتعرض باختصار و نظرية العقاب للحماية،  اإلصالحنظرية   المنع

                                                            

. 32-31نفس المرجع ،ص ص - 1  

. 32نفس المرجع ،ص- 2  

. 35نفس المرجع ،ص - 3  
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  :نظرية الجزاء - 3-1

أن العقاب هو  "تعطي هذه النظرية األهمية القصوى لضرورة معاقبة السلوك المنحرف، و ترى

النتيجة الحتمية لكل األعمال السيئة التي تصدر من قبل الشخص، و ينبغي أن يكون العقاب 

و تستبعد هذه النظرية كل مبادرة في البحث عن الدوافع التي أدت .بعيدا عن الذاتية و العواطف

                ية، و تبتعد كل البعد عن تفهم المواقف اإلنسان بالشخص الرتكاب مثل هذا السلوك

القيام بالجنحة أو االنحراف، و من ثمة فهي تؤمن بمبدأ واحد و هو أن  االظروف التي تم فيهو  

  1".للجزاء و العقوبة سلوك منحرف شائن يقابله تطبيق ألي  كل

  :نظرية المنع 3-2

السلوكات مبدأ رئيسي يتمثل في االعتماد على الغير لمنع و زجر " هذه النظرية من  تنطلق

المنحرفة التي يتوقع أن تأتي من اآلخرين، فالعقاب دائما حسب هذه النظرية وسيلة تمنع الفرد 

من القيام به، و ليس الغرض منها منع المذنب من العودة  لم يرتكب خطأالذي لم يقترف إثما، أو

يها نوع من اآلخرين من ارتكاب ذلك اإلثم، فكأن العقوبة فإلى تكرار ذنوبه، بل الغرض منع 

  2".العظة للناس يتعظون بما وقع فيه غيرهم

 ت محدد من الدراسة يعتبرون أصدقون لوقذين يخضعون لمجالس التأديب و يطردفالتالميذ ال

 مثال لزمالئهم حتى يلتزموا بالنظام و االنضباط و يتركوا العبث و القيام بسلوكات تخالف النظام 

  .و تعرقل سير العملية التعليمية

تصفحنا التقارير القانونية لوجدنا الجريمة أو الجنحة مهما كان نوعها منتشرة بشكل كبير، إالّ و 

لتي أن تأثيرها على الفرد يبقى محدودا، و هذا نتيجة الفروق الفردية و السمات الشخصية ا

قد يلجأ للغش في االمتحان رغم أن زميله قد سبق و عوقب على  يحملها كل شخص، فالتلميذ 

 3".س الفعلنف

  

  :نظرية اإلصالح - 3-3

و تطهيره من  اإلصالح و تعديل سلوك المذنب بأن الهدف من العقاب هو"تؤمن هذه النظرية 

و إنما يكون مطلوبا  هذه النظرية ليس هدفا في حد ذاتهو الفساد، فالعقاب حسب  لالنحرافميله 

و يردع  يمنعه من تكرار أخطائهو   إذا كان سيصلح من شأن المخطئ للضرورة و له ما يبرره 

                                                            

   . 38مرجع سابق ،ص:سعيدة صالحي 1-

. 39-38نفس المرجع ،ص ص -  2  

. 39المرجع ،ص نفس - 3  
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هذه النظرية  اعىوتر1".آلخرين من محاولة القيام بمثل هذه األخطاء و السلوكات غير المرغوبةا

و يعاقب كل فرد بما يستحقه من  التي أدت بالفرد الرتكاب الجرم الظروف النفسية و االجتماعية

و من ثمة   هناك فروقا فردية بين التالميذعقاب، لذا فعلى المعلم أن يكون على دراية كاملة بأن 

من التالميذ هناك يبني تفاعله على هذا األساس، كما يراعي كل الخصائص النفسية لكل تلميذ، 

من إالّ العقاب الجسمي، و منهم من يتأثر بالعقاب الشفهي أو المعنوي، و منهم  ممن ال يؤثر فيه

  .بالعقاب أو الطرد يتمتعيتأثر بأدنى إشارة من المعلم، و منهم من 

و ذلك بمعرفة  ح، فالبد من استعمال الحكمة فيههو اإلصال"بما أن الغرض من هذه النظرية  

و معارفه حول هذا ذلك، بعد أن يستجمع كل مالحظاته الدوافع و األسباب التي أدت به إلى 

إلى سلوك المنحرف و أبعاده  التلميذ من الناحية األخالقية و االنفعالية، و يفهمه النتائج التي أدت

لمس تفهم المعلم و ي ه الوخيمة فيتعرف على خطئهحتى يشعر بمضاعفات سلوكه و نتائج

  ه على االبتعاد عنه و عدم تكرارهتصميمالعقوبة، فيظهر ندمه على سلوكه و إلقاءعدالته في و

  2".و من ثم يبلغ المعلم الغاية التي يصبوا إليها و هي اإلصالح

  :نظرية العقاب للحماية  - 3-4

 ومن أصحابهام النفس لمهتمين بعايجابيا من قبل رجال التربية و لقت هذه النظرية صدى 

أن المعلم يقوم بمعاقبة "و يتمثل مضمونها في   MITSURIوميتسوري  Watsonواطسن 

إخراجه م بالعزل أو لو قد يعاقب الطفل المتع. يثير الشغب لكي يحمي زمالئه منهالتلميذ الذي 

و هذا العقاب لم يخلفه المعلم ليكون قصاصا على التلميذ، بل هو جزاء طبيعي عوقب   من القسم

الرئيسي في حماية بقية التالميذ من  شغالهانبه التلميذ إلزعاجه لغيره، و يتمثل واجب المعلم و 

  .شره بإقصائه من جماعة الصف

لجماعة على حساب الفرد، الذي تقصيه بطريقة لبالغ باها ااهتمام،هذه النظرية و  يتضح من 

على  اإلقصاءاآلثار التي يتركها هذا  مخالفا، و هي تتجاهل لوكاقاسية من الجماعة الرتكابه س

مثل العدوانية  لوكات أكثر سوءا من سلوكه األولنفسية الفرد و الذي قد ينمي في الفرد س

  3."الموجهة للمعلم أو التالميذ، االنتقام و الشغب

بالقراءة اإلجمالية لهذه النظريات نستنتج أن هناك اختالفا فيما بينها، حيث تؤمن نظرية الجزاء 

خطأ دون أن تراعي الظروف التي أدت به إلى ارتكابه في حين  بضرورة عقاب كل من ارتكب

                                                            
  .127-126مرجع سابق ،  ص  ص : أحمد منير مرسي -1

40صالحي سعيدة ،مرجع سابق،ص-  2  

. 41نفس المرجع ، ص -  3  
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 تهدف نظرية المنع إلى منع حدوث السلوك غير المرغوب لدى الفرد الذي لم يرتكب الذنب بعد

مراعية في ذلك  - أما نظرية اإلصالح فتسعى إلى إصالح و تعديل سلوك الفرد المرتكب للخطأ

  .و األسباب التي أدت به إلى ذلك الظروف و الدوافع 

أخيرا نجد نظرية العقاب للحماية أنها أعطت أهمية قصوى للجماعة و هذا بهدف حمايتها من  و

دون أن تراعي اآلثار التي يتركها العقاب على نفسية دد العقاب على الفرد بذلك تششر الفرد، و 

بين هذه النظريات المذكورة، إالّ أنّها تتفق في أن السلوك  ابالرغم من أن هناك اختالفو .الفرد

 .الخاطئ يقابل بالعقاب

  :أنواع العقاب و أشكاله -4

العقاب و اب المعنوييأخذ العقاب أنوعا متعددة و مختلفة، منها العقاب الجسمي أو البدني، العق

  :االجتماعي و هذا ما سنعرضه في الفقرات التالية

  :العقاب الجسمي 4-1

شكال من أشكال العقاب التي كانت و مازالت تستخدمه ") البدني(يعد أسلوب العقاب الجسمي 

ربوية من استخدام العقاب األسرة و المدرسة و المجتمع بشكل عام، و ال تكاد تخلو مؤسسة ت

كطريقة لتعديل سلوك الفرد بالرغم من التحذيرات التربوية التي تطالب بعدم استخدمه، الجسمي،

حيث  فكرة استخدام العقاب الجسمي ) 95KWNTLIAN -35(يانكوينتلفقديما قد عارض 

يلة من وسائل التعليم و ال أنصح باستخدامها على أنّها وس بالعقوبة البدنية أرضىال "قال ما يلي 

الطفل إذا انة لألطفال و من جهة أخرى، فإن مهعقوبات للعبيد و فيها ذلة وفهي  في المدارس

فإن العقوبات البدنية ال  كان خسيس الطبع سيئ الخلق، ال يؤثر فيه التوبيخ و ال يردعه التأنيب

 ه دائمايملو يست جبإذا وجد بجانبه من يبصره بالوا تزيد البليد إال تبلدا و جمودا، على أن الطفل

و يعتبر العقاب الجسمي احتقار لشخصيته  .1" للعمل، لم تكن به حاجة إلى هذه العقوبات القاسية

ففي . الثمار المرجوة منهباإلنسانية و انحدار إلى مرتبة العبيد و الحيوان فضالً عن أنه ال يؤتي 

على الحقائق الواليات المتحدة األمريكية ألغي هذا النوع من العقاب  و كان هذا القرار مبني 

  :التالية

 .األطفال الذين يتعرضون للعقاب يصبحون أكثر عدوانية" -

 .العقاب له أثاره السيئة الجانبية مثل الندم، التغيرات السيكولوجية، و مشاكل عاطفية -

 .فل إلى ترك المدرسةالعقاب يؤدي بالط -

 .األطفال الذين يتعرضون للعقاب ال يتعلمون شيًئا -

                                                            
  .33مرجع سابق، ص : صالحي سعيدة-1
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   1 "اإلنساني على األطفال لشعورهم بأنهم ليسوا ببشرالعقاب له تأثيره   -

 :و يتخذ هذا النوع عدة أشكال من بينها

  :الضرب 1- 4-1

ستخدم منذ القديم، و ال يزال إلى حد اليوم بالرغم من التحذيرات على عدم استعماله، هو أداة ت

أو القدمين أو على  إذ يعد الضرب انتهاكا لكرامة اإلنسان، و قد يكون الضرب إما على اليدين

  .الوجه أو الرأس و الجسم بشكل عام

  :العقوبات الكتابية 2- 4-1

كتابة الدرس مثال عدة مرات، و هي عملية على في هذا النوع من العقوبة، يجبر المعلم التلميذ 

  .تجعل التلميذ يشعر باإلرهاق و التعب

  :آخر القسم في مطوالإيقاف التلميذ  3- 4-1

أخر القسم، و ذلك إما برفع اليدين فقط،  في الطريقة في معاقبة التلميذ بإيقافه مطوالتتمثل هذه 

  .أو رفع أحد الرجلين و اليدين على الرأس متوجها نحو الحائط

  .إن هذا التصرف يجعل التلميذ يشعر بنوع من اإلحراج داخل القسم

  :العقاب المعنوي 4-2

واستخدام رات الجارحة باو التوبيخ، و استخدام الع كل أشكال التهديدات اللفظية"و يقصد به 

كتعبير اجتماعي، و خاصة حين ترتبط العبارات بأشكال أخرى من العقاب " ال تفعل"عبارة 

و يستخدم هذا النوع من العقاب في العديد من  .الفاضيةكالعقاب الجسدي أو تعبيرات الوجه 

و إضعاف   السلوك غير المرغوب فيه شكالالمواقف التربوية، و يهدف إلى تقليل ظهور أ

وعة فيها، و نظرا لسهولة استخدام مثل هذا المثيرات و االستجابات غير المرغ العالقة بين

  2".العباراتعندا استخدامه، و خاصة عند التلفظ بالنوع من العقاب يجب الحذر 

  :و يتخذ العقاب المعنوي أشكاالً كثيرة و هي

  :الزجر و التوبيخ 1- 4-2

يستعمل هذا النوع من العقاب في الكثير من األوقات و الحاالت عند وقوع المتعلم في أبسط 

معظم الحاالت، ألن الكالم األخطاء، متناسين تأثيره الذي يؤدي إلى خلق نتائج عكسية في 

و السخرية و إشارات التهكم تُشعر الفرد بالنقص و عدم األهمية، مما قد يؤدي به إلى  الجارح

  .االنحراف اجتماعيا و خلقيا، حيث يصل إلى الكذب و السرقة إذا استعمل بصورة دائمة
                                                            

  إدارة الصفوف،األسس السيكولوجية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،:يوسف قطامي،نايفة قطامي/د-1

  .391ص   1،2002عمان، ط
  .147ص  1،2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط:تعديل وبناء السلوك اإلنساني : فاروق الروسان - 2
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  :اإلهمال - 2- 4-2

في هذا النوع من العقاب ال يتحصل المتعلم على أي اهتمام من المعلم، سواء قام بسلوك 

  .هكون أداء، مما يجعل المتعلم ال يعرف كيف يمرغوب أو غير مرغوب

  :اإلهانةشتم و ال - 3- 4-2

       شخصيته  غير تربوية، يلجأ إليها المعلم الضعيف الشخصية، و بها يحطم الطريقة  هذه   

  .و يفقد احترامه

  :االستهزاءالسخرية و  - 4- 4-2

كأن يقول له كالم جريح .ةبارات التهكمية و استعمال كلمات احتقاريو هي وسيلة تعتمد على الع

  .سؤالويضحك عليه إن لم يجيب على 

  :االجتماعيالعقاب - 4-3

كل أشكال الحرمان و العزل االجتماعي و سحب المثيرات أو "و يقصد بالعقاب االجتماعي 

المعززات اإليجابية المرغوب فيها لمدة معينة أو بشكل دائم حسب نوع و درجة السلوك غير 

  :المرغوب، و العقاب االجتماعي يأخذ األشكال التالية

  :اإلبعادالعزل و  1- 4-3

بعيد،  المقصود بهذا الشكل من العقاب االجتماعي نقل الفرد من البيئة التي يعيش فيها إلى مكان

  .شكل خطرا عليهاألن وجوده في تلك البيئة ي

من ميله إلى  إن مثل هذا الشكل من العقاب يؤدي إلى فقدانه لجوانب كثيرة من إنسانيته، و يزيد

  .ادهالعنف انتقاما من عزله و إبع

  :الحرمان  -2- 4-3

منع الطفل المذنب من االستمرار في الحصول على كل ما كان يحصل عليه من  "و يقصد به

، أو الحرمان من حق كان يمارسه أو يحصل عليه، فجاءت العقوبات ابقأشياء نافعة في الس

األمر إلى عدم لتسلبه هذا الحق، و هو ال يقل في تأثيره عن العقاب الجسمي، و يؤدي في نهاية 

يسعى   الشيء  االستقرار النفسي لدى المعاقب، و يجعله يتألم إذا استمر لفترة طويلة، ألن هذا

األخطاء التي يقع فيها     م و حرمانه منه قد يؤدي إلى تعلملو كل متع طفل  عليه كل  للحصول

و الوصول إلى  على تحقيق األهداف التعليمية و يدفعه للعمل المتواصل الذي قد يساعده 
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         م      لفي بعض األحيان تتطور عداوة صامتة بين المتعو. ي المطلوبليالمستوى التحص

  1".أحيانا و تختفي في الالشعور في الشعور حينًا تظهر بصورة واضحةو المعلم،

 يترك العقاب نستخلص مما سبق أن  العقاب الجسمي يمكن رؤية أثاره مباشرة ،في حين

يعد "المعنوي أثارا عميقة في نفسية التلميذ،وفي هذا الشأن تقول سهيلة محسن كاظم الفتالوي 

العقاب المعنوي من أقسى العقوبات التي يتعرض لها المتعلم  وتتساوى في درجتها مع العقاب 

  2 "اذ أنه يحطم شخصية المتعلم  بسبب ما يعانيه من قلق وتوتر وخوف...الجسمي

  :تستدعي العقاب تيالاألسباب - 5 

هناك مجموعة من العوامل تؤدي إلى استعمال العقاب ،فبعضها ترجع إلى تصرفات التلميذ 

  :وبعض األخر ترجع إلى شخصية المعلم  ،وهذا ما نستعرضه في الفقرات التالية

  :العوامل التي تعود إلى التلميذ  - 5-1

 استخدام إلىقد تؤدي التصرفات والسلوكات غير المرغوبة التي تصدر من بعض التالميذ 

  :العقاب معهم وهذه التصرفات تتمثل فيما يلي

 .مع الزمالء العراك أو السرقة أو القسمصوت مرتفع في  إحداث" -

 .الزمالءعلى  والعصيان والتعديمباالة الال -

 .المنزليةمخالفة األوامر والسخرية ورفض القيام بالوجبات  -

 3".والكسلالتشويش و التغيب المستمر  -

زيارتنا لبعض ببغرض بناء استبيان حول العقاب ،و اقمنا به التيوفي الدراسة االستطالعية 

 يدرسون في التعليم المتوسط،معلم ومعلمة )80(المدارس  وبعد استجواب حوالي ثمانين 

وكات غير المرغوبة والتي تظهر عند التالميذ لأهم الس أن أكدوا من خالل أجوبتهم والثانوي ،

  :استعمال العقاب هي كما يلي  إلى،وتجر المعلم 

 .عدم االنتباه أثناء شرح الدرس  -

 .الزمالء إزعاج -

 .عب باألدوات لاألكل وال  -

 . نسيان بعض األدوات -

                                                            
 1تدني مستوى ا لتحصيل واالنجاز المدرسي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،ط: عمر عبد الرحيم نصر اهللا /د -1

  .449، ص  2004،

،  2005، 1تعديل السلوك في التدريس ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان، ط:سهيلة كاظم الفتالوي /د-2

312. ص   
. 4،ص 1998المشكالت السلوآية عند األطفال ،المكتب اإلسالمي،بيروت :نبيه الغبرة-  3  
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 .عدم احترام المعلم  -

 .لجدران والطاوالت الكتابة على ا -

 .عدم القيام بالفروض والواجبات المنزلية  -

 . الغش في االمتحان  -

 .إحداث الضجة والثرثرة -

 .عدم اهتمام التالميذ بالمادة -

  : المعلم إلىالعوامل التي تعود  - 5-2

يقول محمد علي عمارة أن المعلمون الذين يمارسون العقاب الجسمي هم في الغالب يتميزون  

عواما  Bernard   Douetقد حدد برنارد دويو1 ".بأنهم متسلطين وعصبين مقارنة بقرنائهم

  يلي أخرى للعقاب تتمثل فيما

 .شخصية المعلم " -
 .ظروف العمل المدرسي  -

 .المعتمدة عليهاالنموذج التربوي والطريقة   -

 .المعلمينسن وجنس   -

 .اكتظاظ األقسام -

 1".ياءطلب العقاب من طرف األول -

  :أنماط العالقات التربوية و مكانة العقاب فيها -6

شخصية، بدرجة أنه يمكن اعتبارها التلعب العالقة بين المعلم و المتعلم دورا مهما في بناء 

لهذا و . المفتاح الموصل إلى نجاح الموقف التعليمي أو فشله و سببا في تكوين السلوك العدواني

و تسلطيا، و في بعض األحيان فوضويا إذ قد يمكن أن نجدها  ,تختلف العالقة من معلم ألخر

 :أخيرا ديمقراطية و هذا ما سنتطرق إليه

   :والعقاب التسلطيةالعالقة  6-1  

       في الصف، فرأي المعلم هو األول على كل ما يدور الجو التسلطييسود في هذه العالقة    

و األخير، و ال يحق ألحد أن يناقشه أو يعترض عليه، و ال يترك للمتعلمين فرصة التعبير عن 

  .الناهي، يأمر فيطاع األمرأو اإلدالء بما يرونه، فهو  مآرائه

لكل من يخالف أوامره، و قد ذكر محمد  االستبدادكما نجده يستخدم العنف و أسلوب القهر و 

يضطر تالميذه إما  ديد الميل إلى العدوان و السيطرةلم الذي يتصف بأنه شعالم "رة أنماعلي ع

                                                            
. 83مرجع سابق،ص :محمد علي عمارة/ د-  1  

2--  Bernard Douet :discipline et punition a l’ecole,puf,Paris ,1987,p191  
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يل أن يكونوا جبناء و يميلون إلى االنسحاب  أو إلى العدوان، و هم يحاولون التنفيس عن هذا الم

عن طريق معاكسة زمالئهم، و اتخاذ العنف وسيلة للتعامل مع الناس عموما  كذلك يالحظ أن 

المعلم الذي يحقر تالميذه و يقلل من شأنهم و يسخر من قدراتهم، يضطرهم إلى أن يسلكوا سبل 

ففي هذا النمط 1 ".و الكذب و الخداع حتى يمكنهم أن يواجهوا مطالب معلمهم المتعسفة   الغش 

  :يقوم المعلم في أثناء إدارته لصفه بالممارسات العملية التالية 

  .االستبداد بالرأي وعدم السماح بالتعبير عن أرائهم "-

  . واإلرغاماستخدام أساليب الفرض  -

  .عدم السماح بالنقاش  -

  .وأينيفرض على التالميذ ما يجب أن يفعلوه وكيف يفعلوه ومتى  -

  .وليحاول التعرف على مشكالتهم ينعزل عن التالميذ  -

  .التحكم الدائم بالدارسين -

  .توقع التقبل الفوري لكل أوامره  -

  .يمنح القليل من الثناء العتقاده أن ذلك يفسد المتعلم  -

 .ألنفسهميعتقد أن التالميذ ال يوثق بهم إذا ما تركوا  -

2".يحاول أن يجعل التالميذ يعتمدون عليه شخصيا باستمرار -  
قد تترك هذه العالقة أثارا و  

للمعلم، مما يؤدي إلى عدم الرغبة  االطمئنانو عدم الشرود الذهني "واضحة على المتعلمين مثل 

يعمل على إضعاف ثقته بنفسه و يقتل طموحه،  م و التعل على التعليم في التعاون و اإلقبال الجاد

و في معظم الحاالت يؤدي إلى تدني تحصيل نسبة عالية من المتعلمين، ألنهم يركزون على ما 

  1".يجب أن يعمل حتى يصلوا إلى لفت انتباه المعلم لهم

  :والعقاب الفوضويةالعالقة  - 6-2

رك لهم الحرية الكاملة في يتعا لدى المتعلمين بأنه ايترك المعلم انطب "في نوع من هذه العالقة

تحديد أنواع األنشطة التي يريدون القيام بها خالل العملية التعليمية، و ال يقوم بتقديم  تقرير و

المبادرات أو االقتراحات التعليمية التربوية للمتعلم إالّ بصورة قليلة، كما أنه ال يقوم بتقويم 

ا أو سلبيا، مما يتركهم في وضع صعب يعجزون فيه عن التميز بين سلوكهم سواء كان ايجابي

و يزداد هذا الوضع صعوبة عندما ال يقوم ،و الخطأ فيما عليه من سلوك و أعمال  الصحيح 
                                                            

. 80مرجع سابق،ص : محمد علي عمارة / د - 1 

. 67،ص  2006، 1المعلم والمشكالت الصفية ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان،ط:عبدالطيف فرج - 2  

. 190مرجع سابق ،ص:عمر عبد الرحيم نصر اهللا /د-  1  
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التي تطلب  و الواجبات المهام يع و التعزيز على انجاز هذا المعلم بإعطاء أدنى قدر من التشج

  2 ".بانجازها أو عقابهم على عدم قيامهممنهم،

بحضور تضعف إنتاجية المتعلم  "إن لهذه العالقة الفوضوية أثار سلبية على عملية التعلم إذ

من انشغالهم  عن المعلومات بدال االستفسارفي  لمعظم الوقتالمعلم، و هذا بسبب قضاء المتعلم 

و نجد المتعلمين يشعرون . يختلف الوضع كثيرا في حالة غياب المعلممثمر، و ال  ملع يف

 منهم ممابالقلق نتيجة إدراكهم بأنهم يمارسون نشاطا غير موجه يحول دون معرفتهم ما ينتظر 

و خائفين من النتائج غير السارة  أنهم يعملون الشيء الصحيح من جهةيجعلهم غير واثقين من 

إلى القدرة على  االفتقار يظهر عندهمو ائهم لما ينتظر منهم من جهة أخرىالمترتبة على عدم أد

سبب هذا النوع و ي اجاتهم في صورة أهداف واضحةحوضع الخطط لعملهم، نظرا لعدم تبلور 

التصرف للجماعة دون أن يكون تعلمين للنظام الذي تترك فيه حرية إلى كره الممن العالقة 

  3".هناك شخص واحد يتولى القيادة، و يرسم لهم الطريق الذي يسيرون فيه

  :والعقاب العالقة الديمقراطية- 6-3

ينطلق من مبدأ "ا واضحا ألنه من العالقات السابقة اختالفالنوع من العالقة يختلف عن غيره هذا 

بإعطاء الفرص للمشاركة في المحادثة أو النقاش و الحرية في العمل، فهو يقوم  المساواة

المختلفة التي لها عالقة بالعملية التعليمية أو التعليمي،و تبادل الرأي و القيام باتخاذ القرارات 

  .المشاكل التي تواجه المتعلمين في المدرسة أو الصف

يجعل المتعلمين يشعرون أنّهم يتواجدون في جو من  النوع من العالقة يحاول المعلم أنفي هذا 

و في ة المطلوبة،ز الفعاليات التعليميالطمأنينة التي تمكنهم من القيام باألنشطة و إنجاوالراحة 

  حبهم لبعضهم البعض و حبهمهات المعلم و معاملته للمتعلمين إلى يمعظم الحاالت تؤدي توج

و االستقرار لدى  تي تؤدي إلى الهدوء النفسيو هذا يعتبر من أفضل المؤشرات ال  للمعلم

  1".التحصيل الدراسي مستوىو بالتالي يعمل على رفع  نالمتعلمي

  :من خالل الممارسة  العملية التالية ديمقراطيته وتظهر 

 .إتاحة فرص متكافئة بين التالميذ  و ممارسة ذلك فعال "-

 .إشراك التالميذ في المناقشة وتبادل الرأي ووضع األهداف والخطط السليمة -

                                                            

 2االدارة الصفية والمدرسة المنفردة،دار مجدالوي للنشر والتوزیع ،عمان ،ط:  محمد عبد الرحيم عدس/ د-2
،1999  

التعلم والتعليم الصفي،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان :نادر فهمي الزيوج ،صالح دياب الهندي -3

. 192،ص 2002، 1،ط  

. 192نفس المرجع ،-  1  



 الفصل الثاني                                                                                      العقاب

26 
 

 تنسيق العمل المشترك بينه وبين التالميذ و بينهم جميعا -

 .بالطمأنينة األزمة للقيام بعمله بفعالية العمل على خلق جو يشعر التلميذ -

 .تشجيع استثارة همم التالميذ والثقة فيهم وفي قدراتهم -

 إتاحة الحرية الفكرية لكل من التالميذ والثقة فيهم وفي قدراتهم -

عدم إشعار التالميذ بالتعالي عليهم بسبب المركز الوظيفي ويحذر في هذا المجال من -

 .فقدانه الحترامهم وتقديرهم  إلىح عليهم بشكل يؤدي بالتالي التبسط معهم واالنفتا

 .يعمل المعلم على تنمية عادة االعتماد على النفس -

  2".أقصى حد ممكن في العملية التربوية  إلىاستثارة القدرة االبتكارية عند التالميذ للعمل 

لتلميذ تختلف من نمط ألخر، ففي العالقة التسلطية نستطيع أن نقول أن المعلم لإذن معاملة المعلم 

في حين  العدوانية التي يمتاز بها لشخصيتهفي هذا النوع يستخدم العقاب بكثرة و هذا نظرا 

و االهتمام بالتلميذ يطغى على المعاملة الفوضوية  أما في النمط الديمقراطي  المباالةنالحظ عدم 

  .معلمي هذا النمط عدم التميز هي الصفات التي يتميز بها و إعطاء الفرص و فالحكمة

  :المدرسة و العقاب - 7 

من يكتفي بتهميش  نجدا لبعضباختالف شخصية المعلمين، إذ  يختلف العقاب في المدرسة 

و كأنه عنصر غير المتعلم و إبقاءه في مؤخرة القسم دون االهتمام به، أو الرد على تدخالته، 

وكات المتعلم  بينما يتجه البعض التصرف من المعلم نتيجة الستيائه من سل و يكون هداموجود  

  إلى ممارسة الشتائم و األلفاظ الجارحة و السخرية و التهكم كرد فعل لالستجابات الخاطئةاآلخر 

الجسمي ممنوع في كل و نجد أن العقاب . و السلوكات غير السوية التي تصدر من المتعلم

والية في كثير من  27في  و كندا انجلترا و اليابان و ايرلندا مدارس القارة األوربية و في

 رتفع و في معظم المدن الكبرى، أماالمدارس األمريكية في األحياء ذات المستوى المتوسط و الم

بصفة  –يمنع  1992جوان  1المؤرخ في  2/ 172: نجد القرار الوزاري رقمفالجزائر في 

استعمال العقاب الجسمي و العنف و كل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا  - مطلقة

عالوة على كون  ": من هذا القرار الوزاري ما نصه ما يلي) 6(بالتالميذ، فقد ورد في المادة 

يعرض  انيهر خطأ مفإنه يعتببوي في تهذيب سلوكات التالميذ،العقاب البدني أسلوب غير تر

المنصوص عليها في القوانين األساسية السارية  التأديبيةالموظف الفاعل إلى اإلجراءات 

تعتبر األضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ  ": ما نصه) 7(كما ورد في المادة  1." المفعول

                                                            

. 68مرجع سابق ،ص:عبد اللطيف فرج  - 2  

. 88مرجع سابق ،ص: محمد بن حمودة - 1  
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شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المادية و الجزائية، و ال 

  2."يمكن إلدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها 

 الجسميمن خالل هاتين المادتين نالحظ أن القانون الجزائري يمنع منعا باتا استخدام العقاب 

و  تأديبية، و يعرض كل من يقوم به إلى إجراءات التالميذ سلوكاتحتى لو كان بهدف تهذيب 

  :من القانون المدني ما يلي 124يعاقبه القانون، حيث جاء في المادة 

  3." كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان متسببا فيه التعويض اكل عمل أي "

كما ر ضيق المتعلمين إلى درجة كبيرة،كاظم إلى العقوبات التي تثي إبراهيمو لقد أشار محمد 

  .أشار إلى العقوبات التي أثمرت مع المتعلمين حين توقيعها

العقوبات التي أثارت ضيق أغلبية المتعلمين إلى درجة كبيرة و هي بالتدرج من أعلى " ∗

 :إثارة إلى أقلها
 .الفصل النهائي من المدرسة_أ
 .التعنيف أمام األفرادالتأنيب و _ب   

  .اإلنذار بالفصل من المدرسة_  ج   

 .العقاب البدني_د    

 .تحويل التلميذ إلى مدير المدرسة_    و  

 :العقوبات التي أثمرت عند توقيعها مع أغلبية المتعلمين ∗

 .تبليغ الوالدين بسلوك التالميذ_ أ

 .التأنيب و التعنيف منفردا _ ب

 .المدرسةقت عن الفصل المؤ_ج

 .عن المدرسةإنذار بالفصل _د

 .التهديد بالعقاب_و

 :العقوبات التي لم تثمر عند تطبيقها مع أغلبية التالميذ فهي ∗

 .العقاب البدني_أ 

 .مواجهة التالميذ للحائط_ ب

 .وقوف التالميذ خارج باب الصف_ج 

 .إبقاء التلميذ في المدرسة بعد مواعيد الدراسة_د

                                                            

. 89نفس المرجع ،ص - 2  

. 42مرجع سابق ،ص :سعيدة صالحي - 3  
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 1". التأنيب و التعنيف أمام تالميذ الصف_  و

و في بحث ميداني قام به وديع سكور في المجتمع اللبناني، تمكن هذا الباحث من رصد أراء 

أن الفئة القليلة من المعلمين يوافقون على "المعلمين و األهل حول العقاب، و كانت نتائج البحث 

إهانة  أن مثمر لكنهم يطبقونه، كما أشار إلىالعقاب الجسمي، و أن الكثير منهم يعتبرونه غير 

غير  ن المعلم بغنى عنها وكألنها تجر وراءها مشكالت يعقوبات غير مجدية،  هذ و تحقيرالتلمي

  .أن البعض يستعملها كرد فعل و كسلوك انتقامي و تحقيري للتلميذ

كيع و التحقير و إنقاص العالمات    كما أن األهالي أجمعوا على رفضهم ألساليب الضرب، التر

و إعادة   أو شيء يحبه أو مع كتابة الدرسو قالوا إنّهم مع حرمان ابنهم من ساعة الرياضة مثال

و من إجابات التالميذ أنهم ينقدون بطيبة ... حفظه أو مع االجتماع به و توجيهه على انفراد

العقاب تعسفيا و على حساب واجبات  خاطر العقوبات المتمثلة بكتابة الدرس شرط أالّ يكون

  2".من الصف أما تلك التي تؤذيه فتتمثل في الضرب و االهانة و الطرد. أخرى

  :السلبية للعقاب اآلثار -8

ضطرابات يترك العقاب من وراءه أثار سلبية على الفرد المعاقب، فقد يؤدي به إلى ظهور ا

السلبية  اآلثارو يمكن أن نحدد . عدوانية كما يؤثر على التحصيل الدراسي انفعالية و سلوكات 

  :للعقاب فيما يلي

  :السلوك الهروبي 8-1

في السلوك  "و يقصد بذلك أن يترك أسلوب العقاب أثارا جانبية على الفرد المعاقب، تتمثل

كما تظهر  على بقاء الفرد الهروبي من الموقف غير المرغوب فيه أو الخاطئ، و ذلك حفاظًا

الفرد المعاقب أثارا جانبية أخرى تبدو في إنكار السلوك الخاطئ أو تجاهله أو إلصاقه لدى 

نماط السلوكية غير على أنه معظم األ Becker 1986و لقد أكد بكر .باآلخرين تجنبا للعقاب

التسلل، االختباء و الغش، الكذب، ( و التي تالحظ في المدرسة و المجتمع  المرغوب فيها

ل لكي يتجنبوا العقاب ، هي في الحقيقة أنماط سلوكية هروبية و تجنبية يتعلمها األطفا)الهروب

 1".و البيت في المدرسة 
 
  

                                                            

. 96مرجع سابق ،ص:جليل وديع سكور -  1  

. 97نفس المرجع ،ص- 2  
المهارات و التنمية المهنية، دار الفكر العربي، مدرس القرن الحادي و العشرین الفعال، : جابر عبد الحميد جابر/د -1

  .179، ص 2000
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  :االنفعاليةاالضطرابات  8-2

في خفض الثقة بالذات أو  ''و هو أن تظهر اضطرابات انفعالية لدى الفرد المعاقب و التي تتمثل

احترام الذات أو تقديرها، و ظهور االضطرابات اللغوية كالسرعة الزائدة في الكالم أو التأتأة أو 

إلى صعوبة بناء عالقات  االنفعالية، و قد تمتد أثار االضطرابات اضطراباتهاتأخر اللغة و 

  1".اجتماعية ناجحة

  :تدني التحصيل الّدراسي  - 8-3

و المعروف لدى جميع العاملين و المسؤولين في مجال التربية و التعليم في  من المألوف

تقوم بتثبيت السلوك "ن الفرد وانب السلوك المتعددة التي تصدر مالمراحل المختلفة أن ج

الصحيح أو المرغوب فيه و التأكيد عليه، و في نفس الوقت يعاقب على السلوك الخاطئ أو غير 

ه ليس بمجرد إيقاع العقاب أمام كل سلوك منحرف يأتي بنتيجة من حيث المرغوب فيه، إالّ أنّ

فدراسات علم النفس التربوي على أثر الثواب و العقاب في  الدوافع و  األسبابالقضاء على 

تعديل السلوك تشير نتائجها على حقيقة هامة يمكن أن نستفيد منها، تقول هذه النتيجة أن كال من 

ن إلى إحداث التعديل المرغوب في السلوك، لكن الثواب أبقى أثر، في الثواب و العقاب يؤديا

ل هذا المثير عاد سلوكه إلى سيرته بوجود مثير الخوف، فإذا ماأزيحين العقاب مرهون أثره 

  2''.األولى

مل على عرقلة قدرة المتعلم على العقاب الدائم يعالعقاب الصارم و الشديد أو القاسي أو  ''ثم أن

و يعيق قدرته على االستغراق في المادة الدراسية و يؤدي إلى خفض مستوى التحصيل  التحكم،

 Morrar et Wzestaireمورار ويلزستان  "ففي دراسة قام بها الباحث 3".الذي يصل إليه

لمدارس و نسبة توصال إلى أن هناك عالقة سلبية بين استخدام العقاب الجسمي في ا) 1983(

 يلمستوى التحص انخفاضاستخدام العقاب الجسمي يؤدي إلى  أن أي التالميذ الناجحين

م لالطفل يتع ي كتابه تدني الدافعية لإلنجاز أنو لقد ذكر عمر عبد الرحيم نصر اهللا ف.الدراسي

 هذه لمثل االستجابة العقاب يعيق قدرة التلميذ على"عن طريق االستجابة لموقف معين و أن 

م واالنجاز، أي أن هذا العقاب يعمل على صرف لدافعيته للتعألنه يؤدي إلى توقف  المواقف

لم أو الشخص الذي ينزل به انتباه التلميذ من المادة المراد تعلمها إلى عالقته الشخصية بالمع

م يشعر بالقلق مما يؤدي في المستقبل إلى عدم تحقيق الوظائف لوالعقاب يجعل المتع .العقاب

  .غم من أنه قد يفيد في عملية الضبط و فرض النظامالتربية على الر التي تستهدفها
                                                            

  .149مرجع سابق، ص : فاروق الروسان -1
  .391مرجع سابق، ص : يوسف قطامي /د-2
  . 442-  441مرجع سابق ص ص ، :  عمر عبد الرحيم نصر اهللا/د -3
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ثم إن لجوء المعلم إلى معاقبة المتعلم الذي يقع في الخطأ، يؤدي به إلى تجنب المبادرة حتى ال 

يتم الوقوع في الخطأ الذي يؤدي إلى العقاب، و هذا من شأنه طمس الكثير من القدرات 

  1".هم بالتفوق و النجاحالموجودة عند المتعلم، و عدم إتاحة الفرصة ل

  :السلوك العدواني - 4-

      عاملةو إساءة الم يكون عادة من خالل العقاب الجسمي "إن تعذيب المعلمين التالميذ و الذي 

للكثير من  لتالميذ، و كذلك االستخدام مل و العبارات الموجه إلى او السباب، باإلضافة إلى الج

يزيد  عذر إصالحه، ذلك التدمير تتدمير نفسي من الم إحداثات العقابية، لها القدرة على اإلجراء

و   تلكات المدرسة و الجماعة األقرانو حقد و عزلة و عدوانية التلميذ تجاه مم من عداء

  .السلطات بما فيها المعلمين

يزيد من غضب التالميذ و عدوانيتهم، فلقد توصلت بعض  افإساءة معاملة التالميذ يخلق مناخ

هم في إلى أن المعلمين الذين  ) Rust et Pinard )1983الدراسات كدراسة راست و كينارت 

تنقصهم  لديهم عقد نفسية و النفسي يتميزون بأنهم متسلطين  والغالب ممارسين للعقاب الجسمي 

و تيكويسكي  Lambertكما اتجهت دراسات المبرت .عصبيينو ومندفعين الخبرة

Minkowski –  هيمنHyman  تاكرTucker 1988  البدنية و النفسية  اإلساءةو غيرهم أن

من المعلمين اتجاه التالميذ من األسباب الرئيسية لعدوانية التالميذ، و تشير دراسة بوكالو و 

التي تقوم فيها سلطات المدرسة بدورها و  في الحاالت أنه Pikelot et Hymen 1993 هيمن

ر طريقتهم من خالل التدريب المالئم للمعلمين، مما يزيد من يتطلب من المعلمين المسيئين تغي

حساسيتهم للطبيعة النفسية إلساءة التعامل مما يترتب عليه نجاح هذه المدارس في تقليل 

  2".السلوكات العدوانية للتالميذ

  :النتائج التاليةو يتسبب العقاب في 

ال يشكل العقاب سلوكات جديدة، و إنما يعمل فقط على إزالة السلوك السيئ لدى متلقي "-

 .العقاب

 .هت السلوك و ليس إلى محوبيقود العقاب أحيانا إلى ك-

 .ابهفي غي و يظهر  نتائج العقاب غالبا ما تكون مؤقتة، فالسلوك يختفي بوجود المعاقب-

 .تدهور العالقات االجتماعية بين المعاقب و المعاقبالعقاب يؤدي إلى -

قد ينتهي األمر به إلى إيذاء المعاقب كجرحه أو كسر يده أو إحداث  العقاب و خاصة الجسمي-

 .إعاقات جسدية
                                                            

  .442ص : المرجع  نفس- 1
  .170-169مرجع سابق، ص ص: محمد علي عمارة/د   -2
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 1".قد يولد لدى الفرد اتجاها نحو ترك المدرسة إذا كان مستمرا

  :توجيهات الستخدام العقاب -9

     .السليم للعقاب، يشيرون إلى أنه حين يستخدم بعناية يمكن أن يكون فعاالًإن دعاة االستخدام 

  :ستخدام العقاب في الصف الدراسيو فيما يأتي توجيهات ينبغي مراعاتها عند ا

  :التدرج في اإلرشاد قبل العقاب 9-1

غير المعقول أن يلجا المعلم مباشرة إلى العقاب لألول وهلة  فمن التشجيع،بالكف عن  "و يبدأ فيه

وخير وسيلة . أخطأ فيها التلميذ و بالخصوص عندما يكون العقاب من نوع التوبيخ أو الضرب

للعقاب أن يبدأ بأبسط ما لديه من وسائل التأديب ال التعذيب، كأن يظهر المعلم أمام التلميذ 

طئ،ثم يمنعه من التشجيع ألن منعه من ذلك يعتبر عقوبة بمظهر عدم الرضا عن السلوك الخا

  1".في ذاته السيما إذا كان التلميذ قد تعود على مثل هذا التشجيع 

  :فورية العقاب و مباشرته 9-2

جب معاقبة السلوك غير المرغوب لذلك ي "يد من فعالية العقاب، والعوامل التي تز أهمو هي من 

هذا يجعل الشخص يقرن السلوك غير المرغوب مع العقاب في فيه بعد حدوثه مباشرة، ألن 

قد يترتب عنه معاقبة سلوكات مقبولة، ربما قد تكون قد حدثت بعد السلوك و  ، تقديم العقاب

ن العمايرة ان  ومحمد حسحثين أمثال فاروق الروسي العديد من الباصالمراد إضعافه، و يو

من القيام به في وقت  المراد إضعافه بدال مستهل السلوكباستعمال العقاب الفوري في "

الحق،فمثالً يجب معاقبة الطفل عندما يبدأ الشجار مع زميله و ليس االنتظار إلى حين انتهاء 

  2".الشجار بينهما

  :شدة العقاب -3- 9 

 بشكل الزيادة التدريجية بأشد درجاته و ليس "ينبغي أن يقدم من البداية لكي يكون العقاب فعاال

العقاب كلما كان أثره أقوى على السلوك، فالعقاب الذي يكون على درجة  شدة ازدادتفكلما 

قت للسلوك غير المرغوب فيه، و تفصل المثيرات فضة من الشدة يؤذي إلى الكبت المؤمنخ

بعيدا عن االعتبارات الفرد نفسيا أو جسمانيا و تؤذي دلة و المتوسطة الشدة التي ال العقابية المعت

                                                            
  .149مرجع سابق، ص : نادر فهمي الزيوج ،صالح دياب الهندي   -1
نحو نموذذج اجرائي لحوافز التربية والتعليم ،رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم التربية ،جامعة الجزائر :محمد عبورة-1

. 132،ص1996،   

. 145مرجع سابق ،ص :جالل كايد ضمرة- 2  
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    يحتمل أن تكون العقوبات المتوسطة أكثر فعالية بالنسبة لألطفال على المدى الطويلة،األخالقي

  . :و ذلك لألسباب التالية

 .يصيبان الطفل بالذعر اللذين - عيدإلى حد ب -لغضبقلق و للليقلل احتمال إثارتها  -

 3".المعاقب بسلوك عنيف قام  مثل تلك المثيرات العقابية إال اذاام ال يتطلب استخد -

  :استخدام العقاب بعد التفكير بعناية 9-4

ق، و أن يعرفوا كيف سيفسر المعلمون على وعي بالسيا"أن يكون  ن العقاب معقد ينبغيبمأ

يوقع  و من الممكن على سبيل المثال أن. العقاب من قبل التالميذ، و ما الذي يتطلبه منهم

على أنه عقاب، و بالنسبة لبعض التالميذ، أن يجبر  ال يدركوامون عقابا على التالميذ و المعل

على أن يبتعد عن درس التربية الرياضية، أو يبقى في الصف أثناء الحصة، أو أن يطلب منه 

  1".صف أثناء درس قد يكون ممتعا أن يخرج من ال

  :تجنب أنظمة العقاب المعقدة و التي تستغرق وقتا 5- 9 

               تطلب تسجيالً مكثفا في دفاتريحاول بعض المعلمين أن ينفذوا أنظمة تدخل معقدة، 

دا، بحيث ال يمكن و لقاءات تستغرق وقتا، و حتى لو كانت هذه النظم فعالة، فقد تكون معقدة ج

هي أمر مة ال توفر تغذية راجعة مباشرة وو فضال عن ذلك، فإنها بصفة عا أن تكون عملية

  2".حيوي لتغير سلوك التالميذ

  :تعزيز السلوك البديل 9-6

يعمل على تعزيز السلوك المخالف للسلوك المعاقب عليه، فالطفل الذي عوقب "و يقصد بذلك أن 

يعزز أو اإلهمال في النظافة الشخصية، على سلوك صعوبة المحافظة على ممتلكاته الشخصية،

خاصة في مهارات  و النظافةعندما يكرر سلوك و ... عندما يحافظ على ممتلكاته الشخصية

و ساحة و غرفة النوم  واألسنان ستدعي المحافظة على نظافة المظهرالحياة اليومية التي ت

  3".هكذا المدرسة

  :التبرير المنطقي 9-7

م القبول لسلوك ديل لقيامه أو عدم قيامه بسلوك معين أي القبول أو عبتزويد الفرد بتعل"إذا قمنا 

فمن المحتمل أن يلتزم بعدم القيام بالسلوك غير المناسب، ففي إحدى التجارب أعطى ما،

     المجرب المبرر التالي لألطفال كي ال يلعبوا باللعبة و هو أن هذه اللعبة تخص شخصا أخر
                                                            

. 145نفس المرجع ،ص - 3  

. 180عبد الحميد جابر ،مرجع سابق ،ص جابر /د-  1  

. 180نفس المرجع ،ص-  2  

. 148مرجع سابق ،ص: وق الروسان فار-  3  
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سلوك لعب األطفال ، فقد وجد هذا المجرب أن الن المناسب اللعب أثناء غيابي ليس ملذلك ،

مجموعة أخرى من األطفال الذين لم يبرر لهم ب نقور إذا ما رايقد انخفض كث بتلك اللعبة 

  ".المجرب سبب عدم لعبهم

  :تحديد السلوك المستهدف 9-8

تقليله و تعريفه إجرائيا و يجب أيضا التأكد  المراد تحديد السلوك المستهدف، أي السلوك "يجب

من أن الشخص الذي سيخضع سلوكه للعقاب يفهم جيدا ما هو متوقع منه و ما هو السلوك 

  4".المستهدف قبل البدء بتنفيذ العقاب

  :تطبيق العقاب بهدوء 9-9

و في  يجب تطبيق العقاب بهدوء، ألن الغضب الشديد و االنفعال قد يعززان الشخص المعاقب 

العقاب الجسمي أخر وسيلة يجوز أن يلجأ " SCHERON43-106) رون لشأن يقول تشيهذا ا

تمس العقوبة كرامة  إليها المربي إذ لم تنجح لديه كل الوسائل األخرى في اإلصالح، و يجب أالّ

غضب، بل عليه و يجب أالّ يعاقب المدرس تلميذه و هو في حالة  إهابةالتلميذ و أالّ تكوون فيها 

  1"التفكير ميذ المخطئ فرصةو يعطي له و للتل  ، أن ينتظر حتى تهدأ ثائرته

،وبإتباعها قد على المعلم أن ينتهجها عندما يعاقب التلميذ  التي ينبغي االستراتيجياتهذه أهم  إذن

صال السلوكات غير المرغوبة ومن ثمة يكون الهدف من  يكون العقاب فعاال صالحا لتغير واستأ

  .العقاب هو اإلصالح وليس االنتقام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

. 39مرجع سابق ،:محمد حسن العمايرة  - 4  
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  :الفصل خالصة 

يلة الفصل ظاهرة العقاب، و رأينا أن أغلبية الباحثين يتفقون على أن العقاب وس تناولنا في هذا

نات وفي االسلوك غير المرغوب، وقمنا بعرض موجز للعقاب وهذا في بعض الديإلضعاف 

الجزاء التي تهدف إلى  فسرت العقاب  كنظريةالتي  نظريات ال ثم تطرقنا إلى التربية الحديثة

في حين تهدف نظرية  ذلك الظروف التي أدت به إلى ذلك عقاب المذنب دون أن تراعي في

و عكس نظرية  نب بعدلم يرتكب الذ الذي المنع إلى منع حدوث السلوك الخاطئ لدى الفرد 

تسعى إلى إصالح و تعديل سلوك الفرد المذنب، و هذا مع  التي الجزاء، تظهر نظرية اإلصالح

عة و ترى أن مراعاة الظروف التي أدت به إلى ذلك، و أخيرا نظرية الحماية التي تهتم بالجما

و يأخذ العقاب أنواعا مختلفة إذ يظهر على . من العقاب هو حماية الجماعة من شر الفردالهدف 

ثم أن للعقاب أسباب منها ما يرجع إلى تصرفات .شكل عقاب جسمي أو معنوي أو اجتماعي

  .التلميذ و إلى المعلم 

لعقاب فيها، حيث وجدنا أن العقاب و أشرنا أيضا في هذا الفصل إلى العالقات التربوية و مكانة ا

                    بتسليط و استخدام القوةيستعمل بقوة في العالقة التسلطية كون المعلم هنا يتميز 

أما العالقة الفوضوية فال نلمح أثر العقاب، كون المعلم يظهر بشخصية غير مهتمة و العنف،

            وارالديمقراطية بإعطاء فرص المناقشة و الحبشؤون التالميذ، في حين تتميز العالقة 

  .و االتصال الجيد مع التالميذ واالبتعاد ما أمكن عن ممارسة العقاب 

و بالرغم من التحذيرات التربوية و وجود مجموعة من القوانين التشريعية كالقرار الوزاري رقم 

ار اللذان يمنعان بصفة مطلقة من هذا القر 6و المادة  1992جوان  1المؤرخ في  2/ 172

  .استعمال العقاب الجسمي في المدارس، إالّ أن العقاب مازال يستخدم و بأشكال مختلفة

إن العقاب الذي يمارس في المدرسة و يستخدمه المعلم بحجة الحفاظ على النظام يترك أثار 

 إلى ظهورو يؤدي به  ألتحصيليو مستواه  المتعلم ، إذ يؤثر على انفعاالته سلبية على شخصية 

العدوانية، و من هنا البد من مراعاة بعض التوجيهات أثناء استخدام العقاب كتحديد  السلوكيات

  . السلوك المستهدف و تطبيقه بهدوء بعيدا عن الغضب
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  : تمهيــد

تعتبر من أهم المؤسسات  يتوقف نمو المجتمعات و تطورها على المدرسة، إذ        

بإمكان المدرسة أن تغير نظام "  Jon Deweyو في هذا الشأن يقول جون ديوي  التربوية

  1".و هو عمل تعجز عنه سائر المؤسسات االجتماعية معين المجتمع إلى حد

، ال بد من االهتمام بمختلف عناصرها إنتاجها و يثمر لكي تقوم المدرسة بدورها لكن

الوسائل التعليمية، المناهج الدراسية دون أن ننسى المعلم، فهو أحد المحركات األساسية ،كالتلميذ 

  .لعملية التعليمية، بل يمكن القول إنه مفتاح نجاحها، و هذا نتيجة لألدوار المختلفة التي يقوم بها

  

  :  تعريف المعلم -1

   :لغة - 1-1

. ي الصناعة يعلمها لغيرهفالمعلم هو الماهر ف "إذا اعتمدنا على التعريف المعجمي،

               2" .المعلم، األستاذ، المدرس المساعدالمدرس،

  :  اصطالحا 2-1

لتوضيح مفهوم المعلم نتطرق إلى تقديم بعض التعاريف التي وضعها الباحثون على 

هو أهم مصدر في : " احث إسحاق محمد الذي عرف المعلم كالتالي اختالف أرائهم و منهم الب

منهم، فالمعلم لديه القدرة  التوثيق العالقة التفاعلية بينه و بين تالميذه، فإحساسه بهم يثري ك

الكبيرة على كشف نقاط ضعف و قوة تالميذه، مما يساعده على التعامل معهم بطريقة مثمرة 

  3".ذ و الوقوف على أسباب تصرفهم أيضا قائمة على فهم سلوك التالمي

الزاوية في العملية  إنه حجر: " في حين يعرفه محمد عبد الباقي على النحو التالي

   التالميذ ديميا، يتمثل دوره في زيادة نموو أعد خصيصا لهذه المهنة إعداد مهنيا و أكاالتعليمية،

                 4".ية و تحسينه فهو يربي الشخصية اإلنسان و تعديل سلوكهم،

                                                 
  . 148، ص 1975ذ العام، القاهرة، دراسة سيكولوجية تربوية للتلمي: محمد مصطفى زيدان  -1 
  . 1967دار المشرق، ش،م، م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : المنجد األبجدي -   2
  .91، ص 1982التفاعل اللفظي، مجلة التربية، : محمد إسحاق  -3
  .12، ص 2003، 1ية، طالمعلم و الوسائل التعليمية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندر: محمد عبد الباقي أحمد -  4
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يعد أحد :" التالميذ على أنه  و يشير جمال الدين محمد الشامي في كتابه المعلم و ابتكار

  المتغيرات الهامة في العملية التعليمية بما يتبعه مع تالميذ صفه من أساليب تحثهم على التفكير

       1".ة و تطلق عنان قدراتهم و خياالتهم نحو األفكار الجديدة و المتميز

بأنه هو ذلك الشخص الذي ينوب عن : " فيذهب إلى تعريف المعلم  غينيرمحمد السأما 

     الدولة التي تمثل مصالح الجماعة الجماعة في تربية أبنائها و تعليمهم و هو موظف من قبل

   2".و يتلقى أجرا نظير قيامه بهذه المهمة

بين  ابسيط انتيجة مفادها أن هناك اختالف إن التدقيق في التعاريف السابقة، يوصلنا إلى

      الباحثين في تعريفهم للمعلم، حيث نجد محمد إسحاق يركز على العالقة التفاعلية بين المعلم

و التلميذ، أماّ محمد عبد الباقي فيركز في تعريفه على اإلعداد المهني و األكاديمي، أما جمال 

لية التعليمية، في حين حد المتغيرات الهامة في العمالدين محمد الشامي يرى أن المعلم هو أ

و على العموم  ،ن الجماعة و يقوم بوظيفة التربيةالشخص الذي ينوب عك اه غيني يرمحمد السر

ود الفقري في العملية العم إذ هوالء الباحثين لنظرتهم للمعلم، فإن هناك اتفاق جوهري بين هؤ

و مهمته ال تقتصر على حشو األذهان ه العملية التعليمية ه يتوقف نجاح أو فشل هدعليالتعليمية،و

  .         ة و تكوين شخصية الفردكمن في تربيترف، بل بالمعلومات و المعا

  : لمحة تاريخية عن مكانة المعلم عبر العصور  -2

إالّ أن احتل المعلم مكانة هامة في المجتمع، و هذا نتيجة لألدوار المتعددة التي يقوم بها، 

  .  و هذا ما سنسلط عليه الضوء في هذا العنصر ألخركانته اختلفت من عصر م

     : في مصر الفرعونية   - 1 -2  

تمتع بالمكانة العالية، و المنزلة الرفيعة، نظراً النتمائهم ي  في هذا البالد م لمعلن ا لقد كا

  طرت على الحياة لطائفة الموظفين الذين سيروا شؤون الدولة أو الطبقة الكاهنة التي سي

و منابعها، إذ تعتبر هذه الطبقة أي الكهنة المسؤولة عن تدريس الدين و المحافظة على التراث 

  .  األدبي و الديني، كما عهد  إليها تدريس العلوم و الرياضيات

  

  
                                                 

  ص المعلم و ابتكار التالميذ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية: جمال الدين محمد الشامي -  1
، 2007سيكولوجية المدرس، دراسة وصفية تحليلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ناصر الدين زبدي /د  -2

  .45 ص
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  : عند اليونان و الرومان  - 2-2

       الكهنة ال الشعراء يهم من بينفي أنّهم اعتبروا معلماليونان غيرهم من الشعوب "لقد خالف       

و لقد أصبحت القراءة و الكتابة عند اليونان أمرا عاما، و أدى هذا الحال إلى انخفاض مكانة 

و نفس الشيء بالنسبة  1.المعلمين خاصة من كان يقوم منهم بتدريس مبادئ القراءة و الكتابة

 أن الون إالّ أقل األجر على عملهم، إالّالمعلمين سيئة جداً و ال ين"للرومانيين، فكانت أوضاع 

و معلمي المواد الراقية، و هذا ) قراءة و كتابة(بين معلمي المواد األولية  او اختالف اهناك تباين

مواد األولية عند أن معلمي الحيث في دراساته في التربية المقارنة  1974ما بينه وهيب سمعان 

 الفلسفة (الراقية  الموادي معلم محترمة،بعكس اجتماعية والرومان لم يحطوا بمكانةد قدماء اليهو

       2" .الذين كانوا يتمتعون بدخل مرتفع و  مكانة اجتماعية راقية...) البيان

  : في العصور الوسطى  -  3 -  2

اتخذت التفرقة بين معلمي المواد األولية و معلمي المواد الراقية شكال واضحا في 

قوم بالتدريس في المدارس األولية من بين الموظفين الصغار الذين من ي "العصور الوسطى فكان

 يضا قيام بعض المعلمين المدنيينيعملون بالكنائس و من بين رجال الدين، يضاف إلى هذا أ

طفال باالتفاق مع أبائهم، و لم يعيدون إعداد مهنيا خاصا للقيام بالتدريس، في حين األريس لتد

             3".يعدون بالجامعاتكان معلمي المواد الراقية 

  : في العصور اإلسالمية  - 4 -2

    صلى اهللا عليه " وضع اإلسالم المعلم في أرفع مكانة و أجل منزلة، ذلك أن النبي  "لقد

         عليه الصالة" أرسل معلما ليعلم البشرية، و يهديهم إلي المستقيم، و كان اهتمامه " و سلم 

عظيما، فقد كان يبعث بكبار الصحابة مع وفود العرب ليعلموا الناس حدود  بالمعلمين" و السالم

         4".اهللا و شرائعه

                                                 
في محمد و آخرون، مهنة التعليم و أدوار المعلم فيها، شركة الجمهورية الحديثة لتحويل محمد أحمد كريم، عنترة لط -  1

  .16 -15، ص ص 2002و طباعة الورق، 
الرضا الوظيفي و دافعية اإلنجاز لدى أساتذة التعليم الثانوي و الجامعي، أطروحة مقدمة لنيل : العياشي بن زروق  -  2

  .101، ص 2008قسم علم النفس، جامعة الجزائر  درجة دكتورة دولة في علوم التربية،
  .  23 - 22مرجع سابق، ص ص :  محمد أحمد كريم، عنتر لطفي محمد   - 3
  .102-101نفس المرجع السابق، ص  ص : العياشي بن زروق   -  4
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العملية التعليمية في صدر اإلسالم لم تكن "و قد ذكر المؤرخون عند تعرضهم للتعليم و التعلم أن 

التعليم إلى حرفة لكسب العيش، و إنما كانت خدمة دينية تؤدي طوعا للثواب من اهللا، ثم تطور 

و لتدريب  و لم يوجد خالل العصور اإلسالمية أي نظام للمدارس. صناعة رغبة للرزق

و إن حاول بعض المفكرين و الفالسفة من أمثال الغزالي و ابن خلدون أن ينظرواو   المعلمين

و علمي المرحلة األولى كان منخفضا،أما عن مستوى إعداد م. يبينوا أساليبها و يضعوا أصولها

قدر كبير من  عليوام، و على العكس من ذلك كان معلملم يحسن أكثرهم غير حفظ القرآن الكري

                                                     1".العلم و الثقافة

  :في عصر النهضة -  5 -2

معلمي "تحسنت أحوال المعلمين االجتماعية و المادية في هذا العصر، و خاصة حالة     

مدارس الثانوية األكاديمية، في حين لم تتحسن حالة معلمي المدارس األولية، بالرغم من ال

و  فق األموال و الهبات على المدارسارتفاع منزلة التعليم بوجه عام في هذا العصر نتيجة لتد

ن أي إعداد سواء تعلق ومعلمين واضحا، و لم يتلقى المعلمظل التميز بين هذين النوعين من ال

  . ر بمعلمي المدارس األولية أو معلمي المدارس الثانويةاألم

  : في عصـر اإلصالح  -6 -  2

هذا العصر بدأت "قد بدأ االهتمام بالتدريس و بإعداد المعلمين في عصر اإلصالح، ففي  

الدولة و الكنيسة بوضع مستويات معينة للتدريس و بدأتا تنظمان حركة منح التصاريح لالشتغال 

ح قيامها بالتفتيش على و مما يدل على استمرار سلطة الكنيسة في عصر اإلصال. بهذه المهنة

و المعلمين للتأكد من ثباتهم في تعاليمهم الدينية، و قيامهم بتعليم المتعلمين على الوجه المدارس 

    2".المناسب

  :في القرن الثامن عشر - 7 – 2    

دريس باإلضافة إلى قيامه ببعض الشخص الذي يمارس الت "ظل معلم المدرسة األولية 

األعمال األخرى، أماّ معلمي مدارس النحو فكانت غالبيتهم تقتصر على التدريس بتلك المدارس 

لحصولهم على مرتبات كافية نسبيا و أصبح إعداد المعلمين مهنيا قبل قيامهم بالعمل بالمدارس 

         .األولية أمرا مطلوبا في أيام ذلك

  

                                                 
  .22- 21مرجع السابق، ص ص : محمد أحمد كريم، عنتر لطفي محمد   - 1
  .25نفس المرجع، ص   -2
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  : ـرن التـاسع عشـر في الق -  8 – 2

في هذا القرن أصبح التدريس مهنة معترفا بها أكثر من أي وقت مضى، فظهر االهتمام 

ن إعداد معلمي المدارس بإعداد المعلمين لكن إعداد معلمي المدارس األولية يختلف ع

     1".ارسمدالم به فهذا األخير تقوم به الجامعات، أماّ إعداد معلمي المواد األولية تهتالثانوية،

  إعداد المعلم -3

إعداد معلمي المستقبل عملية بالغة األهمية، فنجاح المعلم في عمله يتوقف بالدرجة "يعتبر  

و مهما تحدثنا عن تطوير العملية التربوية، فإن . األولى على نوع اإلعداد المهني الذي تلقاه

برامج الدراسية في يد معلمين ال فقد تموت أحسن ال. المعلم الجيد يمثل دائما شرطا أساسيا لها

و  في أيدي معلمين قادرين و متفتحينيقدرون على تنفيذها، و قد تعود إليه الحياة إذا وضعت 

     2".أهمية إعداد المعلم إعداد جيدا من هنا تظهر

  : أسس إعـداد المـعلم  

ب ثة جوانمهما اختلفت نظم إعداد المعلم فإن عملية اإلعداد نفسها يجب أن تشمل ثال

اإلعداد الثقافي و اإلعداد األكاديمي و اإلعداد المهني و هو ما سنفصله  وهي تتمثل في رئيسية 

  : في الفقرات التالية 

  : اإلعداد الثقافي العام  1-1 3

على خالف المهن األخرى، اإلعداد الثقافي العام، فهذا اإلعداد تتطلب مهنة التعليم 

كلما زادت المعلومات العامة للمعلم كلما كان أقدر على نيل ف"ضروري لكل معلم كونه مرب، 

و التأثير فيهم، ضف إلى ذلك أن الثقافة العامة تساعد المعلم على نضج شخصيته    ثقة تالميذه 

واتساع أفقه وسعة إدراكه، مما يخلصه من روح التعصب لتخصصه الدقيق أو ميدان عمله 

قد يكون قائداً و موجهاً في منطقته، و تحتم عليه طبيعة فالمعلم يقوم بأدوار كثيرة، ف. الضيق

سواء  كون على صلة بقطاع كبير من الناسالعالقات االجتماعية المستمدة من دوره المهني أن ي

كانوا أولياء التالميذ أو أهالي منطقته و هذه العالقات تفرض أن يكون ذو أساس عريض من 

                3".مواقف التي سيواجههاالثقافة العامة إذا أراد النجاح في ال

                                                 
 . 28، صمرجع سابق:كريم  محمد -1
  . 234أصول التربية،عالم الكتب، ص: محمد منير مرسي / د -2
 . 236ص: نفس المرجع  – 3
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  :يشمل برنامج الثقافة العامة ما يلي  "و ينبغي أن

  العلوم اإلنسانية -أ            

  العلوم الطبيعية   -ب             

  العلوم االجتماعية    -ج            

       ت صلةو الهدف من تدريس هذه العلوم هي زيادة ثقافة المعلم وتوسيعها و جعلها ذا

  1" .و عالقة باإلطار العام للحضارة اإلنسانية                        

  :  اإلعـداد األكـاديمي التخصـصي  2 - 1- 3

نبغي أن ، فإلى جانب الثقافة العامة يمادة تخصصه أو المادة التي يدرسها"و يقصد به 

فتعمق . كون متمكنا منهاعلى معرفة متخصصة في أحد فروع المعرفة و أن ي المعلم يكون 

و   المعلم في مادة تخصصه شرط ضروري لنجاحه كمعلم، و يجب عليه أن يؤمن بقيمة مادته 

         2."أهميتها حتى يستطيع أن يؤثر في تالميذه و يحملهم على احترامه، و يوصل إليهم رسالته

        ت علمية أخرى يجب أن يعرف انفتاحاً على مجاال "للمعلم  ثم إن اإلعداد األكاديمي

و يشارك بطريقته في تكوين و تفتح شخصيته المتعلمين، و عليه أيضا أن يكون كإحدى      

على  حلقات التربية الدائمة المتجهة دائما نحو المستقبل و هذا لكي يصبح المعلم الشاب قادراً

       3".تعلمين و علم ذلك صل بين الملعب دور صلة الوعلى ل قادراً ظعدم التراجع إلى الوراء و ي

  : اإلعـداد المهنـي    -3- 3-1            

يتعلق بالجانب المهني و ما يميز المعلم كرجل له أصوله المهنية التي تتطلب  "و هو الذي

  الحقائق و المعلومات المتعلقة بالمتعلم و شخصيته  المران، و هذا الجانب يشتمل على التدريب و

طرائق القيام بها، و يشمل أيضا هذا النمو من واجبات تربوية على المعلم  و نموه، و ما يفرضه

التدريس و أهداف العملية التربوية و طبيعتها و مغزاها بالنسبة للفرد و المجتمع و شروط 

علم النفس التعليم الجيد و غيرها من األمور التي تساعد المعلم إجادته لمهنة التعليم، لهذا فدراسة 

و سيكولوجية النمو و أصول التربية و فلسفتها من األمور المهمة في  االجتماعي التعليمي و

            4".اإلعداد الفني و المهني للمعلم

                                                 
الطفل والمراهق،المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع  دسيكولوجية النمو عن:جورج خوري توما -1

 . 234،ص  1،2000،بيروت،ط

    .  237،صمرجع سابق :محمد منير مرسي /  د-  2     

 . 11- 10،ص ص  1999، 2،منشورات عويدات ،بيروت ط غاستون مياالريه ،تعريب د فؤاد شاهين    – 3      

 . 237نفس المرجع ، ص:محمد مرسي منير – 4     
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  : نظم إعداد المعلم  2-3  

  : هناك نظامين في إعداد المعلم و هما

  : النظام التتبعي   - أ

أربع ب و العلوم لمدة على أساس انتظام الطالب أكاديميا في كليات اآلدا"و يقوم 

تنتهي بحصول الطالب على شهادة الليسانس، ثم يتابع بعدها اإلعداد المهني في كليات سنوات،

التربية لمدة عام دراسي، يدرس فيه الطالب دراسة نظرية تربوية و علمية؛ و أهم ما يميز هذا 

  .توى عالالنظام مساعدة المعلم على التعمق في دراسة مادة تخصصه و تأهيله  لمس

  : النظام التكاملي  - ب 

   ديمي و المهني في كليات التربيةو هو النظام الذي يقوم على أساس تكامل اإلعداد األكا

و مدة الدراسة بها أربع سنوات بعد إتمام الدراسة الثانوية، و أهم ما يميز هذا النظام تزامن 

مادة العلمية، كما أن هذا النظام يساعد اإلعداد األكاديمي و المهني و عدم ابتعاد الطالب عن ال

                 1".الطالب على اإلعداد النفسي لتقبله بمهنة التدريس

  : إعداد المعلم في الجزائـر  -

تقوم المعاهد التكنولوجية الخاصة بقطاع التربية و التعليم منذ إنشائها بتكوين األنماط 

  : التالية من المعلمين 

  المعلمون المساعدون      -أ                     

  معلمو المدرسة األساسية     -ب                     

        معلمو التعليم األساسي     - ج                    

     Les instructeurs: المساعدون 1 - 3- 4

دة هذا بعد حصولهم على شها "يتم تكوينهم تربويا خالل سنتين في المعاهد التكنولوجية، و

يشترط فيهم مستوى الثالثة ثانوي، و اجتيازهم  1989التعليم المتوسط، إذ أصبح منذ عام 

لمسابقة الدخول إلى المعاهد التكنولوجية، و بعد تخرجهم يوظفون كمساعدين في الطور األول 

، نتيجة لبرنامج 1958جذور هذا النوع عرفته الجزائر منذ سنة  "و 2.من التعليم األساسي

الذي كان يهدف إلى الرفع من نسبة التمدرس بين أبناء الجزائريين، و لقد بقي هذا  قسنطينة
                                                 

  .240-239، ص صنفس المرجع -  1
  .71مرجع سابق، ص : العياشي بن زروق  -  2
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النوع يشغل الحيز األكبر في المنظومة التعليمية اإلبتدائية في الجزائر حتى بعد تعميم تجربة 

              1." المعاهد التكنولوجية للتربية

     :المعلمون   2 _ 4 

المعاهد التكنولوجية بعد حصولهم على شهادة البكالوريا و بعد تكوينهم لمدة سنة في "يتم 

  .   التخرج يعينون كمعلمين في الطور األول و الثاني

     :أساتذة التعليم األساسي - 4-3

و يتم  ريا و النجاح في المسابقة الخاصةهذا النوع يشترط فيهم أن يكونوا من حملة البكالو

تخرجهم يوظفون كأساتذة التعليم األساسي في الطور الثالث تكوينهم لمدة سنة أو سنتين و بعد 

  ).  التعليم المتوسط(

  المعلمين المساعدين هو في تناقصو ما يالحظ في المدة األخيرة أن عدد 

و هذا نتيجة لرغبة الدولة في التخلص و إلغاء هذا اإلطار و ترقيته إلى درجة معلم عن طريق 

  .ولوجية إلكمال تكوينهإعادة إدخاله إلى المعاهد التكن

و بعدما أن استطاعت الدولة من سد النقص الكبير في عدد المعلمين الذي كانت تعاني منه 

روط االلتحاق بالمعاهد قد لهذا فش, المنظومة التربوية، أصبحت تبحث عن النوعية

افة فتوجيه الطالب أصبح يتم بطريقة منظمة بعد حصوله على شهادة البكالوريا، باإلضتغيرت،

إلى معدل النجاح الذي يسمح له بالتسجيل في نمط معين، إماّ كمعلم الطور األول و الثاني و إماّ 

     2".أستاذ الطور الثالث

أن تصنيف المعلمين في ضوء  "و في نفس االتجاه أضاف كل من جوزي بالط  و مارين

شمل معلمو التعليم إعدادهم السابق ليس على أساس مستوى التعليم الذين يعملون فيه ، و ي

الذين أتموا فقط الطور األول من التعليم الثانوي، قبل التحاقهم  instructeursاالبتدائي المدربين 

الذين يحملون شهادة  instituteursببرنامج التدريب المهني مدته سنة واحدة و المعلمين 

  .البكالوريا

وي في المعاهد التقنية ثانو يتلقى معلمو المدرسة االبتدائية تدريبا على مستوى ال

و ال يعتمد االلتحاق بهذه المعاهد على امتالك مؤهل خاص، بل على أداء امتحانات التربوية،

  .  تنافسية
                                                 

  .163، ص 2002ب للنشر و التوزيع، الجزائر التكوين في التربية، دار الغر: تيلوين حبيب   -  1
  .71مرجع سابق، ص : العياشي  بن زروق   -  2
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يرتبط مستواها بنوع المعلمين المعيدين و في حالة المدربين، فإن المؤهل المطلوب هو 

لتعليم المتوسط أو تأهيل من إتمام أربع سنوات من التعليم الثانوي أو الحصول على شهادة ا

و يتلقى معلمو المدرسة الثانوية عموما تدريبا على المستوى الجامعي على  مستوى مماثل

نوعين الذين يحملون درجات في األدب أو في العلوم الدقيقة أو العلوم الطبيعية و الذين 

ي ظل اإلصالح و في اآلونة األخيرة و ف 1".يتخرجون من المعهد العالي إلعداد المعلمين

التربوي الجديد عمدت الدولة إلى القيام بإجراءات جديدة للتكوين فأشرفت في تنفيذ الجهاز الدائم 

ففيما يخص بالجهاز الدائم للتكوين أثناء الخدمة قامت بتربصات . و الجهاز المؤقت للتكوين

اعدي في شكل و كان محتوى التكوين يقوم على أساس تكوين ق  معلم 143000تكوينية لصالح 

دروسا تتمحور حول ) تكوين مغلق(جذع مشترك يتلقى فيه المشاركون و على مدى أسبوع 

      :ثالث مواضيع تربوية هي 

  برامج التعليم    -أ         

  الكتاب المدرسي -ب          

  التقويم البيداغوجي        -ج         

  : و لقد أصيغت أهداف هذا العمل على النحو التالي 

   .تحديث المعارف األكاديمية للمعلمين المعنيين باألمر

      2.إكساب المهارات المهنية القاعدية أو تعزيزها 

وضع أساسا لتحسين مستوى معلمي  "أما بالنسبة لجهاز المؤقت التكوين أثناء الخدمة، فقد

و يهدف هذا . كوين كاملالمدرسة األساسية الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، و لم يتابعوا مسار ت

سد ثغرة ثالث أنواع من النقائص  الجهاز الجديد للتكوين إلى تثبيت مستواهم الثقافي القاعدي و

   :وهي

  . العجز في المواد األساسية  -أ         

  .االبتدائي عليمجز المسجل في الثقافة العامة التي لها عالقة بأنشطة التالع- ب        

  3".ز المسجل في البيداغوجية و علم النفسالعج   -ج         

                                                 
إعداد معلمي المدرسة :ه،جميبو،ريكاردو مارين ايبانيز،ترجمة دعمر حسين الشيخ،سامي خصا وت:جوزي بالط  -  1

  .183ص 1986، تونس ،االبتدائية والمدرسة الثانوية
  .217-216ص صمرجع سابق، : تيلوين حبيب  -  2
  .222ص  ،ع نفس ا لمرج - 3
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  الكتاب المدرسي  -د           

  :  خصائص و سمات المعلم الناجح  -5

نظرا للدور الذي يلعبه المعلم، باعتباره أحد العناصر األساسية في الموقف التعليمي داخل 

تنوعة، و المعلم الصف الدراسي، فهو المحرك لدوافع المتعلمين عن طريق أساليب التدريس الم

الناجح هو الذي يراعى خصائص المادة الدراسية التي يعلّمها من جهة، و خصائص المتعلمين 

من جهة أخرى، فالمعلم يلعب دوراً مهما في فعالية التعليم و نجاحه و ذلك يرجع لخصائصه 

  الشخصية 

       :      و المعرفية والتي  يلخصها الدكتور حسن منسي في النقاط التالية 

  : الخصائص الشخصية  -1 -

       أن يتمتع المعلم بالصحة النفسية و التوافق النفسي، و يتمتع كذلك بصحة جسمية" -أ

  .أن يكون هادئا واسع الصدر، متفتح الذهن، قادراً على القيادة -.و عقلية جيدة

  .       و يحافظ على هيبته أن يكون متسامحاً، يتمتع بمفهوم إيجابي عن ذاته، و الثقة بالنفس - ب     

   .أن يتصف و يتميز بالرزانة و ثبات الشخصية، بعيداً عن الرعونة -ج

  .أن يتصف باألمانة و الحياد و عدم التحيز لكي يصبح قدوة حسنة لغيره -د 

أن يكون مدركاً للنزعة االستقاللية للتالميذ المراهقين، فال يسيء تفسير سلوكهم  -و 

    1"التحرري 

  : الخصائص العلميـة - 2- 5

ليس من السهل أن نقيس هذه السمة و الميزة عند المعلمين، كونها ال تتوقف على  -

معارفهم فقط، بل تشمل امتالكهم ألساليب و استراتيجيات التدريس المالئمة، إالّ أننا يمكن أن 

  : نشير إلى أهم هذه الخصائص فيما يلي 

  ، مرتبط إيجابيا بفعالية التعليم و تشير أبحاث تورنس اإلعداد األكاديمي و المهني العالي"

)Torrance 1974 ( أن المعلمين الذين يتفوقون في ميدان العمل هم إلى  في هذا المجال

  .المعلمين المؤهلين أكاديميا

القدرة على انتقاء األنشطة و الوسائل و األساليب المناسبة للدرس الواحد، و التي يمكن  -أ

  .ق األهداف التعليمية المحددةبوجودها تحقي
                                                 

  .81-80، ص 2000دار الكندي للنشر و التوزيع، األردن، –إدارة الصفوف: حسن منسى / د  -  1
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أن يكون ملما بأسس القياس و التقويم، لتحليل و تفسير نتائج طالبه، و يعمل  - ب

  .باستمرار على التغذية الراجعة لمسيرته التعليمية

  .أن يعرف خصائص المتعلم النفسية و العقلية و االجتماعية و االقتصادية -ج

ور و يشترك معهم في مساعدة المتعلمين إليجاد أن يكون على اتصال مع أولياء األم - د

  .الحلول لمشكالتهم المتنوعة

أن يكون مستعداً لالنضمام إلى أي دورة أو ورشة عمل علمية تساعد في تنميته  -و

  المهنية 

                      1".و متابعة كل جديد

  مة عبد العظيم و يرى بعض الباحثين أمثال سامي محمد ملحم و صفاء عبد العزيز و سال

  : و غيرهم أن أهم خصائص و مميزات المعلم الفعال تتمثل فيما يلي 

  الفهم الجيد لطبيعة المتعلمين من حيث خصائصهم و دوافعهم و أساليبهم المتصلة بالتعلم "

  .و الفهم العميق للبينة التي يعيشون فيها و إدراك التغيرات العالمية

  .يم المالئمة لتشخيص وفهم المتعلمينمعرفة أساليب و طرائق التقو -أ

التفاعل الجيد مع المتعلمين و إتاحة الفرصة للمناقشة و الحوار و إقامة عالقات  - ب

  .ديمقراطية معهم

إدراك الجانب اإلداري و الفني في العملية التعليمية و إدراك المعلم ألهمية الجانب  -ج

ستخدامها في المجال التعليمي، و متابعة تطور التقني خاصة ما يتعلق بالجوانب التكنولوجية و ا

                        2".هذه التقنيات و تطبيقاتها المختلفة في العملية التعليمية

  .تكوين عالقات الصداقة بينه و بين أعضاء الجماعة" - د

  .   أن يتصف باألمانة و الحياء و عدم التحيز لكي يصبح قدوة حسنة لغيره -و

في نشر روح العمل الجماعي و إشعاره للجماعة بأنه واحد منهم مع  االجتهاد -ي

  .   االحترام المتبادل بينهم جميعا

                                                 
  .83-82ص ص  ،نفس المرجع -  1
، ص 2007إدارة الفصل و تنمية المعلم، دار الجامعة الجديدة، مصر، : صفاء عبد العزيز، سالمة عبد العظيم  -  2

104.  
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العمل على تفويض السلطات و توزيع المسؤولية لتنمية الثقة و االعتماد على النفس في  -

    1".جماعته

ها المعلم أن السمات الشخصية التي يتميز ب Wittyو تشير بعض الدراسات كدراسة ويتي 

  :   الفعال مرتبة تنازليا كما يلي 

  التعاون و االتجاهات الديمقراطية    _أ

  الصبر_ب

  المظهر الشخصي و المزاج المرح_ج

  الحس الفكاهي _د

  االهتمام بمشكالت المتعلمين _و

  استخدام الثواب و العقاب _ي

  التعاطف و مراعاة الفروق الفردية _ن

      سعة الميول و االهتمامات  _ل

  العدل و عدم التحيز_ف 

  السلوك الثابت و المنسق _س

  المرونة _ش

   2".الكفاءة _ز

  :  أدوار المـعلم -6

كثيرة، زيادة على  بأدواريعتبر المعلم العنصر الفعال في العملية التربوية، لذلك نجده يقوم 

تحثهم على  نقل المعارف فهو يقوم بدور المنشط و الموجه، حيث يضع المتعلمين في وضعيات

فمن يستعرض األدب التربوي الذي يتناول دور المعلم، يستنتج أن للمعلم أدوارا كثيرة  .العمل

يقوم بها و هي متداخلة فيما بينها، و عموما فإن أبرز األدوار و المهمات التي يقوم بها المعلم 

 :  سواء داخل القسم أو خارجه تتمثل فيما يلي 
                                                 

  .16مرجع سابق، ص  :محمد عبد الباقي أحمد -  1
     سيكولوجية التعلم و التعليم، األسس النظرية و التطبيقية، دار المسيرة للنشر و التوزيع : سامي محمد ملحم / د   -2

  .461،  ص 2006، 2و الطباعة، ط             
    



   المعلم                                                                                       فصل الثالثال

50 
 

 
          

  :   كمربىالمعلم  - 1- 6

ثاني بعد ي في المقام التأت"إن وظيفة المعلم إلى جانب التعليم هي التربية، و هي 

و المدرسة جزء من الحياة العامة، وظيفتها استمرار لوظيفة ،و معلم في آن ،فالمعلم مربالتعليم

من المنزل، لذا نجده يشترك مع األبوين في تربية المتعلمين، كما نجده يعمل على تمكينهم 

ان تحصيل المعارف و الثقافة العامة و العادات الصالحة، و القيم السليمة و المثل العليا؛ و إتق

           و أهل الخبرة ينتظرون من المدرسة . و التجارب المكتسبة المهارات و االهتمام بالخبرات

يرقى تذوقهم للجمال و تدريبهم و خصوصا من المعلم، أن ينمي ذكاء التالميذ و يهتم بسلوكهم و 

         على حسن النظافة و النظام و يكسبهم المهارة في العمل و تربيتهم على العادات الحميدة

هذه إذن أهم الصفات التي يسعى المعلم إلى . و غرس الثقة في نفوسهم و االنتماء إلى الوطن

لقراءة و الكتابة و حشد األذهان ترسيخها في المتعلمين، و لم تعد مهمته تقتصر على تعليم ا

                    1".بالمعلومات

  :  التقويم و المعلم - 2- 6   

يتخذها المعلمون أساسا  "تحتل عملية التقويم مكانة هامة في عملية التعلم و التعليم، و

 في لتصنيف المتعلمين، و هو األساس الذي يعمل على الرقي بالمتعلم إلى صف أعلى أو إبقائه

صفه، كما يعتمد عليه في تقرير أصحاب الكفاية من المتعلمين، و هو الذي يوقفنا على حقيقة 

           2".موقعنا التعليمي، فبالتقويم يحدد المعلم األخطاء التي يقع فيها المتعلمين

هي عملية تشخيصية "إن عملية التقويم ليست مجرد وضع درجات للمتعلمين، و إنّما 

لهذا متعلم، و من ثمة رفع مستوى نموه،إلى كشف مواطن الضعف و القوة عند العالجية تهدف 

            على المعلم أن يكون على دراية كافية و صحيحة بأسس التقويم و وسائله؛ و يتخذ إجراءات

و أساليب فعالة أثناء تقويمه للمتعلمين و فيما يلي بعض األمور التي يركز عليها المعلم أثناء 

  :     ة التقويم عملي

  .أن يركز المعلم جهوده على تقويم أهداف التعليم  -       

                                                 
غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ص ص  المدرس المثالي، نحو تعليم أفضل، دار: محمد سامي منير  -  1

14-15.  
المعلم الفاعل و التدريس الفعال، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عمان، ط : محمد عبد الرحيم عدس /د -  2

  .225، ص 7،2000
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  .أن يطور اختباراته لتشمل فترة تعلم طويلة، قد تمتد فصالً دراسيا أو سنة دراسية -

أن يدرب المتعلمين على مختلف االمتحانات، كاختبارات المقال، أو اختبارات من  -

  .متعدد

        1".أن تكون عملية التقويم عملية شاملة، تتضمن أكثر من وجهة نظر و أكثر من انطباع -

  :  المعلم و العملية التعليمية  -  3  -6

لقد حدد علماء النفس و خبراء التربية المهام المهنية التي يقوم بها المعلم في عملية 

  : التدريس كاألتي 

صميم  و للمتعلمينقديم المادة الدراسية طرق ت إعداد مجموعة من األسئلة تدور حول "

  .     األنشطة التعليمية في الصف

       ضبط الصف و امتالك انتباه المتعلمين لما يدرس، و حفظ النظام مع خلق مناخ مريح 

  .و مشجع على التعلم

الخروج بالعملية التعليمية خارج إطار حجرة الدراسة، كاستغالل إمكانيات البيئة من 

  .        و مكتبات و مصانع و المؤسسات المحلية حدائق 

  تحليل المهارات التدريسية المتطلبة، لكي يتخذ المعلم قرارات بشأنها، فعليه أوالّ أن يقدر 

ثم عليه أن يتعرف على األساليب و الطرائق التي ...و يحدد بوضوح األهداف المطلوب تحقيقها

    تى يدرس كل موضوع و يقرر كيف يقدم هذا الموضوع توصله إلى ذلك، كما عليه أن يقرر م

  ...و أين 

  و على المعلم أن ينوع و يطور طرائق التدريس، و أن يختار الطريقة المناسبة لكل درس 

             2".و يخطط لدرسه تخطيطا جيداً

و يؤكد بعض المختصين على أن المعلم يجب أن يكون متحكما في طرق التعليم و يساهم 

قدر كبير في تطويرها و أن تكون لديه مهارات إدارية تعليمية جيدة داخل الحجرة، و يجب أن ب

تختلف عن المراحل العمرية يكون على علم أن لكل مرحلة عمرية لها طريقة خاصة بها، 

  . مما يستلزم التنويع في الوسائل التعليمية و التقنيات األخرى

  

                                                 
  .226مرجع ، ص  نفس -1
  .23-22مرجع سابق، ص ص :محمد سامي منير / د  -  2
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  :المعلم و إدارة الفصـل  - 6-4

الطريقة التي ينظم بها المعلم عمله داخل الفصل، و يسير بمقتضاها "د بإدارة الفصل يقص

بغية الوصول إلى األهداف التعليمية و التربوية  التي يهدف اليها في الحصة، أو باألحرى هي 

تلك العملية التي تهدف إلى توفير تنظيم فعال داخل غرفة الفصل  من خالل األعمال التي يقوم 

معلم لحدوث التعلم في ضوء األهداف التعليمية التي سبق أن حددها بوضوح إلحداث بها ال

   إليه من جهةتغيرات مرغوبة فيها و في سلوك المتعلمين، تتسق و ثقافة المجتمع الذي ينتمون 

             1".و تطوير إمكاناتهم من جهة أخرى

  : و يمكن توضيح دور المعلم في الفصل على النحو التالي "

  .المعلم و قراراته في مجال التخطيط -أ

  .المعلم و قراراته في مجال التنفيذ - ب

  المعلم و قراراته في مجال اإلشراف و المتابعة -ج

        2".المعلم و قراراته في مجال التقويم - د

  :  المعلم كنموذج يتعلم منه المتعلم -5 -6

المعارف إلى التالميذ و إكسابهم القيم أهم وظائف المدرسة منذ بداية نشأتها هي نقل  "من

التي يتقبلها المجتمع و يرضاها، و بذلك يصبح المعلم هو المسؤول األول في هذا األمر، فإنه 

            اف المجتمع و تطلعاته في أبنائهممثل المجتمع في هذا الشأن، فهو يعمل على تحقيق أهد

ذه في اتجاهاته و سلوكا ته و أن يكون واعيا بدرجة و بذلك فهو مطالب بأن يكون نموذجا لتالمي

كافية بأهمية هذا األمر بالنسبة له شخصيا، و بالنسبة لتالميذه بحيث يشعرون أنه يسلك بشكل 

طبيعي و تلقائي بدون تمثيل وافتعال، و بذلك يكون قادراً على التأثير في التالميذ، بمعنى أنهم 

                                                 
، ص 2001، 1اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة، مكتبة المعارف الحديثة، مصر، ط : أحمد  يمإبراهأحمد /د -  1

117.  
  .121نفس المرجع ، ص   -2
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لم هذا السلوك واكتساب الكثير من االتجاهات المرغوب يصبحون أكثر قابلية واستعدادا لتع

       1".فيها

  :  المعلم كمنظم للمناخ الصفي  - 6-6

تنظيم "و من األدوار األساسية المرتبطة بمسألة كون المعلم نموذجا لمتعلمين دوره في 

            لية التعلمو النفسي داخل الفصل، إذ هذه المسألة ترتبط ارتباطا مباشرا بعم االجتماعيالمناخ 

هناك عالقة قوية بين نوع المناخ السائد في أثناء التدريس، و كم العمل الذي إذو حصيلته،  

ينجزه المتعلم و نوع حصيلة التعلم، إذ أن المناخ الذي يشيع فيه الشعور بالدفء و الصداقة في 

لى تحقيقها، إلى جانب هذا العالقات يساعد على تحقيق الكثير من األهداف التي يسعى المعلم إ

للعمل و المشاركة اإليجابية في  و مبادرته األمر يساعد على زيادة مستوى دافعية المتعلم للتعلم

قارن بين قيم "  Pattell" كل ما تحتويه الخبرات التعليمية من أنشطة و في دراسة قام بها باتل 

لميذا من تالميذهم، و وجد أن التالميذ و أربعين ت ةن بالمدرسة الثانوية و قيم ثمانيستة معلمي

مهم إلى حد بعيد، كما أن التالميذ الذين يالذي كان تحصيلهم جيدا كانت قيمهم مشابهة لقيم معل

                   2".كان تحصيلهم أقل كانت قيمهم مخالفة بشكل واضح لقيم معلمهم

هي أن المعلم هو الذي  "و لعل هذه الدراسة تعكس الفكرة األساسية في هذا الشأن، و

يستطيع أن يوجد مناخا مناسبا للتعلم فقد يكون هذا المناخ متحررا لدرجة يشعر  التالميذ بنوع 

  من الصداقة و األلفة و الراحة و الثقة، األمر الذي يعد ميسرا للتعليم، و ال شك أن مسألة القيم 

و النفسي السائد  االجتماعيلمناخ و االتجاهات التي سبقت اإلشارة إليها ترتبط بمسألة نوع ا

داخل الفصول المدرسية، فمثل هذا األمر يرتبط تماما بما يريده المعلم، وب يتصوره عن مهنته 

و اتجاهه نحو التالميذ و نحو العملية التعليمية، و هي أمور كلها تحدد نوع العالقات و نوع 

م تفاعالته مع زمالئه و كذا مع كافة المناخ السائد في الفصول، و كذا نوع العالقات التي تحك

) Schmuck 1966( و قد قام شمك 3".القيادات التربوية ذات الصلة بعمله في هذه المهنة

المناخات و عشرين صفا، و وجد أن المعلمين الذين يخلقون أكثر       بدراسة على سبعة "

  : لي يتميزون على غيرهم من المعلمين بما ي االجتماعية الصفية إيجابية

                                                 
 1التعلم و التعليم الصفي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ط: أحمد حسين اللقاني، عودة عبد الجواد أبو سينة  -1

  .118، ص 1990
، ص 2006، 1إعداد معلم المدرسة األساسية، دار الكتب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، ط:  محمد عودة/د -  2

182.  
  .182ص  ،نفس المرجع  -  3
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  .يوفرن لطلبتهم فرصا أكثر للعمل و المشاركة_أ

  .يميلون لتشجيع العمل الصفي التعاوني_ب

  .يؤكدون في ممارستهم التعليمية على كل من التعلم األكاديمي و نمو الشخصية_ج

  .      يهتمون بتوفير شروط الصحة العقلية لطلبتهم و ظروفها_د

  .وفير مناخ صفي إيجابيأكثر حساسية للظروف التي تساهم في ت_ن

  .يراعون الفروق الفردية، فيهتمون بالمتعلمين األقل مشاركة و ببطيء التعلم_و

     1".النظام في غرف الصف بعبارات عامة موجهة نحو الطلبة ككل اختالليعالجون _ي

  :  المعلم كمصدر لألسئلة  -7 - 6 

كم و نوع األسئلة المستخدمة بقدر "يستخدم المعلم أسئلة متنوعة داخل الصف الدراسي، و

في هذا المجال يكون كم و نوع التعلم، حيث أن ذلك يستثير عمليات عقلية عليا أثناء عملية 

بينا من خالل "  Gaugler& Acheter 1963جالجر و اشتر سنة " ففي دراسة قام بها . التعلم

دمة كانت لها عالقة تسجيالت صوتية للمعلمين في مواقف تدريسية أن نوعية األسئلة المستخ

وثيقة بنوع التفكير السائد لدى المتعلمين، بحيث تبين أن المعلمين الذين استخدموا أسئلة تثير 

            2".قادرين على ممارسة العمليات المكونة لهذا األسلوب من التفكير معلميهمالتفكير الناقد، أصبح 

على إعداد و صياغة و توجيه األسئلة أثناء عملية أن يكون قادراً  "و يجب على المعلم

التدريس، حيث تحتل األسئلة مثيرات تؤدي إلى إنتاج استجابات مرغوبة نحو تحقيق األهداف 

التعليمية و التربوية، حيث يبدأ المتعلم في التفكير و استغالل كافة طاقاته و مهاراته المعرفية 

سئلة في الموقف التدريسي يفتح آفاق المعرفة أمام لكي يصل إلى إجابات سليمة، و توجيه األ

لعديد المتعلمين و يجعلهم قادرين على إدراك أهميتها و عالقتها الوظيفية بالحياة، كما يكسبهم ا

و بذلك تصبح المسألة متوقفة على دور المعلم في هذا الشأن و تمكنه من مهارات التعلم الذاتي، 

               3".من كفاية توجيه األسئلة

  :  المعلم كموجه لسلوك التالميذ في ضوء توقعاته - 8 -6

                                                 
  .310مرجع سابق، ص :  صالح علي أبو جادو  -  1
  .183مرجع سابق ، ص :  محمد عودة /د -  2
  .118ق، ص أحمد حسين اللقاني، عودة عبد الجواد أبو سينة، مرجع ساب -  3
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لك تبعا لمبدأ ذ "سي الواحد في كثير من الصفات، ويختلف التالميذ داخل الصف الدرا

الفروق الفردية، فتوجد فروق في الصفات المعرفية، القدرات العقلية المختلفة، و الصفات 

، االنفعاالت، العواطف، و بذلك نجد أن المعلم في تفاعالته االنفعالية الميول، القيم، االتجاهات

المختلفة داخل الفصل الدراسي يواجه بفروق كثيرة، و المشكلة األساسية هي أن المعلم كثيراً ما 

يتوقع مستويات معينة من تالميذه كما يتوقع أن يحقق الجميع هذه المستويات، و لكن سرعان ما 

تحقيق ذلك، و البعض غير قادر علي ذلك، و لهذب فعلي المعلم  يجد أن هناك من يستطيعون 

بأن ينوع و يكثر األمثلة التي يقدمها و أن يقدم النماذج التي تساعد الجميع على التعلم، و عليه 

   1".ةذوي القدرات المحدود التالميذأيضا أن يبث الثقة في الجميع و خاصة 

  :  المعلم كمبدع و مجدد  - 6-9

فهو يغير "لى األدوار التي سبق لنا ذكرها، يقوم المعلم  بدور المبدع، باإلضافة إ

اإلستراتيجيات و األساليب و السياقات المختلفة عندما يجد أفضلها، و يستبدلها بما هو مناسب 

منها، لقدرات الطالب، كما يقوم بتوظيف الصلة بين إستراتيجيات التدريس و يستخدم بعض 

           2".اكاة، التعلم التعاوني، التعلم النشط و الوسائل التعليميةاألساليب الفعالة كالمح

  :المعلم والتواصل  - 6-10

 يحرص علىيه أن يتقن و عل االتواصل، لذوأساسية في عملية  ةرئيسيالمعلم مكانة "يحتل 

يذ يتوقف إرسال الرسالة إلى التالم هالدراسي، فعليمرسال في الصف  المهمة باعتبارهأداء هذه 

  3" يفهمها التالميذالغموض عنها حتى  ةوضوح، وإزالبكل 

في غرفة الصفية أن نشاطات المعلم  والمشكالت مكتابه المعلوقد أكد عبد اللطيف فرج في 

ويستخدم المعلم هذه .ذ تأثير عاطفي ميتعلق بالمحتوى، وكال مكالم تعلمي، وكال" الصف هي

فالتواصل الصفي .ولتوجيه سلوكهم وتوصيل المعلومات لهماألنماط إلثارة اهتمام التالميذ للتعلم 

  :إلىداخل الصف يصنف 

 كالم المعلم  - أ

 كالم التلميذ -ب

 :كما يصنف كالم المعلم إلى

                                                 
  .119-118نفس المرجع ، ص ص   -  1
  .134صفاء عبد العزيز، سالمة عبد العظيم،  مرجع سابق، ص  /د -  2

-Jean-FrançoisThirion :fair face a’l’agressivité en milieu scolaire ,Avenue Emile –Zola, Paris ,1992                 3    
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 كالم مباشر  -أ

  كالم غير مباشر  - ب     

م التلميذ للتعبير الذي يصدر عن المعلم ،دون إتاحة الفرصة أما ملكالا هوالمباشر  مفالكال

أما كالم المعلم غير المباشر فيضم تلك . المعلم هنا يحد من حرية التلميذ  ه ،أي أنعن رأي

  .األنماط التي تتيح الفرصة أمام التالميذ لالستجابة والكالم بحرية داخل غرفة الصف 

  :  المعلم التي تواجه  مشكالت ال -   

مما يؤثر سلبا على ‘ له يواجه المعلم أثناء أداء مهامه، مجموعة من المشاكل قد تعوق عم 

  : العملية التعليمية التعلمية، و هذه المشكالت يمكن أن تصنف في المجاالت التالية 

  :  المشكالت األكاديمية و المهنية  1- 

  : و تتمثل في 

  .ضعف إعداد المعلم علميا و تربويا "-

عرض المادة  االقتصار على الطريقة اإللقائية و إهمال الطرق التدريسية األخرى في -

  .التعليمية

  .ضعف العالقة بين المعلم و المتعلم، و بينه و بين زمالئه و بين اإلدارة المدرسية -

  :في تتمثلو: المشكالت االقتصادية و االجتماعية 2- 

  .  ضعف موارد العيش و عدم تلبيتها للحاجات األساسية للمعلم "-

  .ير المجتمع لهذه المهنةانخفاض المكانة االجتماعية للمعلم و عدم تقد -

     1".قلة النشاطات العلمية و الترويجية داخل المدرسة و خارجها -

المنظمة " بها و في هذا الشأن أجريت دراسة عن أوضاع المعلمين في العالم، و قامت 

، و ذلك بعد عقد مؤتمر عام في باريس، حيث )اليونسكو(الدولية للتربية و العلوم و الثقافة 

            دولة، ناقش فيها المؤتمر أحوال و أوضاع المعلمين االقتصادية 75يه ممثلي حوالي اجتمع ف

و االجتماعية في مختلف دول العالم، و توصلت هذه الدراسة أن أغلب دول العالم تعاني من 

 من و أن مهنة التدريس تواجه الكثير. نقص شديد في المعلمين و في مختلف المراحل الدراسية

                                                 
                          المدخل إلى علم النفس التربوي، دار الكندي للنشر: ن أحمد الداهري د وهيب مجيد الكبيسي، صالح حس -  1

   .119-118ص ، ص 2000،  1و التوزيع، األردن، ط
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ما يبذله نة االجتماعية التي ال تتنو المعنوية و تواضع المكاالمشكالت كضعف الحوافز المادية 

       1".المعلم من جهد

  :  المعلم و مشكالته مع زمالئه  - 7-3

  يتوقع أفراد المجتمع من المعلمين كأصحاب مهنة واحدة، أن تتسم العالقات بينهم بالتعاون 

    ين المعلمين كثيرةيبين عكس ذلك أحيانا، إذ نجد صراعات و مشاكل بو التفاهم، لكن الواقع 

و تؤدي بدورها إلى التأثير السلبي على أدائهم، و غالبا ما تكون هذه المشكالت نتائج لعوامل    

  ...الخبرة في مجال التدريس‘ مؤهالت المعلم‘شخصية المعلم ، جنس المعلم  : متعددة منها 

  : م فيها الصراع بين المعلمين نذكر ما يلي ديحتو من المواقف التي 

  .التسيير اإلداري القائم على التجسس على المعلمين" -

كالعالقات  مد بعض الموجهين على معايير خاصةسوء التوجيه، و هذا يحدث عندما يعت -

 الشخصية مع المعلمين، و مدى تقديم المعلمين من خدمات شخصية لهم، و بالتالي يبتعدون عن

التقويم الموضوعي لعمل المعلم، و من ثم نجد الكثير من المعلمين يحصلون على تقديرات 

  .ممتازة على حساب زمالئهم اآلخرين

في بعض األحيان، يحاول بعض المعلمين ذوي الشخصيات الضعيفة التقرب من صاحب  -
 السلطة 

ول علي امتيازات شخصية العليا في المدرسة أو اإلدارة التعليمية أو ولي األمر بغرض الحص
".1                    

  :  االتصال بعقول غير ناضجة - 4 -7

لتربوي، مرحلة التعليم تمثل المرحلة التعليمية التي يمارس فيها المعلمون عملهم ا

فهي ‘ لتأهلي، لكونها تتميز باحتضانها لتالميذ غير ناضجين عقليا و نفسيا واجتماعياااإلعدادي و

جيه و التعليم ألهم مبادئ و قوانين الحياة، لذا فإن المعلمين في هذه المرحلة هم على مرحلة للتو

اتصال بعقول غير ناضجة، لكونها في الغالب تقابل مرحلة المراهقة و هي فترة حساسة تتميز 

بالثورة النفسية و اضطراب الحالة االنفعالية، و هذا ما يجعل المعلمين يعانون من صعوبة 

و قد يمثل االتصال الدائم بعقول غير ناضجة مصدر لقلق المعلم . رهم التربويممارسة دو

خصوصا في الحاالت التي ال يجد المعلم حلوال لمشكالته التربوية التي تحدث مع التالميذ حين 

  . توجيه سلوكهم ل و ينفع الثواب و العقاب في تعديال

                                                 
  .266، ص 2003، 2مهنة التعليم، ط: محمد سمير حسانين  -  1
  . 242- 241مرجع سابق ،ص ص :وآخرون  محمد أحمد كريم ،عنتر لطفى/د– 1
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  :  مشاكل متعلقة بظروف العمل  5 - 7 

ظاهرة سائدة في المدارس الجزائرية، حيث ال يقل القسم عن أربعين  "قساميمثل اكتظاظ األ

     تلميذا في بعض األحيان حسب تصريح المعلمين 55تلميذا في معظمه، و قد يصل إلى عدد 

من المعلمين المرضى إلى جانب   % 94,60و حسب القوائم االسمية للمتعلمين، حيث أن 

تظاظ األقسام يعيق أداؤهم التربوي و يصعب من مهمتهم من األصحاء يرون أن اك%  89,90

و لهذه المشكلة أثر كبير على أداء المعلم و المتعلمين و عالقة كل  1".في توصيل المعارف

فزيادة عدد المتعلمين في القسم مع اختالف قدراتهم العقلية و مستوياتهم "منهما باآلخر، 

ئق أمام أداء المعلم و هذا بدوره يؤثر على عالقة و االجتماعية و جنسهم تقف عا   االقتصادية

   .المتعلمين بمعلمهم و على تحصيلهم الدراسي

ثم أن أغلب المعلمين يدرسون دون وسائل إيضاح كافية ما عدا بعضهم الذين يدرسون في 

مؤسسات تربوية متواجدة في مواقع ذات االهتمام من طرف المسؤولين أو األولياء، أين يتلقون 

إضافة إلى ذلك، فإن الحجم الساعي المعمول به غير مناسب، و قد  .دات إضافية لتوفيرهامساع

و تظهر هذه .يزيد عن الحد الالزم في مقابل الجهد المبذول و األجر الزهيد الذين يحصلون عليه

الظروف أنها في تناقض واضح مع الدور التربوي الذي يقوم به حيث يمكن أن تكون عائقا له 

                      2".ام بمهمة التدريس كما تتطلبه الشروط التربوية، و قد ال يحقق أهدافه بسببهافي القي

  :مهامه نضيف ما يلي  علم وأداءالم يق عملكل هذه المشكالت التي تقف و تعإضافة إلى 

  .كثرة الواجبات و المهام المناط بالمعلم، و عدم توفر الوقت المالئم ألدائها"-أ

  .هل إدارة المدارس بشكل يحفز التالميذ على إثارة المشاكل داخل الصفتسا - ب

            3".قلة تعاون أولياء األمور مع المعلمين و إدارة المدرسة -ج

إذ في القديم كانت طريقة المحاضرة هي السائدة في ،كثرة التغير في طرق التدريس  - د

ضوع الدرس، و هذا ليمه بمناقشته في موالمدارس، ثم تطورت بعد ذلك حيث سمح المعلم لمتع

أو بعدها ، ثم ظهرت طريقة المناقشة تحت إشراف و توجيه المعلم، ثم صة أثناء الح

المشروعات أو النشاط، و بالرغم من أهمية هذه الطرائق بالنسبة للمعلم و المتعلم، إالّ أنها غالبا 

                                                 
    .250مرجع سابق، ص :نصر الدين زبدي /د -2
 25 1نفس المرجع السابق، ص: نصر الدين زبدي  -  2
دار الفكر للنشر و الطباعة إعداد المعلم تنميته و تدريبه، : ولة خمصطفى عبد السميع، دسهير محمد  -  3

  .74، ص 1،2005طعمان،
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المعنى الحقيقي  طى تعت خاصة في المجتمعات التي الما تصاحبها كثير من المشكال

            1".للديمقراطية و حرية المناقشة

و في هذا المجال دائما، فقد رتب الدكتور السيد علي شتا في كتابه المدرس في مجتمع 

  المستقبل الصعوبات التي تواجه المعلمين و هي موضحة في الجدول األتي 

       2.علمين والمعلماتترتيب الصعوبات التي تواجه الم بيني)  01(جدول رقم 

 التي تواجه تترتيبا لصعوبا

  

ترتيب الصعوبات التي تواجه 

  المعلمات

ترتيب الصعوبات التي تواجه 

  المعلمين والمعلمات

  .ضعف مستوى التالميذ -

  .ثقل العبء التدريسي - 

  .عدم توفر المختبرات-

  .نقص الخبرة العلمية للمعلمين 

  .عدم وجود حوافز مادية-

وجود تسهيالت تعليمية عدم -

  .بالمدرسة

  .عدم حضور المعلم للدورات-

  .عدم وجود مكتبة-

تدريس مقررات غير تخصص -

  .المعلم

  .نقص الخبرة لحداثة التخرج

ضعف البرامج الدراسية في 

  .المدارس 

  .نقص الخبرة العلمية

  .  ضعف مستوى التالميذ

  .عدم توفر المختبرات

  .نقص الخبرة لحداثة التخرج

  .حضور المعلمة للدورات عدم

  .ثقل العبء التدريسي

  .عدم وجود مكتبة

  .نقص برامج التدريب

  .عدم وجود حوافز مادية

غير تخصص  تدريس مقررات

  .المعلمة

  

تسهيالت تعليمية  عدم وجود

  .المدارس 

  .ضعف مستوى التالميذ -

  .نقص الخبرة العلمية للمعلمين -

  .عدم توفر المختبرات-

  .تدريسيثقل العبء ال - 

  .عدم حضور المعلم للدورات- 

  .عدم وجود مكتبة- 

  .عدم وجود حوافز مادية- 

عدم وجود تسهيالت تعليمية -

  .بالمدرسة

  .نقص الخبرة لحداثة التخرج- 

  

  

تدريس مقررات غير تخصص 

  المعلم

ل سواء مشاكل مادية ،أو مشاك لأن المعلم تواجهه كثير من العقبات والمشاك سننتجمما سبق   

 توعدم توافر تسهيال،البرامج إلى  أوتتعلق بنقص الخبرة ،أو مشاكل تعود إلى مستوي التلميذ ،

  .ألداء المهمة التعليمية على أحسن وجه 
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  الفصلخالصة

انطالقا من تقديم بعض  و هذا حاولنا تسليط الضوء على المعلم في  هذا الفصل ،

لم يمثل العمود الفقري في ا أجمعت على أن المعو التي بالرغم من اختالفها، إالّ أنهف،يالتعار

بصفة بسيطة و موجزة إلى مكانة المعلم عبر العصور، حيث  أشارناو قد التربوية،  العمل

أال و هو إعداد المعلم  امهم ااتضح لنا أن مكانته تختلف من عصر ألخر، كما تناولنا عنصر

األسس  اد يعتمد على عدة أسس منها و إعداده بالجزائر بصفة خاصة، هذا اإلعد بصفة عامة

و ال شك أن لممارسة مهنة التعليم ال بد من . األكاديمية األسسو الثقافية األسس و المهنية 

منها  تساعد المعلم على أداء مهمته التعليمية  التي والخصائص االتصاف ببعض المميزات

العلمية  الصفات ازانة،الحياد أمفق النفسي،الصبر،الراالتواو  النفسية كالصحةالشخصية الصفات 

 فتتمثل في اإلعداد األكاديمي والمهني، معرفة أساليب وطرائق التقويم  وغيرها من الصفات 

  .التي يجب أن يتصف بها المعلم الفعال، و التي تؤهله لممارسة مهنة التعليم

، كدور تي يقوم بها المعلماألدوار البنوع من التفصيل باستعراض و في األخير قمنا 

التي  ويواجهها و كذلك تناولنا المشكالت التي ...منظم للمناخ الصيفي، موجه، مقوم، المربي

و    بظروف العمل تعيق أداء واجبه، منها المشاكل االقتصادية و االجتماعية،و مشاكل متعلقة

                    .غيرها
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  : تمهيـد 

يعتبر السلوك العدواني أحد الخصائص التي يتصف بها كثير من األطفال المضطربين 

سلوكيا وانفعاليا، و مع  أن العدوانية تعتبر سلوكا مألوفا في كل المجتمعات تقريبا، إالّ أن هناك 

 و  درجات من العدوانية، بعضها مقبول و مرغوب كالدفاع عن النفس و بعضها غير مقبول

من هذا المنطلق انصب اهتمام الباحثين على . يعتبر سلوكا هداما و مزعجا في كثير من األحيان

  .دراسة هذا السلوك، و ذلك ألن النتائج المترتبة عليه تعد أكثر خطراً على المجتمع

  :           تعريف العدوان  -1

  : لغة  1-1

يكون لفظيا أو  الذيلميل الى االعتداء وتعني ا,كلمة مستوحاة من كلمة العداء"العدوان لغة 

" "Agredir"مة مشتقة من المفهوم الالتيني هي كل" "Agressivité"ةوالعدواني جسديا

أي السير نحو،وهي قابلة الهجوم والبحث عن المعارك،وتمثيل كذلك "Marcher vers"بمعنى

  1"للفرد مؤمنة األساسيةالحاجات  لخاللها تجعالسمة األساسية التي من 

  : اصطالحاً  

سلوك يرمي إلى إيذاء الغير أو الذات أو ما يحل محلها " يعرف أحمد بدوي العدوان بأنه 

      . تعويضا عن الحرمان الذي يشعر به الشخص المعتدي أالعتدائيمن الرموز، و يعتبر السلوك 

ن شخصا أم اإلحباط سواء كاو العدوان إماّ أن يكون مباشراً أي الموجه مباشرة نحو مصدر 

  2".أو يكون عدوانا متحوالً و هو عدوان موجه إلى غير مصدر اإلحباط شيئاً،

سلوك يحدث نتائج مؤذية : "فعرف العدوان على أنه  )Albert bandoura, 1973(أماّ باندورا

أو تخريبية، و يتضمن السيطرة على اآلخرين جسميا أو لفظيا و هذا السلوك يتعامل معه المجتمع 

  : عدوان و يحدد باندورا ثالثة معايير ليتم في ضوئها الحكم على السلوك بأنه عدواني بوصفه 

  )إهانة أو ضرب أو تخريب(خصائص السلوك ذاته : األول 

      3".خصائص كل من الشخص المعتدي و الشخص المعتدى عليه: الثالث  شدة السلوك: الثاني 

                                                 
 2001، 1العدوان واالكتئاب في العصر الحديث ،المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط:حسين علي فايد / د  – 1

 . 11ص 
 . 12- 11نفس المرجع ،ص ص  – 2
االضطرابات السلوكية واالنفعالية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :ليل عبد الرحمن المعايطة مصطفى نور ى القمش ،خ– 3

 . 203،ص  2007، 1،ط
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  1".أو لفظي يقصد به إلحاق األذى أو الضررأنه سلوك بدني " )Bennier(في حين يعرفه ببنجر

 Lancelots Vaughan(و تعتبر األبحاث الحديثة لنسلوتا و فوقن وبوب  و آخرون

pope autre 1991" العدوانية على أنها فقدان للمهارات االجتماعية، مما يجعل المراهق عاجزا

بطة بالتفضيل االجتماعي لدى و منه فالعدوانية مرت. على ربط عالقات مع أقرانه الذين ينبذونه

    2 " األقران

  :حة تاريخية عن السلوك العدواني لم -2

محاوالت ماكدوجال  "إلىيرجع االهتمام بدراسة السلوك العدواني بين األفراد 

)W.medougal (  

التي كانت عبارة عن ".مقدمة لعلم النفس االجتماعي "في كتابه  1926عام  وذلكالمبكرة 

 لبحوث إشارةظهرت أول  1928وفي عام . النظرية حول هذا الموضوع بعض التأمالت

وزميله عام   )J.Dollard( ددوال روبعد ذلك قدم " السيكولوجيةملخصات " العدوان في مجلة

 باإلحباطبأول محاولة جادة للبحث التجريبي المنظم للعدوان البشري وهي خاصة  1939

 )A.buss( بصفي جهود في البحوث العدوان أثرت  وتمثلت المحاولة الثانية التي.والعدوان

وفي أوائل ,بعض األساليب التجريبية لقياس العدوان  البتكار  ) L.berkowitz(وبيركوفيتش

 R.baronوبارون A.bandur ( 1973(ظرية جادة لكل من باندوراالسبعينات قدمت محاوالت ن

رة ،تنوعت بحوث العدوان على ،ومنذ تلك الفت1972عام ) R.johnson( وجونسون1977عام  

ومع ,النظري والواقعي ،وحدث نمو واضح في كم وكيف المعلومات التي تراكمت :المسارين 

التي لم تحسم ،سواء فيما يخص مفهوم العدوان وأسسه  ذلك ظلت هناك كثير من المشكالت

  3".ءه منذ مراحل العمر المبكرةالنظرية وارتقا

  :            انالمفاهيم المرتبطة  بالعدو -3

لعدوان اتفسيرا المفاهيم األخرى للدرجة ال يمكن مع مفهوم العدوان تتداخل بعض    

  :مناقشتهاعلى أسبابه دون التعرض لهذه المفاهيم و  والوقوف

        

                                                 
  200جع سابق ،ص مر :أحمد محمد الزغبي  /د– 1
هادة إستراتجية المقاومة وتقدير الذات وعالقتها بالعدوانية لدى المراهق الجزائري ،رسالة لنيل ش:هناء شريفي– 2

 . 26ص  2002ماجستير في علم النفس ،جامعة الجزائر ،
 . 95،  2001،دار غريب للنشر والطباعة ،القاهرة ،سيكولوجية العدوانية وترويضها:عصام عبد اللطيف العقاد /د – 3
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   :العنـف 1 -3

مفهوم العدوان و العنف جداالً كبيراً بين المهتمين بدراسة هذين المفهومين من  لقد أثار

  .ث تشابه العنف بالعدوان و من حيث التفرقة بين هذين المصطلحينحي

إلى أن العنف شكل من أشكال "فمن حيث اقتران مفهوم العدوان، يذهب طريف شوقي 

العدوان، و أن العدوان أكثر عمومية من العنف، و أن كل عنف يعد عدوانا و العكس غير 

  1".صحيح

   شكال العدوان وأنهما وجهان لعملة واحدةفي حين يرى محمد خضر أن العنف شكل من أ

   :كالتاليو بهذا يعرف العدوان 

أنه كل فعل ظاهر أو مستتر مباشر أو غير مباشرة مادي أو معنوي موجه إللحاق األذى " 

       2" بالذات أو بآخر أو جماعة أو ملكية أي واحد منهم 

ما العدوان يشمل على الجانب ثم أن هناك بعض الباحثين يرون أن العنف ذو طابع مادي أ

أنّه سلوك ظاهر يستهدف : "المادي و اللفظي معاً؛ فمثال نجد قدرى حفني الذي يقول عن العنف 

إلحاق التدمير باألشخاص أو الممتلكات و أن العدوانية لكي تكون عنفا ينبغي أن تتوافر فيها 

         3". و الكمون شروط الظهور، حيث ثمة أنواع عديدة من العدوان تتميز بالخفاء

   :العــداء 2_ 3

موجه نحو الذات أو نحو ‘ بالعداء شعور داخلي بالغضب و العداوة و الكراهية"يقصد 

فالمشاعر العدائية تستخدم كإشارة إلى االتجاه الذي يقف خلف السلوك أو . شخص أو موقف ما

المشاعر العدائية و التقويمات  المكون االنفعالي لالتجاه، فالعداوة استجابة اتجاهية تنطوي على

  4"السلبية لألشخاص و األحداث

  

  

  

  

                                                 
 . 26مرجع سابق ،ص :حسين علي فايد / د  -1
.                            2007ي ،دار الجامعة الجديدة ،القاهرة ،سيكولوجية العنف العائلي والمدرس : حسين طه عبد العظيم/د– 2

 . 21مرجع سابق ،
 . 27-26نفس المرجع السابق،ص ص: حسين علي فايد /  د– 3
 . 100مرجع سابق ،ص :عصام عبد اللطيف العقاد/د– 4
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   :العــدوانية  3 -3

 هارإلظ ميل مضاد أو ميل للقيام بالعدوان أو ما يوجد في األفعال العدوانية،"هي     

مصالح المرء واألفكار الخاصة رغم المعارضة، و هي ميل أيضا لسعي  أو ميل لفرض العداوة

           ).    التسلط الجماعي خصوصا إذا وصل األمر حد التطرف( الجماعة  إلى السيطرة في

  

   :اإلرهـاب 4 -   3  

 و يقصد به االعتداء أو التهديد باالعتداء على األرواح أو األموال بشكل منظم من قبل 

  أو مجموعةاستخدام وسيلة من شأنها نشر دولة أو مجموعة ما ضد المجتمع المحلي أو الدولي ب

  1 ".النفوس لتحقيق هدف معين

   :التطـرف 5 - 3  

أبسط معانيه هو الخروج عن الوسط أو البعد عن االعتدال و إتباع طرق في  "التطرف في

    التفكير بطرق غير معتادة في المجتمع، و أنه خروج عن القواعد و األطر الفكرية و الدستورية 

  .   سمح في ظلها باالختالف و الحوارو القانونية التي يرتضيها المجتمع و التي ي

مفاهيم التي لها عالقة بالسلوك العدواني الحظنا أن هناك  عضمن خالل تقديمنا لب   

األذى إما على الغير أو  إيقاع إليبحيث تهدف كلها ,ارتباط وعالقة بين كل المفاهيم المقدمة 

 عنفا يث اإلرهاب والتطرف اشداتجاه الذات أو على الممتلكات  لكنها تختلف من حيث الشدة ح

  2".من المفاهيم األخرى

  :            النظريات المفسرة للسلوك العدواني -4

لقد تعددت النظريات التي اهتمت بدراسة السلوك العدواني، نتيجة تعدد أسبابه وأشكاله من 

سلوك جهة، وتعقده من جهة أخرى، لذا نجد من فسره على أنه وراثي، وآخرون يقولون أنه 

  . مكتسب، وفيما يلي أشهر النظريات التي تفسر العدوان

  

  

   

                                                 
 . 101نفس المرجع، ص– 1
 .101نفس المرجع ،ص – 2
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  :  النظرية البيولوجية 1 -4

أرجع بعض الباحثين العدوان على أنه سلوك فطري، وأنه محصلة للخصائص البيولوجية 

إلى اعتقاد سابق بأن الشخص العدواني يمتلك صفات جسمية ) 1985(فقد ذكر مرسي . للفرد

  .العادي، ولكن هذا الفرض لم يثبت علميا من خالل الدراسات التجريبية وعقلية تختلف عن

إذ ...وقد توصلت دراسات إلى أن هناك عالقة بين العدوان واضطرابات الجهاز الغددي

أستاذ علم الهرمونات بجامعة هارفارد األمريكية أن زيادة إفرازات  )Sines(يري سكاينز  

به توتر واندفاع إلى العدوان، وأيده في ذلك الباحث إبراهيم الفص األمامي للغدد النخامية يصاح

فهيم أستاذ علم الهرمونات في جامعة القاهرة عند ما توصل إلى وجود عالقة بين اضطرابات 

وهناك من يرى أن هناك عالقة بين كروموسومات الجنس . هرمونات الغدة والسلوك العدواني

) xy(وليس ) xyy(وعند األشخاص العدوانيين ه الجنسوالعدوان، حيث وجد أن كروموسومات 

 1".كما هو في العاديين

  : تفسير العدوان وفق نظرية التحليل النفسي 2- 4

من أوائل علماء النفس الذين بحثوا  )Sigmund –Freud 1920(لقد كان سجموند فرويد 

 ريزتين تسطير عليهأن لإلنسان غ"في األبعاد النفسية للعدوان وفي القوى المحركة له، فقد ذكر 

فاظ على حياة الفرد وتكاثر فغريزة الحياة تسعى إلى الح. هما غريزة الحياة وغريزة الموت

  .أما عزيزة الموت فيعبر عنها بالعدوان الجنس

 انية فتجمع طاقتها و يغضب الفردفعندما يشعر الفرد بتهديد خارجي تنتبه غريزة العدو

وان ألي إثارة خارجية بسيطة، وقد يتعدى بدون إثارة ويختل توازنه الداخلي، ويتهيأ للعد

  .خارجية حتى يفرع طاقته العدوانية، ويخفف توتره النفسي ويعود إلى اتزانه الداخلي

ولقد ربط فرويد بين العدوان والمراحل المختلفة للتطور النفسي للطفل، فهو يذكر أنه في 

اقة العدوانية للطفل إلى تعذيب الموضوع نهاية المرحلة الفمية ومع ظهور األسنان تتحول الط

  .الليبدي المشبع وهو األم، وهذا من خالل عضه لثدي أمه أثناء الرضاعة

بينما في المرحلة الشرجية، وبعد تمايز الموضوع اللبيدي، وتعرف الطفل على وسائل 

ظهر تتمايز غرائزه، ويتعرف على أسلوب يناسب الحب و الكراهية فت) بول، براز(التدمير 

وفي المرحلة األودبية تظهر العدوانية على  .والمازوجية معبرة بذلك عن غريزة الموت الصادية

  2".فيوجه الطفل عدوانه إلى األب بين الطفل والوالد من نفس الجنس شكل منافسة 

                                                 
  . 120،ص  2004، 2لسلوك،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،طتعدبال:قحطان أحمد الظاهر /د– 1
  123ص :نفس المرجع  – 2
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  : العدوان –نظرية اإلحباط  - 4-3

من ) Dollard , Doop et Miller 1939(   توصل كل من دوالرد  ودوب و ميلر 

هو االستجابة الطبيعية لإلحباط، إذ يزداد السلوك "خالل دراسات إلى أن السلوك العدواني 

أشار إلى ) Devity(العدواني شدة وحدة، كلما زاد اإلحباط وتكرر حدوثه، أما الباحث دفتي  

  1" .أن العدوان استجابة محتملة لإلحباط، ولكنه ليس نتيجة حتمية

ال يظهر إال عندما يحبط في تحقيق حاجاته ومطالبه وقد يأخذ "لطفل السلوك العدواني ل إن

العدوان مظاهر عدة كالقلق، البغض، الكراهية كمصدر لهذا اإلحباط، فاإلحباط والفشل وخاصة 

المتكرر، ال يمكن التنفيس عنه، إال عن طريق السلوك العدواني سواء كان موجها نحو الذات أو 

ال الطفل الذي يخفق في اإلجابة عن سؤال ما، وقام المعلم بتوبيخه اآلخرين أو الممتلكات فمث

) التوبيخ المتكرر(وهذا بصفة متكررة، فإن الطفل في هذه الحالة سينفس عن هذا األلم الداخلي 

 2 ".باالعتداء على طفل آخر أو العبث بموجودات الصف

  : المدخل السلوكي 4 -4

  : نظرية التعلم االجتماعي 1- 4-4

مؤسس نظرية التعلم االجتماعي، أو ما يعرف بالتعلم عن طريق المالحظة،  باندوراعد ي

من أشهر الباحثين الذين بينوا من خالل التجريب تأثير مشاهدة النماذج العدوانية في تزايد 

ففي إحدى التجارب تم تقسيم األطفال إلى مجموعتين، مجموعة شاهدت " .العدوان عند األطفال

ى، ومجموعة أخرى شاهدت نموذجا آخر يلعب مع الدمى بطريقة هادئة، شخصا يضرب الدم

وبعد التجربة أشارت النتائج أن المجموعة التي شهدت النموذج العدواني، كانت أكثر عدوانية 

فاألطفال إذن يتعلمون السلوك العدواني من خالل مالحظتهم لطريقة . من المجموعة األخرى

  3". سلوك األطفال مكتسب وذلك بتقليد النماذجفمعظم . والديهم وسلوك اآلخرين

كذلك التعزيز دورا كبيرا في التعبير عن العدوان، وهنا نقصد بالتعزيز اإليجابي  "ويلعب

من أجل الحصول على وجبة  تكرار السلوك نتيجة للنتائج المرضية، فمثال إذا وجد الطفل أنه

عف منه، وإذا وجد نفسه يستمتع بإيذاء يستخدم القوة على من أضالسلوك العدواني لألالغذاء،
                                                 

دراسات في علم النفس االجتماعي، دار قباء للطباعة والنشر و التوزيع، : محمد عبد اللطيف محمد خليفة /د  -  1

   309ـ308، ص ص  1998القاهرة، 
 . 125مرجع سابق ،: قحطان أحمد الظاهر /د– 2
تعديل السلوك العدواني لألطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاصة ،مكتب زهراء : اجي عبد العظيم راشد ن/د– 3

 . 30 ،ص 1،2005الشرق ،ط
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اآلخرين، فإن ذلك يجعله يستمر في ممارسته السلوك العدواني، ثم أن استحسان األهل والرفاق 

   .قد يستعمل كمصدر من مصادر التعزيز اإليجابي للعدوان

  

  :نظرية اإلشراط اإلجرائي 2-  4- 4

سلوكه عن طريق الثواب والعقاب، على رأسهم سكنر أن الفرد يتعلم "يعتقد السلوكيون و 

فإذا أثيب على سلوكه كرره، أما إذا عوقب قلع عنه، وهذه القاعدة تنطبق على السلوك 

العدواني، فالفرد دائما حسب هذا العالم  يتورط في العدوان ألول مرة بالصدفة، فإذا عقب عليه 

كنر تجريبا تعليم الحمام وإذ كوفئ عمل على تكراره في كل المواقف المماثلة، فقد استطاع س

أن مكافأة الطفل على عدوانيته ) Walter Broun(القتال باإلثابة، كما وجد العالم ولتر بروب 

تنمي فيه العدوانية، في حين استنتج بعض الباحثين في ضوء تفسير سكنر أن معاملة اآلباء 

أو غير مباشرة  الذين يشجعون ويدعمون أبنائهم في مواقف العدوان سواء بطريقة مباشرة

 1 ".ويقدمون لهم المكافأة، يساهمون أيضا في تنمية السلوك العدواني

  :نظرية المعرفيةال 5 -4

تهتم هذه النظرية بدراسة الخبرة الذاتية من حيث إدراك الفرد لنفسه واألحداث           

المتغيرات التي العدواني  و واالجتماعي للشخصوتركز أيضا علي السياق النفسي   التي تقع له،

أدت إلى استخدام العنف والعدوان للتعبير عن ذاته وتحقيقها بالتصدي لهذه اإلعاقات التي تحول 

دون تحقيق ذاته، و من أهم تلك اإلعاقات والعراقيل التي تمثل دافعا للسلوك العدواني شعور 

  2".الفرد لفوارق طبقية بالغة الحد والتي تحول دون تحقيق ذاته

  :النظريات تعقيب حول

ورأينا أن لكل واحدة من بعد عرض مختلف النظريات التي فسرت السلوك العدواني ، 

من زاوية واحدة فقط وقدمت براهين و حجج في ذلك، إال  ةالظاهرهذه النظريات فسرت هذه 

أن الحقيقة ال يمكن أن نرجع السلوك العدواني إلى عامل واحد، كونه ظاهرة مركبة، لهذا 

لتفاعل بين هذه العوامل هو األقرب إلى الصواب، وهذا ما يعكس مدى التعقيد في التكامل وا

  .ظاهرة السلوك العدواني

  

                                                 
  .310- 309، ص صمرجع نفس  -  1
 . 311نفس المرجع ،ص – 2
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  :           مظاهر السلوك العدواني -5

  .يبدأ السلوك العدواني كنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط، وقد يصاحب مشاعر الخجل والخوف

ضغوطات النفسية المتواصلة أو المتكررة في تتزايد نوبات السلوك العدواني نتيجة لل" - أ

  .بيئة الطفل

االعتداء على األقران انتقاما أو بغرض اإلزعاج باستخدام اليدين أو األظافر أو  - ب

  ...الجسم

االعتداء على ممتلكات الغير، واالحتفاظ بها، أو إخفائها لمدة من الزمن بغرض  - ج

  .اإلزعاج

ته اليومية بكثرة الحركة وعدم أخذ الحيطة الحتماالت ان الطفل العدواني يتسم في حيا - د

  .األذى واإليذاء

  .عدم القدرة على قبول التصحيح -و

  مشاكسة غيره، وعدم االمتثال ألوامر والتعليمات -ي

  عدم التعاون والترقب والحذر والتهديد اللفظي وغير اللفظي ن

  .تلفظ بألفاظ نابيةتوجيه النقد الالذع لزمالئه، وتبادل السب والشتم وال - س

  1".سرعة الغضب واالنفعال وكثرة الضجيج والغضب - ش

  .تلطيخ مالبسهم أو مالبس اآلخرين، أو أشياء تخصهم مثل أدوات اللعب" - ر

وتظهر أيضا في األفعال العلنية، التي يقوم بها األطفال باالعتداء على الغير بالضرب  - ز

و التخريب أو بأي نوع من أساليب اإليذاء، التي أو الدفع أو الركل أو الطعن أو التشاجر أ

  2".يستخدمها األطفال مع بعضهم البعض

فتظهر في التهريج في "أما عن مظاهر السلوك العدواني داخل غرفة الصف، 

واالحتكاك بالمعلمين، وعدم احترامهم، العناد والتحدي وتخريب أثاث المدرسة والفصل الصف،

، واإلهمال المتعمد لنصائح وتعليمات المعلم وبالتالي )ت المياهالمقاعد، حوائط القسم، دورا(

                                                 
 124مرجع سابق، ص : محمد حسن العمايرة  -  1
  ص. 2001، 2األسباب وطرق العالج، دار العلم والثقافة، طمشكالت األطفال السلوكية، : وفيق صفوت مختار -  2
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 علم أثناء الشرح وإلقاء الطباشيرللمناهج الدراسية، كذلك للنظم والقوانين المدرسية ومقاطعة الم

  1".إلخ...واستعمال األلفاظ القبيحة وإحداث أصوات مزعجة باألقدام على أرضية الفصل

             :وأشكالهالعدوان  أنواع -6

  .يمكن تصنيف العدوان إلى أشكال وأنواع مختلفة وأن كان هناك تداخل بين بعضها البعض

ويكون العدوان الجسدي موجها إما للذات أو نحو اآلخرين، بهدف :  العدوان الجسدي" - 

إلخ وغالبا ما ...حدوث األذى، أو خلق شعور الخوف كالضرب، الركل، العض الشديد وشد الشعر

  .هذا النوع نوبات الغضب الشديديصاحب 

ويكون لفظي كالسب والشتم والمنابزة باأللقاب ووصف عيوب :  العدوان اللفظي - 

  .اآلخرين واستخدام التهديد

فراد ويشمل على التعبير بطرق غير لفظية عن احتقار وازدراء  األ:  العدوان الرمزي - 

  .اآلخرين، أو االمتناع من تناول ما يقدمه له

  .ويشمل األفعال المؤذية التي تهدف إلى ردع اعتداءات اآلخرين:  لعدوان االجتماعيا - 1_6

ويتمثل في األفعال المؤذية التي يظلم بها اإلنسان نفسه أو يظلم  :ألالجتماعيالعدوان  - 2_6

  2".غيره

وهو الفعل العدواني الموجه نحو الشخص الذي كان مصدر اإلحباط،  :المباشرالعدوان _3_6- 

  .باستخدام القوة الجسمية أو التعبيرات اللفظية وذلك

في هذا النوع يكون االعتداء على شخص بديل وليس على :  العدوان غير المباشر - 4_6

الشخص الذي تسبب في غضب المعتدي، فمثال الطفل ال يستطيع توجيه العدوان مباشرة إلى مصدره 

  3 "....آخر كصديق، أو  نحو الممتلكات األصلي خوفا من العقاب، فيحوله إلى شخص آخر، أو شيء

                                                 
 141سابق، ص مرجع :الدين عبد الخالق وآخرون  سلوى عثمان الصديقي، جالل /د-  1
،ص ص 2000، 1االضطرابات السلوكية واالنفعالية، دار الفكر والطباعة والتوزيع، عمان، ط: خولة أحمد يحي  /د  -  2

186-187 .  
مشكالت األطفال السلوكية والتربوية، وكيفية مواجهتها ومعالجتها من منظور إسالمي، دار : مامفادية كامل ح -3

  . 12، ص 2002، 1الزهراء للنشر والتوزيع، الرياض، ط
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وهنا يوجه هذا العدوان ضد أكثر من شخص مثل الطفل الذي :  العدوان الجماعي" - 5_6

يقترب من مجموعة من األطفال منهمكين في عمل ما، يحاولون استبعاده من هذا العمل دون اتفاق 

  .سابق

  .ء كان طفال أو صديقايهدف إلى إيذاء شخص بالذات سوا:  العدوان الفردي - 6_6

يعبر العدوان المازوشي عن رفض السلوك الخاطئ ) : الموجه نحو الذات( العدوان المازوشي_7_6

وغالبا ما يوجه عدوانيته نحو ذاته إذا ,الذي يقوم به الفرد  ويبدو معيبا وشائنا في نظر األخرين 

   3 "أخيب  توقعه في أمر من األمور

في هذا النوع يحاول الفرد تعذيب األخرين بشتى الطرق     ):جه نحو الخارجالمو(العدوان السادي  8_6

يكون نتيجة الخوف من محدق فيلجأ إلي تحطيم األخر قبل أن يحطمه هو كالشخص :العدوان الدفاعي

  4 ."الذي يشعر بالكره اتجاه أصدقائه فتستحوذ فكرة أنهم يكرهونه وبذللك سيحاول تحطيمهم

 :نواع يذكر بعض علماء النفس أنواع أخرى من العدوان، تظهر لدى التالميذ وهيإضافة إلى هذه األ 

  عدوان ناتج عن استفزاز " -  أ    

يهدف من خالله التلميذ إلى السيطرة على أقرانه أو إزعاجهم : عدوان ناتج من غير استفزاز  - ب   

  .والتسلط عليهم

جأ التلميذ من خالله إلى تحطيم األشياء التي يل: العدوان المتفجر المصحوب بنوبة من الغضب  - ت

  .يجدها أمامه، ويبدو التلميذ وكأنه ال يستطيع أن يضبط غضبه

، حيث يشعر )من أهل أو معلمين(وهو ناتج عن تمرد على السلطة : العدوان السلبي  -ح 
 أن يقومسلطة، كالطالب بسوء معاملته، فيلجأ بذلك إلى االنتقام بشكل غير مباشر من مصادر ال

  2".مثال بتجاهل الواجبات المنزلية أو مقاطعة المعلم أو إحضار الكتاب الخاطئ إلى الصف

               :أسباب العدوان - 7 

إن العدوان ظاهرة نفسية اجتماعية ال يمكن إرجاعها إلى سبب واحد بل هناك عوامل 

  :أهمها ي ،وفيما يلي تتكاثف معا وتتحد جنبا إلى جنب في تكوين ونشأة السلوك العدوان

  

  

                                                 
Fritz .R. Wigman :l’ enfant Agressif ,Paris,fleur,t2,1977p18 . -3  
- Delay, et pichot ;abrèges de psychologie ;Paris;masson,1990,p105.1 

 . 188مرجع سابق ،ص:خولة أحمد يحي /د 2
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  :  األسباب العضوية 1 -7

لقد أشارت دراسات عديدة، والتي أجريت على اإلنسان والحيوان إلى أن العدوان سببه 

مية من وزوة بين العدوان واإلضرابات الكرومالمكونات البيولوجية، حيث هناك عالقة وطيد

ثر عدوانية من اإلناث، وإن كور أكجهة والهرمونية من جهة أخرى، ثم أن البعض يشير أن الذ

فلقد  3".على شيء فإنه يدل على أثر الفروق البيولوجية على ظهور  السلوك العدواني هذادل 

تجعل  أن زيادة هرمون التستوسترون )Sapolsky 1997(  لوسكيبتوصل الباحث س

مات عن حقيقة هامة كما تمدنا البحوث الجينية بمعلو.بطريقة عدوانية يستجيبواالمراهقين الذكور 

لدى بعض األشخاص  يحدث مصادفة وجود كروموزوم إضافي محدد للجنس تتمثل في أنه قد

xyy)(ي الذكور السوية تركيب كرومزموميإذا أنه يوجد ف ( xy)  فإنه قد تبين أن بعض،

  الذكور قد يحتوي على 

بالعنف والقسوة  يتسم سلوكهموأن أمثال هؤالء الذكور  )xyy(كروموزوم إضافي من النوع 

  1."والعدوانية

   :اإلحباط  -2 -7

إن اإلحباط المتكرر التي يعيشه الفرد في حياته اليومية تجعله يسلك سلوكا عدوانيا، فالفرد 

 .ما بينه وبين تحقيق هدف معين أو تلبية حاجة معينة قيجد عائيتصرف بعدوانية عندما 

سلوك عدواني  إلىأن يؤدي  شأنهمن  حباطاإلوهذا  إحباطفالسلوك العدواني يسبقه دائما "

أنواع من  إلى إرجاعه،فالسلوك العدواني عند الفرد في صوره المتعددة وأنواعه المختلفة بمكن 

،أو مصادر أخرى أو  اإلحباطاالحباطات ،فعندما يحبط تتولد عنده الرغبة العدوانية على مصدر 

  2" .إحباطمن  عما حدث له ةمسؤولياعتبرها  إذاعلى نفسه ، يعتدي

  :العوامل األسرية -  3- 7

لقد ذكرت الدراسات المتعلقة بالسلوك العدواني أن األطفال الذين يأتون من أسر تستخدم 

العقاب، وتسودها الخالفات الزوجية، فإنهم يكتسبون صفات عدوانية، فقد أوضحت دراسة 

العقاب يؤدي إلى نقص الحب الذين يعاملون أبنائهم ب اآلباءإلى أن  )Maccuny 1957(ماكوني 

لسلوك والدفيء بينهم في األسرة، كما أن الخالفات الدائمة بين الوالدين تجعل األطفال يسلكون ا

                                                 
 . 126مرجع سابق،ص :مصطفى نوري القمش وخليل عبد الرحمن المعايطة– 3
 . 64- 63مرجع سابق،ض ض :محمد علي عمارة / د– 1
 . 46'نفس المرجع ، ص  – 2
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أن " العنف في المجتمع"في كتابه  )1993Lonnard(    كما أوضح لونارد بيركوفيتر العدواني،

تكمن في درجة الحب واالحترام  العالقات األسرية التي: من أهم العوامل التي تساعد في العنف 

المتبادل بين األفراد ويقصد به المحبة والعالقات الدافئة والشعور باألمن بين أعضاء األسرة، أما 

د من العوامل درجة االختالف والصراع بين األفراد تتمثل في العداء والكراهية داخل األسرة تع

    3 " .العنف والعدوانالمهمة والتي تسبب 

عن  في دراسته )&Sausjord&Friedman    1997(سوسجورد وفريدمان  رافلقد أش 

في عنف الشباب لدى تالميذ المدارس الثانوية  ةالمساهم واالجتماعيةالعوامل األسرية 

والتفكك األسري من العوامل التي تدفع باألبناء  التنشئة،فقدأوضحت نتائج هذه الدراسة أن سوء 

 1."وخارج المدرسة العدوانية داخل  تياالسلوكاالنقياد وممارسة  إلى

التي تعاني منها األسر ،تدفع األسرة في التفكير المستمر في محاولة  الضغوط االقتصادية"ثم إن 

بالعجز  اإلحساس،ومن كثرة هذه المحاوالت يتولد في بعض األسر  ةأمورها الماديموازنة 

في الروح المعنوية ألفراد األسرة  والغضب واالنخفاض العام طباإلحباوتكون نتيجة الشعور 

واالجتماعية يعتبر السبب الكامن وراء أعمال  االقتصاديةفي الجوانب المتعلقة بالحياة  تفالتفاو

  2."العنف 

  :جماعة الرفاق  7-4

لزمالئه في المدرسة ،تجعله يتأثر بمعايير هم نظرا لتجانس نفس  انتماء المراهق" إن

التأثير روفهم وشعورهم نحو حاجاتهم وضوابط المجتمع ،حيث المرحلة العمرية ،ولتماثل ظ

فتحتل جماعة الزمالء بالمدارس ،مركزا هاما في .سلوكهم العدواني  والتقليد السريع وخاصة في

بدراسة عنوانها الوالدان ،األقران )warr  1994( ، فقد قام وار التأثير على سلوك المراهق 

لدى المراهقين ،ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن كال من السلوك الجانح  إحداثوالجنوح في 

يكون لهم تأثير واضح في تشكيل سلوك المراهقين ،وأشارت النتائج أن مقدار  دينلاألقران والوا

تأثيره أقوى في أن يبطل تأثير  نكان معتدال يكو إذاالوقت الذي يقضيه المراهقون مع أسرهم 

في كثير من الحاالت  ضاء وقت أطول مع األقران يؤدىأما ق. أو ضغط األقران على المراهق 

                                                 
 1الم ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،طسة واالعالعنف المدرسي بين األسرة والمدر:اميمة منير عبد الحميد جادو/ - 3

 . 81،ص2005،
 . 69مرجع سابق ،ص : محمد علي عمارة / د– 1
العنف في مواقف الحياة اليومية ،نطاقات وتفاعالت ،دار مكتبة االسراء للطبع والنشر :محمود سعيد الخولي  – 2

 . 143،ص  2006، 1والتوزيع ،ط
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،ويكون أكثر استخداما للمواد الضارة مثل الكحوليات إتيان المراهق لسلوكيات غير مقبولة  إلى

ثقافة المراهق مع األقران يكتسب المراهق  يقضيه الذيوالحشيش وغيرها ،فمن خالل الوقت 

وأضافت النتائج . االنحراف  إلىوكهم وهذا يؤدي ،ويسلك سل إليهاينتمي  التيجماعة األقران 

،كلما  والمشاحناتأنه كلما كان البناء األسري للمراهق مهتزا ،وتكثر داخل األسرة الصراعات 

  3".كان من الصعب على المراهق مقاومة ضغط األقران

  :اإلعالموسائل  -5 -7

االتجاهات التي تشكل تساهم وسائل اإلعالم في تزويد األفراد بالمعارف والقيم و

شخصياتهم وتعرف بأنها وسائل اجتماعية تؤثر على سلوك األفراد، وتستخدم لإلعالم وفي نفس 

   .الوقت للتربية

وسائل اإلعالم لها تأثير فعال على سلوك األحداث اإلجرامية وخاصة في محيط "والحقيقة أن 

أثير اإلعالمي عن اعتقاد واسع أسفر أكثر من نصف قرن من البحث حول الت جرائم العنف، فقد

بين الباحثين يتمثل في أن التعرض المكثف للعنف من خالل وسائل اإلعالم يساهم في انتشار 

السلوك العنيف في المجتمع، كما تبين من البحوث العلمية عن المراهقين والبالغين على حد 

  1".وانيالسواء، ويتمثل هذا الدور في الموافقة على العدوان والسلوك العد

من المنحرفين يذهبون ثالث مرات أسبوعيا  %22إلى أن  Makonnyيولقد أشار ماكون

فقط من غير المنحرفين، ومن ثمة يمكن استخالص أنهم % 14أو أكثر إلى السينما في مقابل 

أبطال الشاشة وما يضطلعون به  تبة التي يتمتع بها رجال العصاباالشخصية الجذا"تأثروا بـ 

عن طريق زيادة  والعنف في شكل األفالم فد يحدث عدوان.ات طابع رومانسيمن أعمال ذ

درجات أكبر لالستثارة  إلىوسجالت البيانات الفسيولوجية أشارت .معدل االستثارة عند المشاهد 

سنوات للعنف في البرامج التلفزيونية ،حتى األطفال  5: 4األطفال من العاطفية عند مشاهدة

من العنف بسبب الوقت الذي ئل في بيوتهم يكونوا عرضة لقدر ها الذين يعيشون حياة هادئة

يقضونه في مشاهدة التلفيزيون ، فاألطفال في معظم دول العالم اآلن يقصون نحو ثالث ساعات 

  2."ومياونصف في مشاهدة التليفزيون ي
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  :العوامل المدرسية 6 -  7

إذا كانت األسرة المكان األول الذي يعمل على تكوين شخصية الطفل، فإن المدرسة أيضا 

تساهم بدور فعال في تنشئة الطفل ونموه نفسيا واجتماعيا وتربويا، لكن لألسف في بعض 

لى خلق بيئة غير األحيان هناك مالمح و متغيرات معينة توجد في السياق المدرسي وتساعد ع

آمنة تشجع على العنف والعدوان داخل المدرسة، فكثافة الفصول والمناهج الدراسية غير 

المالئمة وطبيعة القيادة إضافة إلى سوء معاملة بعض المدرسين للتالميذ، كلها عوامل تعمل 

  :على خلق العنف والعدوان ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي 

  

  :نفسهبالمعلم عوامل تتعلق  1- 7-6

ه سوء العالقة بينه وبين أن العنف والعدوان لدى التالميذ في المدرسة، قد يكون سبب"

وعدم التواصل المبني على الحوار والتفاهم والحب بينهما، ولجوء المعلم إلى االستهزاء المعلم،

دم المساواة وهذا يعني أن أسلوب المعلم في تعامله مع التالميذ وع.واالستخفاف بهم وبأفكارهم

وكذا عدم مراعاة مشاعرهم  واالقتصاديةوالتفرقة بينهم على أساس الفروق الثقافية، االجتماعية 

وكذلك  .والتقليل من شأنهم كلها عوامل قد تؤدي إلى زيادة العنف والعدوان داخل المدرسة

المعلم تجاهل ،وتنوعة للجوء إلى الدروس الخصوصيةضغط المعلمين على التالميذ بأساليب م

وتساهله لسلوكيات عدوانية التي تصدر من قبل بعض التالميذ، وفي نفس الوقت ال يميلون إلى 

  .1"إثابة السلوك اإليجابي لديهم

الجسمي والبدائل أنه على األقل أكدت الدراسات في المركز القومي لدراسة العقاب "ولقد 

مما  المعلمينعاملة من جانب الم إساءةمن تالميذ المدارس يعانون من وقوع % 60- 50من 

  .االستجابات العدوانية  إلىيترتب عليه أن نسبة كبيرة منهم تتطور من حالة الغضب 

فالتهكم وإطالق األسماء والسخرية والنقد الزائد في حجرات الدراسة ربما يقوم به المعلم بطريقة 

وعلى الرغم من مواجهته فكاهية وهو ال يدري باآلثار المدمرة لهذه األفعال على التالميذ ،

بالحقيقة فغالبا المعلم يؤكد ويصر على أن هذه التعليقات ال يعني بها ضرر التالميذ وإنما 

  2."لتصحيح سوء سلوك التلميذ
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  :عوامل تتعلق بكثافة الفصول وتكدس الدروس -2- 7-6

   :إلى ترجع أرجع بعض الباحثين أسباب العنف

  .لمدرسة والزحام في الفصول وفي فناء المدرسةالكثافة الطالبية داخل الفصل وا" -أ

  .انعدام األنشطة التربوية، الرياضية والثقافية والتي تمتص طاقات التالميذ- ب      

إهمال المواهب والجوانب الوجدانية، نتيجة كثافة الفصول لدى التالميذ، مما يدفعهم إلى  -   ج

  .يةتفجير طاقاتهم المكبوتة في سلوكيات عنيفة وعدوان

األعداد الكبيرة والزحام مما يخنق التالميذ بالقاعات نفسيا وصحيا ويصيبون بالضيق - د

  1".والضجر واليأس واإلحباط

  :واالمتحاناتتتعلق بمحتوى المناهج  عوامل -2- 7-6

عدم مالئمة المناهج األكاديمية وطرق تعليمها مع قدرات المتعلمين وميولهم، وعدم "إن 

دية، يؤدي إلى شعور المتعلمين بالملل واإلحباط واالنسحاب كما قد تؤدي مراعاة الفروق الفر

  .بهم إلى ممارسة العنف داخل المدرسة

غياب التعليم عموما وعدم قناعة المتعلم بالمناهج التي يدرسونها يؤدي إلى إهمالها وإبراز 

  .جوانب العنف والشغب

التلقينية  تقيس القدرةة تلك التي أسلوب االمتحانات تمثل ضغطا شديدا على المتعلم وخاص

                                                                ".الغش لىع يشجع مما والحفظ واالستظهار

يتضح لنا من خالل مما سبق أن السلوك العدواني ،يمثل ظاهرة معقدة مركبة،لها عوامل متعددة 

القاسية ،تساهم في ظهور السلوك العدواني  ةاألسرية ،فالمعاملة الو الدي لحدوثها منها العوامل

،كذلك وسائل اإلعالم ،جماعة الرفاق ،العوامل العضوية،وأخيرا العوامل المدرسية كسوء 

                                .معاملة المعلم ،واستخدامه للعقاب ،كثافة البرنامج وغيرها من األسباب

       : السلوك العدوانينمو سيرورة – 8

من الصعب تحديد العمر الذي تبدأ فيه النزعات العدوانية في الظهور لدى الطفل، إال أن 

يع بعض ثدي األم حين تظهر الرض"ظهورها يسجل في مرحلة مبكرة من النمو، حيث يبدأ 
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رضيع وسائل وهذا السلوك ناتج عن إحباط نقص اللبن وخالل العام األول تكون لدى ال أسنانه

ألنه ال يستطيع أن يستخدم وسائل رمزية مقنعة أو أساليب  ،تعبيرية للغضب كالبكاء أو الصراخ

اآلخرين، فعندما يغضب من  إيذاءوعندما يقترب من نهاية العام األول يحاول . عقلية مجردة

 أمه، نجده يحدق فيها بنظرة حانقة، وقد يشد شعرها ويمكن أن نلخص مظاهر الغضب عند

  :الطفل في تلك المرحلة على النحو التالي 

صراخ وبكاء عال مشوب بالغضب وضرب : من الميالد حتى أثنى عشر شهرا  -أ

  .األذرع واألرجل

  .يقذف باألشياء، وأهم ما يستثير غضبه التدخل في منا شطه الجسمية :شهرافي سن خمسة عشر  - ب

رح نفسه أرضا ويضرب ويط انفجارا لغضب يبكي :شهرافي سن ثمانية عشر  -ج

  .ويدمر األشياء في غير انتباه وال قصد خشن وعنيف مع األطفال والحيوانات ويرفس

صراخ وبكاء حاد، يصرخ ويبكي لعجزه  :الشعريشد  :شهرافي سن الواحد والعشرين  - د

  1" .عن التعبير عن الكالم، عن رغباته، التي كثيرا ما تكون طلبا لتكرار أشياء معينة

ويمكن  تلخيص مظاهر ) من عامين إلى ستة أعوام(المبكرة  في مرحلة الطفولة العدوان

  : العدوان وتطوره عند الطفل في تلك المرحلة على النحو التالي 

يضرب الطفل غيره من األطفال ويشترك في مجاذبة األشياء وشدها، :  سن عامين"في

  .ي الهجوم والدفاع عن نفسهيفسد نظام البيت، وقد يرغب الطفل في العض كأسلوب أولي ف

تكثر لديهم نوبات الغضب، حيث يدفعون اآلخرين ويضربونهم أثناء :  أعوامفي سن ثالثة 

هذه النوبات، كما تظهر مظاهر أخرى كالضرب على األرض بالقدمين القفز واالرتماء بالجسم 

  .على األرض،ويصاحب ذلك ببكاء وصراخ

في مثل هذا السن إلى االحتجاج اللفظي بدال من يلجأ هذا الطفل :  في سن أربعة أعوام

 يحطم الهجوم على الفور، والمشاعر العدوانية تتخذ مظهر اللعب، فيمثل الطفل دور المارد الذي

المكعبات الخشبية، أو يمثل رجل الشرطة الذي يطارد اللعب، أما العدوان الجسماني يتمثل في 

  ...تمثل في السب والشتمالعض والضرب والرفس، أما العدوان اللفظي ي

قد يضرب األرض بقدميه ويصفق الباب بشدة، يسب ويلعن، يأتي :  في سن خمسة أعوام

  1".لن أفعل هذا"بأساليب كالمية كالتهديدات مثال سأضربك ويقاوم التوجيهات بقوله 
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   .العدوان في مرحلة الطفولة المتأخرة من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما -

عدوان بالغ بالجسم والكالم، انفجارا في الغضب قد يلقي بنفسه على :  امفي سن ستة أعو

  .األرض، يضرب ويرفس ويدمر األثاث واألشياء

  . سلوك أقل عدوانا، قد ينشب بينه وبين إخوته الصغار :أعوامفي سن سبعة 

 يستجيب للهجوم والنقد بحساسية شديدة أكثر من العدوان، اعتداؤه:  في سن ثمانية أعوام

  .لفظي يتهرب من المسؤوليات

 ولكن في صورة لعب) رالذكو(العراك والضرب شائع بين األوالد  :أعوامفي سن تسعة 

  1".عدوان معظمه لفظي

الفرد تغيرات انفعالية كبيرة، وبروز طلبات جديدة وحاجات "فيعرف  أما في مرحلة المراهقة 

، كل هذه ..تماء، التقبل من طرف اآلخرينضرورية بالنسبة له، كالحاجة لالستقالل، الشعور باالن

الحاجات قد تنشأ عن صراعات وانفعاالت حادة قد يتمكن المراهق من كبتها، أو التنفيس عنها من 

خالل استجابات انفعالية أقلها الغضب الذي قد يعمل على تعطيل قدرته على التفكير السليم، وقد 

لتي يوجهها على العقبات التي تعيق إشباع دوافعه أو تصدر عنه بعض األفعال أو األقوال العدوانية ا

  2" .حاجاته سواء أكانت هذه العراقيل أشخاص أم عوائق مادية أم قيود اجتماعية

التي أجراها على عينة من المراهقين ) Frechette 1978(دراسة فريشت "ولقد اكتشفت 

ق العدواني يعيش في صراع أن المراه: سنة  17-13العدوانيين اللذين تتراوح أعمارهم بين 

مفتوح مع السلطة، حيث يظهر حقدا ضد الطريقة التي عمل بها من طرف العائلة و هو طفل، 

ويكون لديه ميول قوية للعظمة وذات ضغط عصبي عال، إلى جانب استعداده القليل للشعور 

، )Jesness(وحسب قائمة جسنس .بالذنب وتأنيب الضمير كما تتميز شخصيته بضعف األنا

فالمراهق العدواني فرد يمتاز بعدم الرضي الشديد والغضب، إذ أنه أقل نضجا، يحس في عالقاته مع 

اآلخرين بالضيق، ويمتاز بقابلية قليلة للمخالطة، كما أن احترام المعايير االجتماعية منعدم في 

لعدواني والفرد استجاباته، ويتميز أيضا بمستوى عال من التوتر واإلحباط مقارنة بالمراهق غير ا
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السوي، فضوابطه تبدو ضعيفة واستجاباته غير واعية و عدوانية، ويتضح أنه غير قادر على كبت 

     3".مشاعره، ويتبنى بكل سهولة اتجاه التمرد على السلطة

           : طرق الوقاية والعالج  :9

على حد  تمع الذي يعيش فيهللعدوان أضرار خطيرة تعود على الفرد نفسه وعلى المج

فقد يسبب فقرا في العالقات االجتماعية واإلنسانية السوية باإلضافة إلى ما يجره من  السواء

اضطرابات جسمية ونفسية، ولهذا ال بد من البحث عن طرق الوقاية قبل حدوثه، ومعالجته في 

  .حالة حدوثه

  :ويمكن ذكر أهم طرق الوقاية والعالج من العدوان كالتالي 

:             ضرورية االعتدال في تنشئة الطفل  - 1-1

ولهذا على اآلباء والمربين عدم اللجوء إلى العدوان والغضب الشديد عندما يخطئ الطفل،بل ال 

إذ أن الكثير من اآلباء يغضبون ويثورون     . بد من التحكم في هذا الغضب وكبحه قدر اإلمكان

دراسات ألسباب بسيطة في الحياة اليومية مما يؤدي إلى نقل هذا السلوك إلى األبناء، فقد بنيت ال

أن اإلباء ذوي االتجاهات العدوانية ال يتقبلون األبناء، وال يمنحونهم العطف والقبول، ويميلون 

ولكن يجب أال يعني ذلك أن نستسلم . إلى استخدام العقاب البدني في ضبط سلوك أبنائهم

ى ولهذا ير. لمتطلبات  الطفل ونسرف في تدليله، وإعطائه قدرا من الحرية أكثر من الالزم

و سيوز ) Lefkowitz, 1977(، وليفكوفيتس )fair child, 1977( افيرجليد 

)Seous,1953( أن استمرار المزاج بين ضعف العطف الوالدي وبين العقاب البدني القاسي ،

                     1."لفترة طويلة من الزمن يؤدي إلى العدوان والتمرد وعدم تحمل المسؤولية لدى الطفل
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:                                                                     تعويد الطفل تحمل االحباط-1-2-  9

حباط، وتكليفه بأعمال فوق رات التي توقعه في الفشل واإلال بد من إبعاد الطفل عن الخب"ولهذا 

باإلضافة إلى توفير فرص النجاح له ما أمكن، إذ أن النجاح في القيام باألعمال والمهمات طاقته،

. الموكلة إليه تعزز من ثقته بنفسه وتبعد عنه مشاعر النقص واإلحباط والتي تؤدي إلى العدوان

نتائج غير  إليند الطفل فيجب عدم كبته، ألن ذلك يؤدي ولكن في حالة ظهور العدوان ع

                                                                                                                   2     ". توجيهه إلى مسالك مقبولة مرغوب فيها،

  انالمؤدية إلى العدو األسباب دراسة 3 -1- 9

اإلباء والمربين من دراسة حالة الطفل جيدا للكشف عن األسباب المؤدية إلى "ال بد علي 

العدوان للعمل على تجنبها أو عالجها بما يتفق مع شخصية الطفل وظروفه وقدراته، حيث أن 

لمختلفة، فما طبيعة الطفل هي التي تفرض عليه نوعا خاصا من االنفعال واالستجابة للمواقف ا

كما يجب البحث عن الحاجات غير المشبعة عند . يثير انفعال طفل قد ال يثير انفعال طفل آخر

  3 ". الطفل والعمل على إشباعها فقد تكون هذه الحاجات هي التي أثارت العدوان عنده

  : االبتعاد عن العقاب الجسدي ما أمكن:  4- 1- 9

ع نظام قاس، وااللتزام بقواعد معينة ال يفهمها الطفل وال يلجأ المربون واآلباء إلى إتبا "قد

يستطيع تنفيذها مما يعرضه للفشل، ويلجأ حينها اإلباء والمربون إلى استخدام أساليب القسوة 

                                                                  1"   .إلرغامه على إتباع هذه القواعد

  :  من تعرض الطفل للعنف المتلفزل يقلتال-5- 9-1

أظهرت نتائج الدراسات قوة التلفاز كأداة لتعلم العدوان، وتظهر إحدى الدراسات "لقد 

سنوات قد أثرت على سلوك  9أو  8الحديثة أن عادات مشاهدة التلفاز لدى األطفال في عمر 

لما كانت البرامج التي العدوان لديهم خالل تلك الفترة وحتى في مرحلة المراهقة المتأخرة، فك

يفضلها األطفال في الصف الثالث االبتدائي أكثر عنفا كلما زاد السلوك العدواني لديهم في تلك 

  2" .المرحلة وفي مرحلة ما بعد العاشرة
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  :التجاهل المتعمد للسلوك العدواني – 6- 9-1

ة يصاحب تعزيز السلوك المرغوب عند الطفل بتجاهل تصرفاته العدواني"يجب أن 

،شريطة أال يترتب تهديد جدي لسالمة األخريين ،كما يجب عدم مجادلة الطفل أو توبيخه بسبب 

الدراسات أن الراشدين يمكن أن   جسلوكه العدواني ،بل البدا من تجاهل هذا السلوك ،وتشير نتائ

 ليخفضوا استجابات العدوان اللفظي والجسمي عند األطفال بشكل واضح عن طريق التجاه

      3."م للتصرفات العدوانية ،وإبداء االهتمام بالسلوك التعاوني عندهم والعمل على امتداحهالمنظ

  :العالج-2- 9 

يجب االعتراف بأنه التوجد طريقة أواجراء يمكن اعتباره عالجا ناجحا للتعامل مع 

 السلوك العدواني ،وإن ما سيتم طرحه هو عبارة عن حلول مقترحة ،وسيكون من المفيد الجمع

  :بين أكثر من إجراء من أجل عالج السلوك العدواني ومن هذه الحلول المقترحة مايلي 

  :عالج هده المشكلة  يدور الوالدين ف

ينبغي على الوالدين التعرف على األسباب التي تؤدي إلى السلوك العدواني لدى "-1

الجها بما يتناسب مع أطفالهم وكذلك المؤثرات االجتماعية والبيئية والعمل على تجنبها أو ع

شخصيته وظروفه وقدراته الخاصة ،حيث أن طبيعة الطفل هي التي تفرض عليه نوعا خاصا 

  .االنفعال واالستجابة للمواقف المختلة ،فيما يثير انفعال طفل ال يثير انفعال الالخر  نم

 معالجة األسباب في هدوء دون نبذ أو تحقير أو عقاب بدني أو نفسي حتى ال يجنح-2

الطفل ويزداد عدوانية وتدميرا،وقد يظهر الطفل طاعته خوفا من العقاب ،إال أنه يأتي بالسلوك 

  .هغير المرغوب فيه حينما تتاح له الفرصة ويظل بذلك متطرفا في انفعاالت

ضرورة توفير عالقات قوامها المحبة واأللفة إشباع حاجاته النفسية والجسمية وتوفير -3

  . ةلدفء والحنان واألمن والطمأنينالجو األسري المملؤ ا

كما ينبغي على الوالدين شغل الطفل بعمل يحتاج إلى جهد كبير إذا كان من النوع -4

العنيف كالحركة واللعب الذي يتطلب تحريك الجسم كله كالقفز ولعب الكرة ،واأللعاب الجسمية 

هر على الطفل ميل للمشاجرة  العنيفة أفضل لهذا النوع من األطفال من األلعاب العقلية ، وإذا ظ

فينبغي اختالطه مع جماعة من األطفال يساوونه في القوة حتى يناضلهم ويناضله ،فينتصر 
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أحيانا ويغلب على أمره أحيانا أخرى،واندماج هذا النوع من األطفال في الفرق الرياضية له 

  .أحسن األثر تم تحت إشراف منهم 

ابلوا عدوان أطفالهم بعدوان إذ يحتمل أن يكونوا هم يجب على اإلباء أن يتريثوا فال يق-5

 ئهم في مثل هذه الحاالت وعليهم مصدر المشكلة كلها فعليهم أن يدرسوا دائما تصرفاتهم مع  أبنا

أن يصلحوا من أنفسهم أوال وإال تعذر عليهم إصالح أبنائهم وأن يكونوا قدوة صالحة لهم حتى 

 1. "العقلي وضبط النفس  ينشؤوا على الحلم واألناة واالتزان

  :دور المعلم في عالج المشكلة 

أن يشبع الحاجات النفسية لتالميذه من حب وأمن وأن يتعاون مع "يجب على المعلم -1

بها ويعتز ببيئته المنزلية والمدرسية  ذالمنزل إليجاد بيئة صالحة مقبولة حيث يفتخرا لتلمي

هتمون بشؤونه خارج نطاق المنزل في المدرسة يحبونه ويحترمونه وي اويشعر بأن هناك أفراد

ويجب أال يقابل المعلم سلوك التالميذ بسبب وجود الكراهية نحوه وإنما . والمجتمع بصفة عامة

بالتدرج وأن تقابل مشكالت تالميذها بالصبر واألناة والتفهم وحسن  اأن يقابله بما يخفضه

  .التوجيه 

الخطوة األولى التي يجب أن يتخذها إزاء ذلك  يعتبر نإن فهم المعلم ألسباب العدوا-2

العدوان وبعد ذلك فمن الواجب على أن يعد برنامجا محددا يتضمن ألوانا من أوجه األنشطة 

لتذيب فيه العدوان ،وهذا األسلوب في تكوين العالقات بين المعلم وتالميذه يقوي هذه العالقات 

كوسيلة لقمع العدوان ذلك ألن  بلجأ للعقاويعمل على بناء شخصياتهم ومن غير الصواب أن ي

  1."كل عقاب يزيد الرغبة في العدوان 

يستطيع المعلم إعطاء الطفل حافزا ايجابيا للسلوك الذي يخلو من : " استخدام المكفآت-3

السلوك العدواني ،كوضع نجمة على صدره إذا خال سلوك الطفل من العدوانية طيلة اليوم 

ندما يتجمع لديه خمسة نجوم بأن تقدم له مكافأة خاصة ،ثم زد تدريجيا المدرسي ،وكافأ الطفل ع

عدد النجوم المطلوبة على المكافأة الخاصة ويمكن للمعلم أن يستخدم أسلوب المدح للطفل لقيامه 

  .بسلوك جيد 
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العدواني عن  هعلى المعلم تشجيع الطفل على تفريغ غضبه وسلوك: التفريغ العضلي-4

الركض في ساحة المدرسة،الرقص على أنغام بعض :ات جسدية مثل طريق قيامه بنشاط

  ...أوضرب كيس المالكمة  نالتسجيالت ،أو القيام برسم شيء معي

العدواني ،حيث يستطيع المعلم  يإحالل السلوك االيجابي والبناء مكان السلوك السلب -5

  2."إشغال الطفل بأعمال تمس اهتمامه 

  :بالخطوات التالية ويمكن عالج السلوك العدواني 

دراسة الطفل أو التلميذ دراسة دراسة تحليلية تحدد ميوله وأهدافه " -

  .ومشكالته الشخصية في المنزل والمدرسة

 ةالتزام جانب الحزم الموجه والتأديب المتزن ليتحمل الطفل مسؤولي -

  .أعماله مع استمرار عوامل التوجيه االيجابي والترغيب المشجع 

 ةباع رغباته العدوانية بالرياضة البدنية والمنافسة الدراسية الحرتشجيعه على إش -

 .و،وإيجاد ميادين للنشاط المخزون 

 حأن السلوك العدواني غير مقبول، ويوض ذخلق جوا مدرسيا يدرك من خاللها لتلمي -

  .حدود وضوابط السلوك ويبين أن االعتداء على اآلخرين مرفوضا

      صائي النفسي أو االجتماعي لمعرفة أسباب المشاغبة تحويل التلميذ المشاغب لألخ -

 1."التربوي السليم لحالته جو وضع العال

إذن هذه بعض الحلول التي ينبغي أن يستعملها الفرد من أجل الوقاية أوال من هذه السلوك 

 لعدواني ا كثم عالجه في حالة ما اتسم الفرد بالسلو"الوقاية خير من العالج" لالخطير عمال بالقو
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    : الفصل خالصة

لقد رأينا من خالل عرضنا لظاهرة السلوك العدواني، أنها ظاهرة خطيرة جدا، لما تسببه 

قد أجمع الباحثين من خالل تعريفهم  من تدمير وتخريب سواء على الفرد أو على المجتمع، و

بالذات أو بالممتلكات ، وذكرنا  للسلوك العدواني أنه فعل يهدف إلى إيقاع األذى بالألخرين أو

أيضا في هذا الفصل اللمحة التاريخية عن دراسة هذه الظاهرة السلوكية ،  وبمأن العدوان يرتبط 

قمنا باستعراض تلك المفاهيم  وبعدها مباشرة استعرضنا  ...ببعض المفاهيم كالعنف ،التطرف 

 (السلوك العدواني مظاهر كثيرة،ويتخذ النظريات التي تناولت العدوان بنوع من التفصيل ، 

متنوعة بداية من أشكاال مختلفة وو )  تالممتلكا داء على الغير وتخريبكالمشاكسة واالعت

حتى يصل إلى العدوان الو سيلي، ولقد تنوعت األسباب التي أدت إلى العدوان اللفظي،

العمر الزمني  وما يالحظ أنه من الصعب تحديد،عضوية أو أسرية ومدرسيةظهوره،سواء كانت 

الذي يبدأ فيه العدواني، إال أن الصراخ والبكاء الشديد وطرح النفس على األرض هو مؤشر  

من مؤشرات السلوك العدواني عند الطفل، ونظرا لنتائجه الوخيمة، فقد قام بعض العلماء 

                                                              .مجموعة من الحلول للوقاية وعالجهاباقتراح 
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  تمهيد

الشيخوخة، فلكل مرحلة ، كمرحلة الطفولة و المراهقة و بمراحل متعددة و مختلفة الفرديمر

تعتبر من أهم  مرحلة المراهقةو, الحقتهالها تأثير على سابقتها و، تكوين شخصية الفردأهميتها  في 

و ما تتركه  لتغيرات التي تحدث فيهالهذا نتيجة تلك المراحل، حيث لقبت بمرحلة الوالدة الجديدة، و

  .على الفردمن آثار

 اتقسيماتهذكر  إلىتعريفها ثم ننتقل بدءا من   و في هذا الفصل نحاول دراسة هذه المرحلة،

 إلى ثم نتنقل للمراهقة، االتجاهات المفسرةعرض أهم وقد ن  أو مراحلها  ، وأهم مظاهر نموها،

و عالقتها  المؤسسات االجتماعية كما نستعرض والحاجات األساسية لهذه المرحلة ، ، هاأشكال ذكر

 المراهقالتي تواجه  ، و نختم هذا الفصل بالتعرض ألهم مشكالت بتشكيل  شخصية المراهق

  .وتجعله يعيش في صراع 

  :تعريف المراهقة – 1

  لغة  – 1- 1

مراهق  ج  "   اهق الصبير: " قارب الحلم ، قارب البلوغ: راهق من فعل:  المراهقة

من  مرحلة" المراهقةغالما دون  رأيته " :البلوغمقاربة : المراهقة.من بلغ سن المراهقة  مراهقون 

  1. "مناهزة اإلدراك الحلم،مشارفة  الرشد،يقارب فيها  :الصبية للبلوغ الصبي أوالعمر يتحرك فيها 

 اصطالحا- 2 –1

على المرحلة  المراهقة يطلق اصطالح:  " لمراهقة كالتاليا العيسوين يعرف عبد الرحم

  2" و النفسي  التي يحدث فيها االنتقال التدريجي نحو النضج البدني و الجنسي و العقلي

زمنية من حياة إنها عبارة عن الفترة ال: " الزغبي كما يلي و قد عرفها أحمد محمد          

لة المتأخرة ، و بداية سن الرشد، تتميز بمجموعة من ما بين نهاية الطفو اإلنسان التي تمتد

  3"  االجتماعية  و العقلية واالنفعالية و التغيرات الجسمية 

إنها  مرحلة من : "  فقد عرفها على النحو التالي Stanley Hall  1916أما ستانلي هول 

  " . العنيفة دة ،والتوتراتاالنفعاالت الحاالعواصف والعمر تتميز فيها تصرفات  الفرد ب

                                
  . 59، ص  2001 2دار المشرق ،بيروت ،ط:غة العربية المعاصرة اللالمنجد في -1
   . 35سيكولوجية النمو ،دار النهظة العربية للنشر والتوزيع والطباعة ،بيروت ، ص :عبد الرحمن العيسوي -2
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إنها الفترة التي يكسر فيها  المراهق : "   Harroks  1962في حين عرفها  هوركس  

  1". في التفاعل معه و االندماج يبدأ لة، ليخرج إلى العالم الخارجي،  وشرنقة الطفو

في موسوعة العلوم االجتماعية بأنها عرفا المراهقة فقدFORD &BEACH فورد ووبيج أما

الجنسي ،حيث  اإلخصاب إلىالنضوج المؤدى  إلىالفترة التي تمتد ما نين البلوغ والوصول  تلك"

ة ،وفي المراحل المختلفة  لدورة في الكفاءجهاز الجنسي إلى أقصاها األقسام المختلفة لل ستصل

 جميع العمليات الضروريةتصبح  عندما إالسوف ال تكتمل  مرحلة المراهقة  الحقيقةالحياة ، وفي 

ل بأنها فترة نمو شام"سعد ومخول المراهقة كما يعرف أ." ناجحة  اإلفرازوالعمل على   لإلخصاب

  2." مرحلة الرشد إلىينتقل خاللها الكائن البشري من مرحلة الطفولة 

وهول  حمد محمد الزغبينستنتج أن بعض الباحثين أمثال  أ من خالل مراجعة التعاريف المقدمة 

            و الجسمية لف أنواعها، أي التغيرات الجنسيةالتغيرات بمخت ئم علىوفورد أن تركيزهم قا

التغيرات يعيش المراهق حالة من االرتباك  التي تحدث في هذه المرحلة، و ناتجة لهذهاالنفعالية  و

الفترة التي يحاول بها أنها اهق، أما هوركس فقد يرى المراهقةالمروالتوتر العنيف الذي يؤثر في 

   .مع المحيط الخارجي الوالدين ، واالستقالل عنهما، ثم االندماج  والتفاعلالمراهق االبتعادعن 

  : المراحل الزمنية للمراهقة - 2

ال يمكن في الحقيقة فصل حياة اإلنسان بعضها عن البغض األخر ،فهي وحدة متكاملة،فكل 

لدراسة ا لعملية الدراسة في  مرحلة من مراحلها ترتبط بسابقتها وبمالحقتها ، ولكنه تسهيال

  :خصائص كل مرحلة ،ومشكالت النمو فيها ، فقد تم تقسيم مرحلة المراهقة إلى التقسيمات التالية

  : لثنائيةاالتقسيمات  - 1- 2

 أوالسادسة رالخامسة عشسن الثانية عشرة إلى  وتمتد من: " المراهقة المبكرة- أ

لمراهق لبلوغ بسنة تقريبا ،ويتميز سلوك اايصاحبها نمو سريع إلى ما بعد سن حيث عشرة،

  .بالسعي نحو االستقالل ،والرغبة في التخلص من القيود والسيطرة 
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وتمتد من سن السابعة عشرة إلى سن الحادية والعشرين ،ويتميز   : المراهقة المتأخرة -ب    

سلوك المراهق في هذه المرحلة بالتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه ، واالبتعاد عن العزلة 

  1". ،واالنخراط في نشاطات اجتماعية 

  :التقسيمات الثالثية - 2

الثانية عشرة، حيث تظهر في هذه من سن العاشرة حتى سن وتبدأ : "ما قبل المراهقة-أ

المرحلة حالة التهيؤ التي تدفع إليها الطبيعة تمهيدا لالنتقال إلى المرحلة التالية من النمو ،كما تتميز 

هذه المرحلة بالمقاومة النفسية التي تبذلها الذات ضد تحفز الميول الجنسية وتكون مشوبة بالقلق 

  .انوية نتيجة بداية ظهور الخصائص الجنسية الث

وتمتد من سن الثالثة عشرة إلى سن السادسة عشرة ،وتسمى بمرحلة  :المرحلة المبكرة- ب

البلوغ ،حيث تبدأ الغدد الجنسية بأداء وظيفتها بالغم من أن المراهق لم يحقق بعد في هذه المرحلة 

كظهور  النضج الجنسي الكافي ليمارس العالقات الجنسية،كم تبد أفي هذه المرحلة بوادر النضج

  2".العادة الشهرية عند الفتيات،وإنتاج الحيوانات المنوية عند الفتيان

وتمتد من سن السابعة عشرة إلى سن الحادية والعشرين ،ويطلق ": المرحلة المتأخرة- ج

عليها ما بعد البلوغ،حيث يمكن للفرد أداء وظائفه الجنسية بشكل كامل ،وتكتمل الوظائف 

تناسلية،وقد ال يتمكن المراهق من إشباع ميوله الجنسية،وتنتهي هذه ا العضوية،وتنضج األعضاء ال

  3" .المرحلة بابتداء سن الرشد

  :التقسيمات الرباعية 

تكون عند البنات من عمر إحدى عشرة إلى اثني عشرة سنة،وعند " :مشارف المراهقة-أ

  .البنين من عمر ثالث عشرة إلى أربع عشرة سنة

تد عند البنات من اثني عشرة إلى أربع عشرة سنة،وعند ابنين من وتم :المراهقة المبكرة- ب

  .خمس عشرة إلى ست عشرة

                                
 .321-320ص ص ،نفس المرجع ،– 1
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وتكون عند البنات مابين أربع عشرة إلى ست عشرة سنة ،وعند  :المراهقة الوسطى-ج

  .البنين من سبع عشرة إلى ثمان عشرة سنة

عند البنين من تسع وهي عند البنات من سبع عشرة إلى عشرين سنة و :المراهقة المتأخرة- د

  1. "عشرين سنة عشرة إلى

  :مظاهر النمو في المراهقة   - 3

مستويات الشخصية  كالجانب الجسمي  على جميعتحدث للمراهق  تغيرات عديدة و هذا 

  .و هذا ما سنتعرض إليه باختصار.  االجتماعي و غيرها مثال،االنفعالي و

 النمو الجسمي -  1 - 3

       من حيث الطول اءاسريعة جدا سو يزداد النمو الجسمي بصورة مذهلة و" في هذه المرحلة

عود سبب التغيرات الجسمية إلى و ي.  ين الجنسين  في هذا  الجانبو الوزن، كما أن هناك فروقا ب

حيث في بداية المراهقة , حركة الهرمونات و التي هي عبارة  عن مواد كيميائية  تفرزها الغدد

من الجسم قبل  لسرعة في النمو عنه في نهايتها ، إذ يالحظ نمو األجزاء  العلياا يزيد معدل

و  الطولية و العرضيةطحية لجبهة المراهق  في أبعادها تزداد المساحة الس و. األجزاء السفلية

و  تسع حتى  تصبح ضخامتها  مصدر قلقو ت الشعر إلى الوراء، و تغلط األنفينحصر منبت 

 2"األسنان و ينمو الفك العلوي قبل السفلي و تنم األذرع  قبل األرجل و تتصلب   يتسع  أيضا الفم 

  نمو األجهزة الداخلية

 حيث يفوق حجم و سعة الشرايين القلب،بزيادة سريعة في سعة "يبدأ مظهر هذا النمو في المراهقة 

الذكور فع عند اإلناث، و يرت ملم عند 115إلى ملم  80 فيصل منو بذلك يزداد ضغط الدم،    

  .ملم 120إلى  ليصل

  

  

                                
 . 323ص نفس المرجع ،– 1
األسس النفسية للنمو من الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسية ،دار العربي ،القاهرة :فؤاد البهي السيد / د– 2
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  لوزني او النمو الطولي     

 الذكرالفتاة  المراهقة تسبقالجهاز العظمي، ففي بداية  وبنم "قويا الطولي ارتباطا ومنيرتبط ال

عند  قوس الحوضالجنس، إذ يزداد نمو  تبعا الختالفو يختلف النمو العظمي . ذلك يسبقها بعد ثم

و يرتبط  . أما عند الذكور فيزداد اتساع المنكبين توطئة لوظيفته الشاقة،تمهيدا لوظيفة الحمل الفتاة 

 – 11,5النمو الوزني بتراكم الدهن لذا تبلغ سرعة النمو الوزني أقصاها عند الفتاة فيما بين 

نجد "لطول أما فيما يخص ا 1"..و تمتاز الفتاة بتراكم الدهن خاصة في الثديين و األرداف.  سنة14

سم، ثم يحرز الذكور التفوق في الطول  2سنة بحوالي  13اإلناث يتفوقن على الذكور في سن 

  : و يمكن أن نوضح الفروق بين الجنسين في الجدول التالي.  سم 8 – 6بحوالي 

  2" .الفروق  بين الذكور و اإلناث  في  الطول  يبين ) : 02( جدول رقم               

  فرق الزيادة بين الذكر و األنثى بالبوصة  الطول بالقد م   اتالعمر بالسنو

  البوصة من الولد 4/3البنت أطوال   تقريبا 5  سنة 13

 5,5  سنة 15

  تقريبا

  يتساوى الذكر مع األنثى     

بوصة  3إلى  2,5الولد أطوال بحوالي    تقريبا 6  سنة  18

  من البنت

  

  نمو القوة العضلية

النمو العضلي عن النمو العظمي الطولي، و هذا ما يجعل المراهق يشعر بآالم النمو  "يتأخر

 ىالذكور علالجسمي ، لتوتر العضالت المتصلة بالعظام النامية المتطورة، و في هذا الجانب يتفوق 

سنة ، و يزداد هذا  الفرق حتى يصل  إلى  11كغ في سن  4اإلناث، و تبلغ الزيادة عند الفتاة بـ 

                                
 . 236ص نفس المرجع ،– 1
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الدراسات  قا بين الجنسين  و هذا ما أثبتهو على العموم فإن هناك فرو 1." سنة 17كغ في سن  20

فقد استطاعت هذه الدراسات أن تشير إلى وجود فوارق بين . أجريت في هذا الميدانالعديدة  التي  

  : الجنسين، و التي تتمثل فيما يلي

 المراهقة المتأخرة مرحلة  الطفولة ،وأوائلأواخر مرحلة  فييزداد النمو الجسمي عند البنات "

وفي مرحلة المراهقة المتأخرة يكون النمو   بشكل ملحوظ أكثر مما يكون عليه األمر عند الذكور ،

  2 ". أكثر مما عليه عند البناتالجسمي عند الذكور  

  :الجدول التالي  يوضح  الفروق بين الجنسين  في جوانب  النمو الجسمي و"    

  3". الفروق بين الجنسين في جوانب النمو الجسمي يبين ):  (03جدول رقم            

  الذكور  السن  اإلناث  السن

10 – 11 

  سنة

مرحلة حاسمة في 

 والداخلية والنماألعضاء 

  .التكويني الخارجي

 12–  

  سنة 13

مرحلة حاسمة في النمو 

التكويني للنمو الداخلي  و تغيير 

  .في الشكل الخارجي

نمو ابتدائي في   سنة 12 – 11

  الثديين و الحوض

13  - 

  سنة 14

 نمو أولي لشعرا لعانة

  بشكل خفيف

12 –  13 

  سنة

نمو أولي لشعر العانة 

  بشكل  خفيف 

14  - 

  سنة 15

غالطة و زيادة نموا لحنجرة

  الصوت

 – 16  بداية الحيض  سنة 14 – 13

  سنة 18

  بدء  ظهور شعر  اإلبط

إتمام الشكل األنثوي   سنة 18 – 15

و الصفات    النهائي  

  النفسية المرتبطة به

18  - 

  سنة    21

  شعرا لعانة ابتداء نمو 

  

 الذكري إتمام الشكل

  المرتبطة به الصفاتو

                                
  . 234مرجع سابق ،ص : فؤاد البهي السيد/ د– 1
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  النمو الجنسي- 2- 3

         تنمو الغدد الجنسية،  و تصبح  قادرة على أداء وظائفها  في التناسل " ه المرحلةفي هذ

البويضات، و يحدث  بإفرازن يقومان في المبيضين اللذي  اإلناثو تتمثل هذه الغدد  الجنسية عند 

فإن أول حيض لإلشارة  البويضة،  و هذا ما يؤدي إلى  نزول الحيض،  و النفجارالطمث نتيجة 

أو  و يطلق على مظاهر النضج  الجنسي سواء عند الفتاة سنة،  12و  9عند الفتاة يحدث  ما بين 

  . األولية  الجنسيةالذكر  اصطالح   الصفات 

      عليها الصفات الجنسية الثانوية أخرى يطلقو مميزات  النضج الجنسي صفاتو يصاحب 

    األرداف و نموها  الدهن فياختزان  استدارة األفخاذ و الصدر ونمو  األنثى في" التي تتمثل عندو 

  1. "حدوث دورة الحيض الثديين والمهبل و  الرحم وتحت اإلبط، و نمو  العانة وو نمو شعر 

  الحيوانات المنوية   بإفرازفي الخصيتان اللتان تقومان   فتتمثل الغدد التناسلية أما عند الذكر"

ة و خشون الثانوية  في شعر الذقن و الشارب و الهرمونات الجنسية، و تتمثل  الصفات الجنسية 

في "  Kenzy"وجدها العالم كنزي  أول عملية قذف فقد الصوت  و بروز العضالت، أما عن

  2."ث في حوالي سن الثالثة عشر و نصفدراسته حول السلوك الجنسي  عند الذكور  أنها تحد
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  .الشكل التالي يوضح التغيرات الجنسية"و 

  1"يوضح  التغيرات الجنسية  الذكر واألنثى ) 01(  شكل                    

  

  

  

  

  

                                                                                                        

  

  

  

  النمو العقلي- 3 –3

على ات المراهق السرعة، إذ تظهر قدربالنضج ويمتاز النمو العقلي في مرحلة المراهقة 

 و في هذا الجانب .يظهر الميل إلى التفكير النقدي و المعنوية، كما األمور المجردةالتفكير في "

و يصير بذلك . التفكير في المجردات شغل بالتفكير المنطقي ونن المراهق يأ Piagetيرى  بياجيه 

إليجاد  تفكيرهقادرا على حل المعادالت الرياضية، و التفكير أيضا في المثالية، كما نجده  يوظف 

النتائج انطالقا من كذلك بالتفكير الصوري أي الوصول إلى  فالحلول لمختلف المشكالت، و يتص

  2". المقدمات

  

 

                                
 . 37-36مرجع سابق ،ص ص: عبد الرحمن العيسوي / د– 1

 ص 2003، 1علم النفس النمو الطفولة والمراهقة ،دار المسيرة ،عمان ،ط:محمد عودة الريماوي – 2

  

  لجنسيةاالتغيرات 

  

في الصفات الجنسية 

األولية  كنمو الغدد الجنسية  

ية في الصفات الجنس

الثانوية كنمو الثدي و 

و   عند األنثى األرداف
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  :لخيــتال   - 1- 3- 3   

إلى عملية ،  و هذا راجع على األلفاظالمبني  المجرد التخيل"المراهق نحو  يلتخ يتجه

و التي تكاد تدخل في طورها النهائي، كون اللغة هي القالب الذي تصب فيه المعاني  اكتساب اللغة

الدراسية  في الموادعلى التفكير المجرد  التخيل تساعدهو لعل نمو قدرة المراهق على .  المجردة

على  ليساعدهيمتد المراهق على المستقبل، بل  تخيلالهندسة، و ال يقتصر  و      كالحساب 

  1 ".المتعة السرور ومن  قدر ممكن يحلها بأكبراللحظة الراهنة و التي  مواجهة مشكالت

  اإلدراك-2- 3- 3

المراهق  أن" Escalena الطفل و دلت أبحاث  اسكالونا  إدراكالمراهق عن  إدراكيختلف 

و  المدركات المجردةمباشر إلى  الشبه الحسي، ثم إلى من المستوى الحسي ال إدراكهيطور 

و المستقبل عكس الطفل الذي يحصر  إدراك المراهق إلى إدراك الماضيو يمتد أيضا     المعنوية

  2". باالنتباه ، لذا نجد المراهق يتميز بقوة انتباهه  لما يدرك اإلدراكو يرتبط . إدراكه في الحاضر

  التفكير- 3- 3- 3

تفكير المراهق بنوع من الحرية  و تكون العمليات العقلية مرنة، إذ نالحظ أن المراهق "يتسم 

ا في هذه المرحلة بالتفكير أيضفي هذه المرحلة يبدأ  في بناء أنظمة و مخططات عقلية ، و يتميز 

ري أو الشكلي، حيث يكتسب المراهق عددا من القدرات الهامة التي تمكنه من التركيز على الصو

التفكير الواقعي الحقيقي،  كما يتمكن  المراهق  من التفكير في عدة احتماالت ممكنة  لحل مسألة 

  و يكون قادرا على صياغة بعض التعميمات و التوصل إلى القوانين التي تتضمنها مع تقديم ما، 

ضف إلى ذلك أنه يصبح قادرا على تقديم البرهان النظامي، و يستعمل االستدالل   المنظم  الدليل

و تتغير اتجاهات عملية تفكيره، و يستخدم أيضا نسقا عن طريقه  يكتشف   لالحتماالتالمنطقي 

  - يبا تقر –   14أن  المراهق في سن ة، و لقد  بين بياجيه  لمكل التركيبات و العالقات المحت

                                
 . 252- 251،ص ص  2003سيكولوجية النمو ،دراسة في نمو الطفل والمراهقة،دار المسيرة ،عمان،:عبد الفتاح دويدار – 1
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بتغير عامل معين في كل مرة             ومالتركيبي أو الترابطي، إذ يق يكون قادرا على استخدام النسق

   1 ".و يحتفظ بالعوامل األخرى،  كما أنه يفكر مستخدما  الفروض

  النمو االنفعالي- 4 _3

ترتبط  االنفعاالت  "من جوانب النمو، و راهق جانبا أساسياالم يشكل النمو االنفعالي عند

ارتباطا وثيقا  بالعالم الخارجي المحيط بالفرد  عبر  مثيراته، و  بالعالم الداخلي عبر  شعوره 

فارتباطها الخارجي يخضع خضوعا مباشرا لنمو . تها الفسيولوجية الكيميائيةاالوجداني  و تغير

  2". ور مراحل النموالفرد،  فتتغير المثيرات تبعا لتغيرات العمر الزمني، و تبعا لتط

و تتميز مرحلة المراهقة باالضطراب و عدم الثبات االنفعالي الذي يبدو على شكل تذبذب  

نا، و نجده ثائرا في بعض في الحالة المزاجية، و تقلبات حادة في السلوك و اتجاهات متناقضة أحيا

عاالته و يقضي المراهق  و انفو ناقدا لكل ما يحيط به دون أن  يستطيع التحكم في نفسه  األحيان

و يحاول المراهق االستقالل على الوالدين، و هذا من أجل 3" .اليقظة  أحالمأوقاته  في   أغلب

  .  و قادرة  على العيش ضمن حياة  ال يسيطر عليها اآلخرون مستقلةتكوين  شخصية قوية 

على تحقيق هذا  و هذا ما يؤدي به إلى الوقوع فريسة اإلحباط و القلق نتيجة لعدم قدرته

  .االستقالل التام عن اآلخرين

هو المبالغة في االهتمام بالمظهر الخارجي، و قيامه ببعض "و ما يميز المراهق أيضا 

، و يتصف كذلك بالخجل و االنطواء نتيجة اإلعجاباألعمال البطولية التي تثير االهتمام و 

  .المشاعر المتعلقة بالجنس اآلخر

المراهق يعاني من القلق و الخوف من فقدان األمان،  و هذا بسبب   إلى ذلك نجد باإلضافة

أن من أكثر   Hermez 1988حاجاته المتعارضة  و صراعاته، و في هذا الشأن يرى  هرمز 

  4".الجنسية الدوافعاألسباب المؤدية  إلى القلق هو الخوف من انطالق 

  :فيما يليأسباب هذه االنفعاالت يمكن أن نلخصها في و إذا نظرنا 

                                

 . 349-347ص ص،،نفس المرجع  -1
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  .رغباتهعدم قدرة المراهق  على التكيف  و العجز المالي الذي يقف عقبة في  تحقيق " –أ 

ضيق المراهق بسبب ما يشعر به من عدم الثقة، نتيجة تواجده في بعض المواقف  –ب 

االجتماعية التي تفرض عليه االشتراك مع الجنس اآلخر و شعوره بعدم االنسجام مما يتسبب في 

  .كهارتبا

من  ملية التي  يتم بها انتقال الطفلالفطام النفسي للمراهقين، و الذي يقصد به الع –ج 

نفسه و  تكوين عالقات  ىفيها علالتي يعتمد  المرحلة التي يعتمد على أسرته إلى المرحلة 

  1". اجتماعية معينة

  االجتماعي النمو -  5 - 3

نجده ينخرط  المجتمع،  لذا في هأخذ مكانالجانب نجد المراهق يظهر رغبة شديدة في  هذافي 

و الجمعيات معبرا بذلك عن شعوره باالنتماء إلى المجتمع كإنسان ذو قيمة  في األحزاب، النوادي

  .فعالة

عملية التطبع االجتماعي عند الفرد  عموما تمر بثمانية  أن  Eriksonلقد افترض أريكسون 

  : مراحل  و هي

  )سنة 2 –الوالدة : (عدم الثقةتعلم الثقة مقابل   -1   

مرحلة الرضاعة و تشمل العام األول أو الثاني إذا تناولنا الطفل تناوال "و يقابل هذه المرحلة 

و األمان، أما إذا عمل  بالثقةي في نفسه الشعور محبه بشكل جيد، فإنه ين تغذيته وحسنا و تمت 

  2" هامعاملة سيئة فإنه يفقد

  ) سنوات 4 – 2.  ( الستقاللية في مقابل الشعور بالعارتعلم الذاتية و ا -2    

المرحلة  أن األزمة النفسية الثانية تحدث في الطفولة المبكرة،  و تقابل"يعتقد أريكسون  

، و تعني ضبطاعند فرويد ، و هي المرحلة التي تحدث أكثر  مظاهر التعليم وضوحا و  الشرجية

التدريب على عادات اإلخراج، و يخرج الطفل الذي تلقى  معاملة  والديه حسنة من هذه المرحلة 

                                
 ،ص  2006قاهرة ،علم النفس النمو ،مؤسسة شباب الجامعة ،ال:عصام نور /د – 1
 1سيكولوجية النمو عند الطفل والمراهق ،مؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ،بيروت ،ط:جورج توما خوري – 2

 . 112،ص  2000،
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متأكدا من ذاته، سعيدا مبتسما بتمكنه من الضبط الجديد القوي،  و يشعر بالفخر أكثر من شعوره 

  . بالعار

  )سنوات 6ـ  4( تعلم المبادأة مقابل الشعور بالذنب  ـ - 3

ن أن هذه األزمة تحدث في سن اللعب أو سنوات  ما قبل المدرسة، و تبدأ منذ يرى أريكسو

صحيحا أن يتخيل  و يوسع  مهاراته من خالل  اسن الرابعة، و في أثنائها يتعلم الطفل الذي ينم نمو

اللعب النشط، كما يتعلم  التعاون مع الغير، أما إذا  أعاقه الشعور بالذنب فإنه يصبح خائفا ، يقف  

ائما على  هامش الجماعات  و يستمر في االعتماد على الكبار بدون حاجة فعلية في ذلك، و يعاق د

  1 ".نموه في مهارات اللعب

  )سنة 11 – 7( تعلم المثابرة في مقابل الدونية   - 4

بدأ بتعلم المشاركة يو  اإلعداديةهذه الفترة  سنوات المدرسة االبتدائية  و جزءا  من "تزامن 

            مالمنظ واالنتقال من اللعب الحر إلى النشاطات الرسمية للحياة مثل التعامل مع الجماعةفي 

 الموكلة   المهماتفي إنجاز   و على النقيض فالطفل  الذي يعجز  عن التفاعل  مع البيئة  يخفق

  .بالنقص  اإلحساسو تطور لديه مشاعر الدونية  و  إليه

  )سنة 18 – 12(  :راب الدوراضطتعلم الهوية مقابل  - 5

و هي فترة األزمة النفسية في سن المراهقة، فالمراهق هنا يتعلم البحث عن هويته و ذاته، 

و هذا بالتالي يؤدي   يحدث  له ما يسمى  بارتباك الدورأن  وإماأن  يتقن تحقيقها فيمر بسالم،  فإما 

  2 ".إلى خلق شخصية مهزومة

  إلى الجنوح،  و في هذه الفترة   و ال يلجأ  أدوار ايجابيةإن المراهق الناجح يبني 

نتيجة األدوار المناسبة  اإلناثيبني كل من الذكور و  واضح وتتميز الرجولة و األنوثة بشكل 

  .المستمرة التجربة

  

                                
   112ص نفس المرجع ،-1

التنشئة االجتماعية للطفل ،دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع :سميح أبو مفلي ،عبد الحافظ سالمة وآخرون -2
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  )سنة 25 – 18: ( مرحلة األلفة مقابل العزلة-  6  

 تائج  النجاح في المرحلة السابقة    فيها يتعلم كيف يحب الناس  و يحبونه معتمدا  على ن "و

مافشل حدثت فجوة بينه و بين  أو العكس فإذا اناجح اديمة، ثم زواجو مست حميمةو يكون صدقات 

  .ما يعرف  بامتصاص الذات أواآلخرين و انتهت بالعزلة  و االنطواء على النفس 

  )سنة 35 – 25(  في الذاتية اإلغراقفي مقابل   اإلنتاجيةعلم ت - 7     

     في الزواج أو األبوة سوءاو العطاء  اإلنتاجفيها الفرد  العطاء يتعلم فترة "ةو تمثل هذه الفتر

 الفشل الجديدبينما يقود . في اإلنتاجية و الفكر في مجمله بالخصبهو ما يعبر عنه  اإلبداع وأو 

  1 ".حدود أنانيته االنطالق من إلي عدم

  )الفناء – 35 (مقابل اليأس تعلم التكامل في  - 8

  إلى قمة التكيف  الراشد يصلفإن  األزمات السابقة بسالمما مرت  الشيخوخة فإذافترة "و هي 

يثق بنفسه  و يشعر باالستقالل  و يعمل بحرية  و يجد   اآلنفهو .  و المتمثل بالنمو المتكامل

 فخورا  بما  يبتكرورا محددا  في الحياة  و ينمي  في نفسه مفهوما  عن الذات، و يصبح لنفسه د

ة فإنه يشعر باليأس و من األزمات السابق أزمة حل أي فشل فيأما إذا . أو ينتج أو بعمله

  2."االشمئزاز

إليه، هو أن النمو االجتماعي للمراهقين يختلف عن النمو االجتماعي  اإلشارة بجدرو ما 

لهذا سنحاول في الفقرات التالية أن نبين الفروق  مظاهره،للمراهقات في بعض نواحيه و في تتبع 

  .الجنسية في هذا التطور االجتماعي

  : تطور  السلوك االجتماعي عند المراهقينـ 

 15سنة حتى يصل  12عندما  يبلغ عمر الفرد ة تبدأ هذه المرحل":مرحلة التقليد  -  أ

قون في وإعجاب المراهق بزمالئه اللذين يتف و تتميز بفرطسنة من عمره،  

ألعابهم  و دراستهم، أو الذين يقودون أقرانهم، لذا نجده يحاول االقتداء بسلوكهم  

 .و تقليدهم

                                
  . 56-55ص :نفس المرجع  -1
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يحاول المراهق في هذه المرحلة تبدأ بعد  الخامسة عشرة،  و :مرحلة االعتزاز بالشخصية - ب   

أن يظهر  شجاعته  و جرأته في تحدى بعض المخاوف القائمة، و يقوم بمحاولة  االنتصار على 

مكانته  و البرهان  على شجاعته  و   إبرازكل هذا من أجل تأكيد الذات و وزمالئه  و منا فستهم، 

  .قوته

           المراهقة، إذ يحاول التخفيف من العصيانو تبدأ في أواخر  :مرحلة االتزان االجتماعي -ج

  1."و االندفاع و التدهور و النظر إليها على أنها أعمال صبيانية ال تدل إالّ على القصور و العجز

  السلوك االجتماعي  عند المراهقات   تطور   

  :بالمراحل التاليةيمر هذا النوع من التطور  

  :مرحلة الطاعة  -  أ

             الوداعة  وبالطاعة عند المراهقة  المرحلة ويتصف السلوك االجتماعي في هذه "

  .و التظاهر بالحشمة و الخضوع التام ألوامر األهل و األقارب الحياء و

  :مرحلة االضطراب  -  ب

   استجابتها للمثيرات الهادئة في الفتاة التوازن فتبالغتتميز باالضطراب االنفعالي، و اختالل 

   .حزينة و يائسة  بعدها تظهر تافهة وثائرة ألمور  غاضبة وضاحكة أو  قد تنفجرو 

  :مرحلة تقليد الفتيان     - ج     

 17أو  16و يمتد حتى      سنة  15سلوك عندما يتراوح عمرها تظهر الفتاة هذا النوع من ال

  .سنة، إذ تقوم  بتقليد  الفتيان في السلوك  و الزي

  االتزان االجتماعيمرحلة  -د    

الفتاة  لمعايير األنثوية  الصحيحة في  استجابةو تبدأ في أواخر المراهقة و بداية الرشد و يظهر في 

  2 ".السلوك و في  زيها و حديثها  و أنماط حياتها
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  :النمو الديني- 6- 3

التفكير  بالقيم  الخلقية  و االنشغاليبلغ أقصى  درجة  من "إن الفرد في مرحلة المراهقة ، 

دت بالفرد إلى الوعي في و هذا نتيجة  زيادة القدرات العقلية التي أ. في المعايير و المثل العليا

و يزداد أيضا اهتمام المراهق بمعرفة  ما هو صواب و خطأ ، و يكون حريصا على التعامل   

  1 ".األخالقية  المعرفة

من المراهقين حسب التوجه   فئات أربعة"هناك و قد توصل الباحث عبد المنعم المليجي أن 

  : الديني  و هي 

  :الفئة األولى           

  .معارضة مناقشة أوأي  الدين دونالفئة تلتزم بقواعد "حيث هذه  

  :الفئة الثانية      

هذه الفئة تختلف عن الفئة األولى في أخذها  للدين  مأخذ  أكثر جدية، إذ يحاول المراهق هذه 

  .و تبريره  و تسويده على أي اتجاه مضادالفئة دعم الدين 

   الفئة الثالثة           

و االستسالم السلبي،  و تتفق مع   ها ال تقف في الدين موقف التقليدفهي تختلف عن األولى   كون:

الدين و لكن في اتجاه نقدي ، لذا نجدهم ال ينكرون الدين  إزاءشخصيتها  إبرازالفئة الثانية  في 

  .باتا، و ال يقررون به إقرارا تاما إنكارا

     :الفئة الرابعة

  2". واضحا إنكارا هللالمنكرين  الفئة تمثلإن هذه 
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  رئيسية في تفسير المراهقة اتجاهات -   4

ظهرت اتجاهات عديدة في تفسير أزمة المراهقة  و سلوكاتها ، فبعضهم يرد هذه األزمة إلى 

و الثقافية ، في حين   االجتماعيةا إلى  الجوانب هاألخر  يرجعالجوانب البيولوجية  و البعض 

هناك اتجاها آخر يرجعها إلى تفاعل  كل  هذه الجوانب،  و فيما يلي  نستعرض أهم هذه 

  :االتجاهات

  :االتجاه البيولوجي  1 – 4

راهقة    بدراسة الم اهتموا  يعد من األوائل   الذين  حيث"،   هول  ستانلي  يتزعم هذا االتجاه

ختلف عن خصائص  مرحلة و وصفها بمرحلة  ميالد جديد ، ألنها تمثل  مرحلة تتسم بخصائص ت

،  و ظهورها بشكل   و تحدث في  هذه المرحلة تغيرات  تستند إلى  أسس بيولوجيةالطفولة ، 

ها  و وصف.  تؤثر  في سلوكهم والتي إلى ظهور بعض الدوافع القوية عند المراهقينمفاجئ  يؤدي 

ف الجديدة التي  نفس الباحث بأنها مرحلة  عواصف  تصاحبها صعوبات في التوافق مع  المواق

  1". راهقيتعرض إليها الم

الذي  يؤكد على "، ) A. Gesell  1965 (و في هذا االتجاه دائما نجد أرنولد جيزل 

فهي المسؤولة حسب  هذا الباحث عن سلوك  المراهق، و لم  ينكر دور البيئة  لما لها  من الوراثة،

كما يؤمن .  دور  في تعزيز عملية النمو أو عرقلتها،  لكن ليس لها تأثير على توليدها أو إحداثها

وجية في نمو بأهمية العوامل   البيول    أصحاب  نظرية  التحليل النفسي  بزعامة فرويد 

ة المراهقة هي التي الجنسية التي تظهر  في مرحل الرغباتأن حيث يرون لشخصية اإلنسانية ،ا

  .و ذلك بعد عجز األنا  عن التوفيق  بين مطالب  الهو و بين  مطالب  األنا  األعلىتشكل أزمات  

فقد أرست بعض ديناميات نظرية التحليل النفسي للنمو في    Anna Freudأما أنا فرويد  

قة فترة من االضطرابات النفسية المراه - لة النفسيةلحسب هذه المح –حلة المراهقة، حيث تعد مر

عف  مما يجعله  على في هذه المرحلة قد يتعرض  للضاأل األناتأتي نتيجة النضج الجنسي و يكون ،

جنسي  إشباعالفرد في صورة  مايو قعوهذا غير قادر على مقاومة بعض هجمات  الهو الضارة، 

  2".ير  صحيحة، و انخراطه في أشكال  من السلوك العدوانيغ
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  :االتجاه األنثروبولوجي  2 –4

المحددات االجتماعية و الثقافية، فسلوك المراهق  "يركز هذا االتجاه في تفسير للمراهقة على 

،  و "مارجريت  ميد" حاول كل من   1920المجتمعات  و ثقافتها،  ففي عام  باختالفيختلف 

إبراز أثر األساليب الثقافية    … M. Mead et R. Bendict et autres  آخرونروث بنكت  و 

أن المراهقة ليست فترة أزمة  في كل المجتمعات،  فقد : في مرحلة المراهقة و استنتجوا  بعد ذلك 

" و هذا بعد مقارنتها  بين سلوك المراهقة في جزيرة سمو    1954ميد مارغريت ذكرت  

Samwa  " التي تقع في جنوب المحيط الهادي  مع سلوك المراهقة في الواليات المتحدة

        األمريكية، أن المراهقة في تلك الجزر ال تعد أزمة، في حين تعد  أزمة عند الفتاة األمريكية 

طة التي يتمتع بها المجتمع في جزر سمو  من جهة،  و ما  يسود المجتمع و هذا راجع إلى البسا

  1". جهة أخرىتعقيد من األمريكي من 

  :تجاه أصحاب النظرية االجتماعية ا -  3 – 4

          أساس الثقافة السائدة  "على لتعلم االجتماعي سلوك المراهقين نظرية ايفسر أصحاب 

م و يفترضون أن سلوك  المراهقين هو  نتيجة تربية الطفل الذي تعل و التوقعات االجتماعية ،

 سوائهعن سلوك الفرد في  ةالمسؤولملية التنشئة االجتماعية هي  عم أدوارا  معينة، و بالتالي فإن

  . و انحرافهأ

عنيفة  و عدوانية يؤدي  بهم إلى  تقليد النماذج   تليفزيونيةكما أن مشاهدة  األبناء لبرامج  

يتعلم السلوك العدواني في  فالفرد. و خاصة عندما يشعرون باإلحباط  اآلخرينفي أثناء تفاعلهم مع 

طفولته، يستمر في ممارسة  العدوان في مرا هقته  و رشده،  بمعنى أن الطفل العدواني يصبح  

و لهذا ي، ما لم يتعرض لتغيير  االجتماع  اإلنسانمراهقا عدوانيا، فهناك استمرارية في سلوك 

ما  يتعلمه في مراحل النمو  و تحليل مية التعلم المبكر في حياة الفردنظرية التعلم على  أه تؤكد 

  2".المختلفة
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  التفاعلي االتجاه 4 –4

هذا االتجاه على التفاعل بين  المحددات البيولوجية  و االجتماعية  و الثقافية  للسلوك "يركز 

أن العوامل البيولوجية  وحدها ال تفسر ما يعتري  المراهق  "  Sollenbergerغر زسولنبي"  ويرى

من مظاهر سلوكية، لكنها تساهم في إيجاد  أنماط من السلوك لدى المراهق، فالنضج الجنسي  و 

في سلوكه، إذ  يواجه  آثارا  على مشاعر الفرد و يؤثر  النشاط  الفيزيولوجي الداخلي ، يترك

كما أن لثقافة المجتمع  . واجهها ، و ال يعرف كيفية  إشباعها المراهق  مطالب لم يسبق له أن 

كان  لذلك كلما. الجديدة  لى إشباع هذه الحاجات  و المطالبدور في تحديد قدرة  المراهق ع

كانت  الراشد كلمابها يقوم  ينبغي أن تحديد األدوار التي الوضوح فيو   بالبساطة  المجتمع يتسم

1" .، و يجتازها بسالم الطمأنينةو   تتسم بالهدوء المراهقة
  

نتقال  التدريجي  من عالم الطفولة  إلى  عالم االأن   فيرى  K. Levin  1952أما ليفين  

ضف إلى ذلك التغيرات .  الراشدين، هو الذي يسبب التوتر الذي يسيطر على  حياة المراهق

كيفية االستجابة لهذه  التغيرات  و من ثم الفيزيولوجية التي يمر بها  المراهق ، تجعله حائرا  في 

  2".يكون فريسة  الحيرة و االرتباك

مغاالة أن هناك  ظنا تها، الحالتجاهات  المفسرة  للمراهقة و أزممن خالل استعراضنا ألهم ا

اتجاه  ارتكز على  زاوية ه االجتماعي و األنثربولوجي كون كل ي  و االتجالدى االتجاه البيولوج

عتماده  على كل  تقديم تفسير منطقي، و هذا با من علي حين استطاع االتجاه  التفافي واحدة،

  .العوامل سواء الوراثية أو البيئية في إحداث سلوك المراهق

  : أشكال المراهقة – 5

،  التي  في دراسته الميدانية (Samowe M arums) لقد توصل صموئيل  مكاريوس 

، و أن  لكل شكل مميزات خاصة أجرها  في جمهورية مصر  إلى وجود عدة أشكال من المراهقة

  : تختلف  عن الشكل أو النوع األخر،  و فيما يلي أهم هذه األشكالبه        و
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  :المراهقة المتوافقة 1- 5

االستقرار و االتزان  الهدوء النسبي،  و الميل إلى باالعتدال و"يتميز هذا النوع من المراهقة 

الخلو من العنف و التوترات  المدرسة والعاطفي، كما يتصف بالتوافق سواء مع األسرة أو مع 

  ل هذه السمات  و المميزات  التي يتميز بها  هذا النوع من المراهقةو لعل ك...  االنفعالية الحادة

، و عدم تدخلها في شؤونه راهقكانت وراءها المعاملة األسرية الجيدة و المتفهمة لرغبات الم

مناقشة مشكالته، و توجهه ل حيث تعمل على توفير جو الثقة و الصراحة و تعطيه فرصةالخاصة،

 قصد تصعيد الدافع الجنسي و صرف طاقته لالندماج  في األنشطة  الثقافية أو الرياضية، و هذا

  1".في المجاالت الثقافية و الرياضية و غيرها

  

  :منطويةال المراهقة 2- 5

     تتمتع باالنطواء  يتميز بصفات تختلف عن النوع السابق، إذ نجدها  "هذا النوع من المراهقة

و االكتئاب و العزلة و التردد و الخجل،  و تفضل النشاط االنطوائي و كتابة المذكرات التي تدور 

، و محاولة التمرد الديةالو معظمها حول االتصاالت و النقد، و تتميز أيضا بالثورة  على التربية 

  2. "عية، و لها  نزعة دينية متطرفةعلى نظام المدرسة و النظم االجتما

تعمال التوافق مع  الجو النفسي للمنزل و التربية الخاطئة الصادرة من األسرة و اس"إن عدم 

ئدة،  و سيطرة و الحماية الزاو اتصاف الوالدين بالة المراهق التسلط  و القوة في توجيهه و تربي

كلّها  عوامل  اتحدت ا لشخصية المراهق،مو عدم تفهمه وضاع  المراهقين، ألا مجهله كذالك

  .لتشكل هذا النوع من المراهقة

  :المراهقة العدوانية و المتمردة  3- 5

و تتصف بالتمرد سواء ضد األسرة، المدرسة و السلطة ، و تتميز أيضا بالعدوان و العناد 

ة   من الوالدين، و تحطيم األدوات المنزلية،  و تتسم أيضا بظهور بقصد االنتقام و خاص

االنحرافات الجنسية و التعلق الزائد بقصص المغامرات و المشاركة في  الحماالت ضد رجال 
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و ترجع أسباب ظهور هذا . االتحاد و الشكوك الدنية و الشعور بالظلم و عدم التقدير إعالنالدين و 

مع أبنائهم  الوالدين، و كذا قسوة و تسلط المتزمتةضاغطة ال ى التربيةوع من المراهقة  إلالن

و تركيز اهتمامهم على النتائج الدراسية دون توجيههم لالندماج  و تجهلهم لحاجاتهم،   المراهقين

  1 ".في األنشطة الرياضية و الترفيهية

  :المراهقة المنحرفة 4- 5

التام  و االنهيار النفسي و سوء التوافق  و البعد عن هذا الشكل باالنحالل  الخلقي  "يتميز  

و سوء الخلق و بالجنوح  و االنحراف  الجنسي  المعايير  االجتماعية  في السلوك  و االتصاف

عدم التوافق ، و لعل  مرور هذا النوع من المراهقة بخبرات مريرة  و شاذة  و صدمات عاطفية  

باته هي األهل و جهلها لرغ  و سوء معاملة المراهق  من قبل  األسريةو انعدام الرقابة    عنيفة  

التي تؤدي  إلى ظهور  هذا النوع ،  كما أن االختالل الذي يحدث  في التكوين الغددي  و سوء 

لألسرة  و الشعور بالنقص هي عوامل  تكتلت  بشكل مباشر أو  غير مباشر  الحالة  االقتصادية 

  2 ".ن المراهقة المنحرفةفي تشكيل هذا النوع م تساهمل

بعد استعراضنا لمختلف أنواع و أشكال المراهقة، اتضح لنا أن التربية األسرية لها دور فعال      

في تشكيل كل نوع، فكلما كانت التربية األسرية جيدة و متفهمة لرغبات و حاجات المراهق، 

االنحراف عند  كلما ازداد قاسية،سيئة و  التربية األسرية كلما كانتو  متوافقين،أنتجت مراهقين 

غير   الوالدينأن أساليب التنشئة األسرية أو  المعاملة  "هناك دراسات كثيرة أكدت ف. المراهق

  2001ففي هذا اإلطار قامت الباحثة  بسام المسلم   المناسبة  تؤثر  في سلوك أبنائهم  فيما بعد، 

مبحوثا  من  99و تكونت العينة  من  األحداثلدين  باألبناء على جنوح تأثير الوا" بدراسة 

و تبين من النتائج أن عالقة . األحداث  المودعين في مؤسسات  الرعاية االجتماعية بدولة الكويت

الوالدين تؤثر  في انحراف الحدث  أو عدم انحرافه ، حيث كان األحداث الذين يعيشون  في كنف  

الذين يعيشون في  ألحداثامقارنة بأقرانهم من  رافلالنحة  مستقرة  ال يتعرضون يعالقة  والد
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ظل  عالقة  والدية  يشوبها االضطراب  و التوتر  و من ثمة  يتعرضون  لخطر االنحراف 

 1".عموما

  : حاجات المراهقين األساسية - 6

  :يصاحب التغيرات التي تحدث مع البلوغ تغيرات في حاجات المراهقين وأهم هذه الحاجات ما يلي

  :الحاجة إلى األمن - 1- 6

إلى األمن الجسمي  والصحة الجسمية ،الحاجة إلى الشعور باألمن الداخلي "وتتضمن الحاجة 

،الحاجة إلى البقاء حيا،الحاجة إلى تجنب الخطر واأللم  ،الحاجة إلى االسترخاء والراحة الحاجة 

ن من إشباع الدوافع ، الحاجة  إلى الحياة األسرية اآلمنة  المستقرة ،الحاجة  إلى الحماية ضد الحرما

  2".إلى المساعدة في حل المشكالت الشخصية 

  :الحاجة إلى االستقالل  - 2- 6

على مستقبله ، على تصرفاته  مما  االستقالل العاطفي " يحتاج المراهق في هذه المرحلة إلي

نتيجة اتساع عالمه  والمادي واالعتماد على النفس في اتخاذ القرارات التي تتعلق به ، فالمراهق 

وخبراته وتجاربه ،وتعدد أصدقائه،وتنوع  النشطة التي  داخل المنزل وخارجه ،يستطيع تحقيق  

لكن يقف الألباء حجر عثرة في طريق  تحقيق المراهق الستقالله  وذلك بدافع . هذا االستقالل 

يجعل المراهق  يقوم الخوف عليه أو القلق، مما يجعلهم  يضعون القيود  على تصرفاته   ،مما 

  3."بثورة على هذه التصرفات 

  

      :الحاجة إلى مكانة  الذات - 3- 6

الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق ،الحاجة إلى المركز والقيمة االجتماعية "وتتضمن 

،الحاجة إلى الشعور بالعدالة  في المعاملة ،الحاجة إلى االعتراف من اآلخرين الحاجة إلى التقبل 

  4". ن اآلخرين  الحاجة إلى النجاح االجتماعي م
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  :  العقلي واالبتكار لنمواالحاجة إلى  - 4- 6

إلي تحصيل الحقائق  ةالسلوك، الحاجقاعدة الفكر و  التفكير وتوسيعالحاجة إلى " وتتضمن

الحاجة إلى  النفس،إلى التعبير عن  ةالمدرسي، الحاجإلى النجاح والتقدم  ة، الحاجوتفسيرها

  1".والمهنيالعالجي والتربوي إلى التوجيه واإلرشاد  ةالقدرات، الحاجالمعلومات ونمو 

  : الحاجة إلى اإلشباع الجنسي  - 5- 6

 األخر وحبه، الحاجة إليالحاجة إلى اهتمام الجنس  الجنسية،الحاجة إلى التربية "ويتضمن  

  .الجنسي الغيريالتوافق 

  : تأكيد الذات الحاجة إلى تحقيق و- 6- 6

وتتضمن الحاجة إلى النمو ، الحاجة إلى أن يصبح سويا وعاديا ، الحاجة  إلى التغلب على 

العوائق  والمعوقات ، الحاجة  إلى العمل  نحو الهدف ، الحاجة إلى معرفة الذات ،الحاجة إلى 

  2."توجيه الذات 

  :الحاجة إلى االنتماء -  7- 6

بعدم األمن  عندما عنده تعارض بين الحاجات ، فرغبته في االستقالل مثال " يشعر المراهق  

تتعارض  مع حاجته إلى االعتماد على األبوين واألسرة ،وهذا ما يؤدى إلى ظهور دوافع جديدة 

يه ،إذ لديه مثل الحاجة  إلى االنتماء التي تعني وجود من ينتمي إليه ويعتز به ،ويفتخر بانتسابه إل

عن طريق هذه الحاجة  يمكن له أن يتعلم الوالء للوطن ،المجتمع ، األسرة ،ويعبر عنها المراهق 

هذه الحاجة تكون هامة خالل فترة .إليها  ينتميباستخدام الضمير  نحن مشيرا إلى الجماعة التي 

فيه روح  المراهقة ،كما تعد ضرورة اجتماعية للمراهق إذ تؤثر ايجابيا على سلوكه، وتخلق

  3".الجماعة وحب االنتماء إلى قوانينها  وبذلك يتخلص من أنانيته وعزلته 
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تساهم كل من األسرة و المدرسة و جماعة الرفاق في  الجتماعية  و المراهقةاالمؤسسات  - 7

   .إيجابا أو سلبا المراهق، و يكون هذا اإلسهام تشكيل شخصية

  :األسرة 1- 7

تماعية التي ينشأ فيها الفرد و يتعامل  مع أعضائها، و هي الحصن األسرة الوحدة االج"تعتبر 

االجتماعي الذي تنمو فيه الشخصية و توضع فيه أصول التطبيع االجتماعي، بل و تنمو فيه 

الطبيعة اإلنسانية لإلنسان، حيث أثبتت الدراسات النفسية أن  طابع الشخصية ألي فرد يتكون أوال 

، و أن تعامله مع نفسه، و في عمله و في المجتمع، يتوقف على الطابع من األسرة التي ينشأ فيها

الثابت نسبيا الذي تكون في محيط حياته من األسرة، و ال  يقتصر أثر التربية األسرية على 

  .شخصية الفرد في طفولته و في حياته كطفل، بل  يمتد أثرها في كل مراحل نموه

ية في تشكيل سلوكه، فالمعاملة الو الدية من أكثر و تقوم أسرة المراهق بدور بالغ األهم

فالمراهق الذي لم يلق الرعاية الكافية و المناسبة من والديه . العوامل تأثيرا على سلوك المراهق

دراسة قام بها "ففي 1 ".أكثر عرضة للمشكالت السلوكية من أقرانه الذين يتمتعون بحب  والديهم

للكشف عن االتجاهات الو الدية لدى مجموعة من المراهقين غير المتوافقين  نفسيا  Wilderوايندر 

( األكثر شيوعا في التعامل  تنحصر في  ةالو الديو اجتماعيا توصل هذا الباحث إلى أن االتجاهات 

  2"... ) . اتجاهات العقاب، العدوان، الرقابة، عدم المساواة

    :المدرسة 2 –7 

 ا من يتلقى فيها صنوف"لبيئة الثانية للمتعلم، و فيها يقضي جزءا كبيرا من حياته ، تمثل المدرسة ا  

من العلم و المعرفة، فهي عامل جوهري  في تكوين  شخصية الفرد، و هي  االتربية ، و ألوان

سة المدرالمؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوم  بوظيفة التربية،   فعندما يبدأ الطفل تعليمه في 

قد قطع شوطا من التنشئة  االجتماعية  في األسرة  ،  بمعنى أن المتعلم ال يلتحق بالمؤسسة  نوكي

  3".المدرسية بدون رصيد  ثقافي و أخالقي 

 جياته المعرفية و االجتماعية هو ينتظر منها أن تلبي حا"بالمدرسة و  المراهق يلتحق

      و ينتظر كذلك أن تشبع  حاجاته األساسية كالحاجة لألمن  و الحاجة  إلى االنتما ء  العاطفية 

                                
 . 143-142مرجع سابق،ص ص :محمود سعيد الخولي – 1
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فهل تلبي . و الحاجة إلى تحقيق الذات  تقدير  اآلخرين إلىالحاجة إلي  القبول  و الحصول و 

المراقبة لمطالب  و حاجيات و خصائص   المتابعة والمدرسة هذه الحاجيات ؟  و هل توفر شروط 

إن عجز المدرسة عن تلبية هذه المطالب  و الحاجيات، تمهد الطريق للمراهق   حلة المراهقة؟مر

       بأن يسلك سلوكات  منحرفة،  فقد أوضحت بعض الدراسات  أن هناك  عالقة بين المدرسة 

و السلوك اإلنحرافي، فالفشل المدرسي  و الهروب من المدرسة  و سوء توافق المدرسي، كلها 

تهيئ  المتعلم للجنوح  و االنحراف ،  و تتضاعف قوة و درجة  االتجاه نحو االنحراف    عوامل

كسوء عملية التنشئة  االجتماعية , عند المتعلم  المراهق إذ تعزز بعوامل لها قوة  كبيرة  في التأثير

سنة  أظهرت نتائج بعض الدراسات كدراسة فيرست "وقد  1".األسرية  و مصا حبة   أصدقاء السوء

ضعف االحترام المتبادل بين التالميذ وهيئة التدريس بالمدرسة له أثر سلبي على التلميذ  أن 1997

  2. "وانتهاجه لسلوك العنف نحو اآلخرين

  : جماعة الرفاق 3-

    في أن يؤكد ذاته إن انتماء المراهق لجماعة الرفاق تجعله يشعر بنوع من القدوة و الرغبة

  .و أن يبنى على أساس هذا النضال مكانته في عالم الكبار

تتيح ألفرادها أن يجد كل منهم  الدور الذي يناسبه، كما يتيح "ليس من شك أن  هذه الجماعة 

لهم فرص التحرر من السلطة األسرية و أيضا  تعلمهم المهارات االجتماعية التي تحقق لهم النجاح 

المساعدة على النمو الجسمي عن طريق  "هذه الجماعة في و يكمن دور 3 ". في  سن الرشد

ممارسة النشاط الرياضي و النمو العقلي عن طريق ممارسة الهوايات و النمو االجتماعي و ذلك 

بتكوين الصدقات و النمو االنفعالي  بنمو العالقات العاطفية بين األفراد، كذا تكوين معايير 

ساعدة علي االستقاللية و االعتماد على النفس لتحمل المسؤولية اجتماعية جديدة مثل القيادة  و الم

   ".ضف إلى ذلك فإن رفاق السوء  يتسم سلوكهم بأنه مضاد للمجتمع و يؤثرون  في سلوك زمالئهم
ألقران يؤثرون سلبا على سلوك المراهقين ن اأ "خالل نتائجها فهنا ك دراسات كثيرة أثبتت من  4

،فقد أشارت )1996(،ودراسة نعمات عبد الخالق السيد )1988(مان وبايو Fisherكدراسة فيشر

أ،المراهق يصعب عليه أحينا مقاومة ضغط األقران مما  إلىنتائج هذه الدراسات هذه الدراسات 
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مثل الهروب من انحرافات سلوكية المراهق بسلوكات غير مقبولة قد ينتج عنها  إتيان إلىيؤدي 

 إمكانيةمشكالت سلوكية مضادة للمجتمع،تكمن خطورتها في  اليهيترتب ع،مما اإلدمانالمدرسة ،

أداء أن ، وأضافت النتائج .وبالمجتمع ككل  سلوك انحرافي يضر بشخصية المراهق إلىتحوله 

بجماعة األقران ،وقضاء وقت أطول معهم  بتأثره إلىالمراهق للسلوك المضاد للمجتمع يرجع 

التي ينضم  ةك السيئ للجماعيتأثر المراهق بالسلو وبذلكالسلوكية  افيكتسب مبادئها ومعاييره

أن هناك وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات  1992دراسة محمد بيومي "بينما بينت  1 ."إليها

درجات الصراع التي حصل عليها المراهقون المتوجهون نحو األقران والمراهقون المتوجهون 

 2."ون نحو األقرانالمراهقون المتوجه حنحو والديهم، لصال

  مشكالت المراهقين -8 

و تحول  مجموعة من المشاكل  تقف عائقاأثناء  اجتيازه مرحلة المراهقة  يواجه المراهق

 1967توافقه،  و لقد أجريت دراسات عديدة حول المشكالت التي تواجه المراهقين، ففي عام دون 

لمرحلة المتوسطة في ول الطالب في ابدراسة  ح أحرونو  جابر  قام الباحث جابر عبد الحميد

           مجاالت  6تناولت  لمشكالت ول"  مونى"الدراسة أيضا على قائمة و قد اعتمدت د مدارس بغدا

  :إليها كالتالي توصلواو كانت النتائج التي 

     % 21,11المشكالت النفسية  "ـ 1

  % 20,24 االقتصاديةـ المشكالت  2

      % 19,40ـ المشكالت المدرسية   3 

      % 13,60ـ المشكالت االجتماعية  4

  .   % 12,58المشكالت الصحية .ـ 5

  3" . % 12,5األسرية  المشكالت . 6

المراهق يواجه كثير من المشكالت إال أن من خالل نتائج هذه الدراسة نستنتج أن       

، ثم تليها المشكالت االقتصادية  % 21,11المشكالت النفسية هي التى تتصدر المقدمة وهذا بنسبة

                                
 . 77-76مرجع سابق ،ص ص:محمد علي عمارة  /د– 1

 . 76ص : نفس المرجع – 2

 . 304- 303 مرجع سابق ،ص ص:عبد العلي الجسماني - 3
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 12,5، ويتضح لنا أن المشكالت األسرية تأتي في الرتبة  األخيرة وهذا بنسبة % 20,24بنسبة  

%.  

  :السلوك العدواني 1- 8

يتجلى هذا السلوك في "وية، و و الثان اإلعداديةنجد هذا النمط منتشرا بين تالميذ المدرسة 

      العناد و التحدي عدم احترامهم ومظاهر كثيرة منها التهيج في الفصل و االحتكاك بالمعلمين، و 

  ...المدرسية  القوانين  التمرد ضدو  لنصائح المعلمين اإلهمال المتعمدو تخريب أثاث المدرسة و 

  :هي عوامل وو هذا السلوك ينتج نتيجة لعدة 

 يدـ المبالغة  في تقي.األبوين حباإلخفاق في  الدراسي والشعور بالخيبة االجتماعية كالتأخر  

  .للمراهق  الحرية و التدخل في الشؤون الخاصة

  .توتر الجو المنزلي الذي يعيش فيه ـ 

  1". ـ وجود نقص جسمي لدى الفرد،  مما يضعف قدراته على مواجهة الحياة أحيانا

  :الجنسيةاالمشكالت -  2 - 8

       الجسمي و الفيزيولوجي  و الجنسي اهتمام المراهقين بالمسائل الجنسية إلى نموهم"يرجع 

و اكتمال الوظائف التناسلية  في مطلع مرحلة المراهقة،  و ما يصاحب ذلك  من تغيرات جسمية 

. إلى رجلطفل  تشمل األعضاء الجنسية و التغيرات الثانوية التي تؤدي إلى تغير يحوله من 

من  فاستيقاظ كل المراهق هزا عنيفا،  تهز، و بذلك فترة الكمونبعد  فالميول الجنسية تنضح

المجتمع يرفضها  رغباتالجنسية الملحة تجعل المراهق يشعر بالذنب، كونها  الرغباتالدوافع  و 

  2". يقابلها بالقمع و

  

  

  

                                
 . 286،ص ص 1996سيكولوجية النمو واالرتقاء،دار المعرفة الجامعي ،بيروت،:عبد الفتاح دويدار  – 1

 . 276-275نفس المرجع ،ص ص – 2



  المراهقة                                                                         الفصل الخامس 

112 

 

  :يلي الجنسية ماو من أهم هذه المشكالت 

  ريالتلذذ في التعمشكلة  -أ

المراهق  يتلذذ بفتح   إحدى المشكالت الجنسية التي  تظهر في مرحلة  المراهقة، إذ نجد"هي 

، أما المراهقة  فتتلذذ برفع  فستانها، لتكشف بذلك  عن األجزاء العليا ليكشف شعر صدره قميصه 

  1".من أرجلهن عند الجلوس

  مشكلة العادة السرية - ب   

      للذة الجنسية بطريقة  غير طبيعيةفعل يقصد منه الحصول على ا"رية بأنها تعرف العادة الس

     و دون مشاركة الطرف األخر، و يعتبرها علماء النفس أنها تمثل مظهرا من مظاهر حب الذات 

و ينجم عن ممارسة هذه العادة السرية نتائج و أضرار وخيمة، إذ .و اهتمام الشخص  حول ذاته

و يعيش في صراع نفسي بين الرغبة في الممارسة و بين تأنيب الضمير،   يشعر تجعل  صاحبها

االكتفاء بالذات لتحقيق مختلفة و هذا ما يبرز  الشعور  ب اتجاهاتمما يؤدي به إلى تشتت قواه في 

  .إلى العزلة به مما يؤديالملذات،

السرية  أميل  للعادة  الذين يميلونأن  أشار معروف رزيق في كتابه خفايا المراهقة و لقد 

من االبتعاد عن هذه العادة، يجب  يتمكن المراهقو لكي .  إلى االتصاف بخصائص االنطواء

إدماجه في أنشطة رياضية أو ترفيهية حتى ينشغل ذهنه ببعض الهوايات، و يشغل بذلك أوقات 

  2". مسالك سامية  فراغه و ينفق طاقاته المختزنة إلى 

    تعاطي المخدرات 4-

م على  يقد  االضطرابالصراعات الداخلية و مصادر الشعور بالقلق و "كي يتفادى المراهق ل

و قد شجع . المخدرات، و هذا بغرض التخفيف من حدة الشعور بالخوف و اليأس و الوحدة تعاطي

و األولياء، و ضعف  اإلباءأساس التفاهم و التسامح بين  المبنية علىعدم وجود العالقات الطيبة 

            ، و غياب المؤسسات المهنية التي يمكنها تقديم برامج الوقاية و العالج و المتابعةالمنزليةقابة الر

  3" .مراهقينلا أوساطعلى انتشار و تفاقم هذه الظاهرة و خاصة في  اإلرشادو 

  

                                
 . 96ص 2،1986خفايا المراهقة ،دار الفكر للطباعة والنشر ،دمشق ،ط:معروف رزيق  /د – 1
 . 102-96نفس المرجع ،ص ص  – 2
 . 382مرجع سابق ،ص:القذافي رمضان محمد – 3
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  :المشكالت الدراسية 5- 8

في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المدرسة المؤسسة التي تساعد المراهق على تحقيق 

شخصيته، إالّ أن مطالبه و حاجاته النفسية و االجتماعية و الثقافية، و تساهم أيضا  في تنمية 

يعة، و السبب التي تواجه المراهق تأتي في الطل وجدت أن المشكالت الدراسية"أدبيات علم النفس  

تصاحب التغيرات البيولوجية و العقلية  و االنفعالية و االجتماعية التي   لك يعود إلى طبيعةفي ذ

  :و من أهم المشاكل الدراسية التي تواجه المراهق هي كما يلي مسيرة النمو عند  المراهق 

  .ـ الخوف من االمتحانات و فقدان الميل للعمل الدراسي

  ، و الهروب من المدرسةـ الميل للفوضى  و الخروج عن النظام

  1". من الكبار اإلرشادـ عدم تقبل النصح و 

  :الجنوح 6- 8

، حيث يسلك المراهق الثانويةو  اإلعداديةتنتشر ظاهرة الجنوح بين المراهقين في المدارس 

جسدي على المعلم أو  الجنوح على شكل اعتداءيظهر  الفوضى وسلوكا يدل على سوء الخلق و 

بر الجانح من من الذات باالنتحار، و يع االنتقامو قد يصل  عند بعضهم إلى درجة . على الوالدين

     خالل جنحه عن اضطرابات في شخصيته و يظهر على شكل رفض للمعايير و القيم األخالقية 

 د  كريس و ورد  و يذكر في هذا الصد.و االجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه

(Cressy-Ward 1969)   أن مراهقي الطبقة الدنيا هم الذين يرتكبون الكثير من االنحرافات

  2". الوسطى و العليا الطبقةمقارنة مع مراهقي 

  :السرقة 7- 8

          المراهقين  عند  شائعة و سلوكا معروفا في االضطرابات السلوكية تعتبر السرقة ظاهرة

إما بسرقة المواد الغذائية، األموال المواد الدراسية، السيارات، الدرجات "األمر هنا،  و يتعلق

  ...النارية

                                
 . 457- 456مرجع سابق ،ص ص :أحمد محمد الزغبي  /د – 1

 . 326ص ،نفس المرجع  – 2
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           استولى للعدوانية مقابل األب الذي  لنكوصيا عند المراهق هي نوع  من التعبيرو السرقة 

ذكورته، لهذا نجد السرقة تتطور مع العمر، و يتطور مفهومها االستفادي، ، مثل  و سيطر على

، و هذا ما يسمى  اآلخرينو الدرجات بغرض إغراء الفتيات و البروز أمام  السيارات سرقة

لتملك و الثأر و الرفض، ففي هذه الحالة لعن حاجة  فعل السرقةو قد يعبر .  لتأكيد الذاتبالسرقة 

اعة ل المراهق االنضمام إلى الجمضو قد يف.  ضا عن خسارة الحب و إحياء المشاعرتكون تعوي

  1" .بهذا العمل لكي يقوم 

  :المشكالت األسرية 8- 8

  الو الديةر المشكالت األسرية  بالنسبة للمراهق إلى نمط العالقات األسرية و االتجاهات تشي

من  الو الديةو نظرة المراهق إلى السلطة  .لحاجاتهم اآلباءمعاملة المراهقين  و مدى تفهم  في

و رغبة المراهق في االستقاللية  و االعتماد على .  لحل مشكالتهمو  موجهة ضدهمحيث هي قوة 

إذ المراهق في هذه المرحلة يود التخلص من مراقبة ،متطلباته البيولوجية الذات في مواجهة 

  .الوالدين له

  :للمراهق  في اآلتي و تتمثل المشكالت األسرية 

  .عدم تفهم اآلباء لحاجات المراهقين و صعوبة التفاهم معهم "ـ

  .ـ عدم قدرة المراهق  من مناقشة أمور األسرة مع الوالدين

  ـ الحد من حرية المراهق في كثير من األمور الحياتية للمراهق

  بين المراهق و أسرته في حل مشكالت األسرة اآلراءـ اختالف 

  2". مراهق أفكار جديدة قد تختلف كثيرا عما يؤمن بهو تبنى ال

  

  

  

                                
علم النفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخة ،دار المنهل اللبناني ،بيروت، ص ص :امتثال زين الدين الطفيلي  /د– 1

385-386 . 

 . 386- 385،ص ص  2004، 1،دار الفكر ،عمان ،طعلم النفس النمو :سامي محمد ملحم /د – 2
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  :الفصل خالصة

خالل فترات نموه ،وهذا نتيجة للتغيرات إن المراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها الفرد 

الكثيرة التي تحدث في كل جانب من جوانب الشخصية ،ولهذا فالفرد المراهق يعيش في جملة من 

جموعة من المشكالت النفسية ،الجنسية ،األسرية ماعية ،وتواجهه مالصراعات النفسية واالجت

المؤسسات االجتماعية  ويتوقف مرور المراهق من هذه المرحلة على الدور الذي تلعبه. ،المدرسية 

ن إفتنبت فيه الشخصية ، الذيكانت األسرة تمثل األرض  فإذافي تكوين وتعديل شخصية المراهق ،

دور جماعة الرفاق في أو سلبا دون أن ننسى  إيجابا إمائلها تساهم في تعديلها المدرسة بمختلف وسا

ذلك إذ حتى هي  األخرى لها دور في تشكيل شخصية المراهق باعتباره يقضى أغلب األوقات 

التربية األسرية السليمة المبنية على  ةاالجتماعية وخاصمعها،فالتعاون بين مختلف المؤسسات 

اجات هذه المراهقة يساعدها إلى حد كبير في تجاوز العقبات التي تعترضها التفاهم لمطالب وح

  .ومن ثمة المرور من هذه المرحلة بسالم 
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ر لإلجابة على إشكالية الدراسة و التحقق من الفرضيات المقترحة للحل، قمنا باختيا: تمهيد

          :اختيار العينة واألدوات و األساليب اإلحصائية لمعالجة النتائج وهي كما يليالوسائل 

                                        

 صياغة فرضيات الدراسة إعادة - 1

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عقاب المعلم لتالميذ التعليم المتوسط : الفرضية العامة

 .والتعليم الثانوي وظهور السلوك العدواني لديهم 

  :الجزئيةالفرضيات 

دواني لدى وظهور السلوك العإحصائية بين العقاب الجسمي توجد عالقة ذات داللة ال  -

  .  المتوسط التعليمتالميذ 

واني تالميذ ة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي وظهور السلوك العدال توجد عالق  

 .التعليم المتوسط

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب الجسمي وظهور السلوك العدواني تالميذ  -  

 .التعليم الثانوي

عدواني لدى ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي وظهور السلوك ال  -  

 .تالميذ التعليم الثانوي

  منهج الدراسة - 2   

عبارة عن أسلوب من أساليب التنظيم الفعالة لمجموعة من األفكار المتنوعة "  يعرف المنهج بأنه

  1. "عن حقيقة تشكل هذه الظاهرة أو تلكو الهادفة للكشف 

ر انتشارا في الوسط و لما كان الهدف من هذه الدراسة معرفة أهم مظاهر العقوبات األكث

اع المنهج الوصفي إتب التعليم الثانوي، اقتضى البحثالمدرسي و خاصة في التعليم المتوسط و 

  2"مدروسة، و إعطاء تقرير وصفي عنهايقوم أوال بتحديد الوضع الحالي للظاهرة ال الذي 

ة أو ف ظاهرأشكال التحليل و التفسير العلمي المنظم لوص أنه أحدعلى " و يعرف هذا المنهج

طريق جمع بيانات و معلومات مقننة عن الظاهرة أو  كميا عنمشكلة محددة و تصويرها 

                                                            

 2منهجية البحث العلمي ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،ط:محمد أبو  نصار وآخرون ,بيدات محمد ع /د -1

. 35،ص  1999،  

. 185،ص1999قصر الكتاب ،الجزائر،,دراسة نظرية وميدانية‘الهدف االجرائى تميزه وصياغته:محمد بوعالق /د-   2  
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 ن هذه الدراسة تهدف و نظرا لكو.3 "يلها و إخضاعها للدراسة الدقيقة المشكلة و تصنيفها و تحل

السلوك العدواني، وإلقاء الضوء على قوة المدرسي و إلى وصف  درجة الترابط بين العقاب

االرتباطي لتحديد ما إذا تغيرين، فإن هذه الدراسة تبنت   المنهج الوصفي لعالقة بين هذين الما

  .و متغير السلوك العدواني المدرسي  كانت هناك عالقة بين متغير العقاب

  :مكان الدراسة - 3

  :مؤسسات تربوية و هي 6أجريت هذه الدراسة في والية تيزي وزو شملت تالميذ من  

بوش سعيد، إكمالية دردار سعيد، و إكمالية سي عبد اهللا بمقلع، ثانوية رابح إكمالية بع

  .ثانوية الخنساء، و متقنة مقلع متعددة التخصصات - سطمبولي

  :و تعود أسباب اختيارنا لوالية تيزي وزو إلجراء الدراسة الميدانية إلى العوامل التالية  

  .سهولة الحصول على أفراد  العينة -أ   

  .تطبيق االستبيان و المقياس بحضورنا كانيةإم -ب  

   ى ل بهذه المؤسسات التربوية من جهةقرب الوالية منا، مما يسهل لنا عملية االتصا  -ج   

  .و النهائي ألدوات الدراسة التجريبيو التطبيق   

  :الدراسة االستطالعية- 4      

      كان الهدف منها جمع معلوماتقبل الشروع في البحث الميداني، قمنا بدراسة استطالعية، 

و بيانات تساعدنا في بناء استبيان هذا من جهة، ثم اإلعداد الجيد لألدوات المراد استخدامها في 

  : لذا قسمت هذه الدراسة إلى فترتين همامن جهة ثانية    البحث الميداني للدراسة النهائية 

  :الفترة األولى - 1- 4

، قمنا بزيارة 2009اء استبيان، لذا ففي شهر أفريل من عام لمحاولة بن خصصت هذه الفترة 

لقد قمنا و.باشر مع التالميذ و المعلمين لبعض المؤسسات التربوية، و هذا بغرض االتصال الم

باستجواب بعض التالميذ و المعلمين، و حدثت مناقشة فيما بيننا حول القضايا الدراسية بصفة 

  .ستطيع ببناء استبيان، إذ من خالل اإلجابة عليها، نئلةعامة، وهذا تمهيدا للطرح األس

 يزاولون)  40 (أربعون تلميذ و تلميذة، )  80(ثمانون ففيما يخص التالميذ قابلنا حوالي 

و طرحنا عليهم السؤال التعليم الثانوي  في )  40 (أربعون و التعليم األكمالي دراستهم في

  :التالي

                                                            

 1ن،طللنشر والتوزيع والطباعة ،عما،دار المسيرة مناهج البحث في التربية وعلم النفس :سامي محمد ملحم /د - 3 

370 - 369،ص ص2000،   
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  من طرف المعلم؟ ما هي العقوبات التي تتعرض إليها

  :معلم و معلمة طرحنا عليهم السؤالين التاليين)  60 ( ستين  أما بالنسبة للمعلمين، قابلنا

 إلىما هي السلوكات غير المرغوبة التي يقوم بها التالميذ، و تثير غضبك و تحركك  - 1

  معاقبته؟

  ما هي أنواع العقوبات المعنوية و الجسدية التي تستعملها؟ - 2

  :الثانية الفترة - 4-2

   ، بغرض التطبيق التجريبي  لالستبيان2009بدأت هذه الفترة في شهر نوفمبر من عام   

تلميذ و تلميذة، و كان الهدف منه )  08 (معا، و هذا على عينة  قدر عددها  ثمانون و المقياس 

لنا من حاو ،التأكد من وضوح وصياغة بنود االستبيان و مدى استجابة التالميذ لها، بمعنى آخر

  .كانت األسئلة واضحة أو غامضة لتعديلها التطبيق األولي معرفة ما إذا

  :وخصائصها عينة الدراسة  - 5

 ابقة الذكرتم اختيار العينة بطريقة عشوائية، و ينتمي أفرادها إلى المؤسسات التربوية الس  

يتم انتقاءها  عة الدراسة التي لممن مجمول التالميذ نفس الخطوط ألن يكون ضأعطينا لكا ذإ

محمد بوعالق في كتابه  قصدية و هذا  تماشيا مع تعريف العينة العشوائية إذ يقول بطريقة

تعتبر  "النفسية و التربوية االجتماعية اإلحصاء الوصفي و االستداللي في العلومالموجه في 

 وسإذ كان المجتمع المدرالعينة العشوائية البسيطة األسلوب األمثل الختيار العينة 

زها ، و ذلك لتمي)تي تكون في المجتمعأي يتشابه معظم أفراده في معظم الصفات ال(متجانسا،

و قلة تكلفتها، و تعتمد العينة العشوائية البسيطة على إعطاء نفس   بسهولة الحصول عليها

  1  . "فرصة اختيار لجميع مفردات المجتمع دون تدخل الباحث

 :ينتينحساب معامل االختالف عند الع - 1- 5
  )تالميذ التعليم الثانوي(معامل االختالف للعينة األولى 

2.9100
84.23
15.2

1

OCV

OOScv

=×=

×
Χ

=
  

  )تالميذ التعليم المتوسط(معامل االختالف للعينة الثانية 

                                                            

جتماعي ،دار األمل الوصفي واالستداللي في العلوم النفسية والتربوية واال اإلحصاءالموجه في :محمد بوعالق /د-1

. 18،ص  2009والنشر والتوزيع ،الجزائر ،ة للطباع  
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90.23
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1

=×=
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=
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إذا ما قارنا قيمتي معاملي االختالف عند العينتين نجد أن قيمة معامل االختالف لدى تالميذ  

وبالنظر ) 9.02(وقيمة معامل االختالف لدى تالميذ التعليم الثانوي )  11.55(لتعليم المتوسط ا

بين القيمتين مما يدل على أن عالمات العينتين  لكنه ليس كبير إلى القيمتين نالحظ  وجود فرق

  . غير مشتتة تشتتا كبيرا، وبالتالي فإن توزيع العالمات يأخذ شكال شبه طبيعي

  : حجم العينة -  2-  5 

و التعليم الثانوي لون دراستهم في التعليم المتوسط تلميذ و تلميذة يزاو 380إحصاء تم  

وهذا بواسطة بطاقة  .سنة 17و 16عمرهم بين  ويتراوحبالمؤسسات التربوية التي سبق ذكرها 

  :التالية االستعالمات 

      ( )  أنثى ( )                       ذكر :           الجنس 

   ( ) ثانوي  ( )                 متوسط :   المستوى التعليمي 

  ( )  سيئة    ( )       حسنة    :      معاملة المعلم  

  (   ) ال ( )            يعاقبك المعلم         نعم 

   

               : ةوفيما يلي نقدم جداول لوصف عينة الدراس

   

                   حسب تعرضهم للعقاب  توزيع أفراد العينة    -5-3  

  بين تصنيف العينة  حسب متغير العقابي  )04 (جدول رقم                    

  

 النسبة المئوية األفراد العقاب

 80% 300 نعم

 20% 80 ال

 100% 380 المجموع
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طرف اب  من تلميذ يتعرضون للعق)  300( يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن  ثالثة مئة      

     .ثمانون تلميذ ال يتعرضون للعقاب  نالحظ، في حين 80%المعلم ،أي بنسبة 

  :توزيع أفراد العينة حسب الجنس - 4- 5

  يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس) 05 (جدول رقم                             

 النسبة المئوية عدد األفرادالجنس

 50% 120 الذكور

 50%  120 اإلناث

 100% 240 المجموع

، منهما لكل% 50اث أي عدد الذكور يتساوى مع عدد اإلنيتبين لنا من خالل هذا الجدول أن 

  :التاليما يمثله الشكل البياني  وهذا

 يمثل العرض البياني عن طريق األعمدة البيانية لعينة الدراسة حسب الجنس ) 02 (رقم شكل   

الجنس
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  : المستوى التعليمي توزيع أفراد العينة حسب - 5- 5

  بين توزيع عينة الدراسة حسب المستوي التعليميي )  06( جدول رقم             

 النسب المئوية عدد األفراد المستوى التعليمي

 50% 120  لمتوسطالتعليم ا

ي   التعليم الثانو  120  %50 

 100% 240       المجموع

اد الذين يدرسون في التعليم االكمالي يتساوى مع عدد يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن عدد أفر

            ،وهذا ما يمثله الشكل البياني  50%بنسبة  يدرسون في التعليم الثانوي أي  أفراد الذين

               التالي   

يمثل العرض البياني عن طريق األعمدة البيانية لعينة الدراسة حسب ) 03( شكل رقم           

  توى التعليمي المس

مستوى الدراسي

مستوى الدراسي

متوسط ثانوي

ت
را
را
لتك
ا
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80
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   :االقتصادي توزيع أفراد العينة حسب المستوى - 6- 5

   .االقتصادي ين توزيع أفراد العينة حسب المستوى يب )07( رقم  جدول                

ين يظهر مستواهم االقتصادي جيد أن عدد األفراد الذ السابق، الجدول يتبين لنا من خالل   

 70بنسبة  اقتصادي متوسط أي فرد لهم  مستوى   167، و % 10فرد أي بنسبة  25يساوي 

  . % 20توى ضعيف أي بنسبة فرد لهم مس 48في حين نالحظ  %

  

  :توزيع أفراد العينة حسب السن  - 6- 5

  يبين توزيع أفراد العينة حسب السن) 08( جدول رقم 

  النسبة المئوية  األفراد  السن

  %59  142  سنة16

  %41  98  سنة17

  % 100  240  المجموع

من مجموع  % 59سنة ،ويمثلون بذلك  16فرد لهم  142يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن 

 % 41فرد ،أي بنسبة  98سنة ،فيساوي  17أفراد  العينة ، أما عدد األفراد الذين يبلغ عمرهم 

  .مجموع أفراد العينة  من

  

:                                                       توزيع أفراد العينة حسب المؤسسات التعليمية - 7- 5

  يبين توزيع أفراد العينة حسب المؤسسات التعليمية ) 09( جدول رقم          

  %المئوية ةالنسب عدد األفراد  المؤسسات التعليمية

 %15 37  سعيداكمالية بعبوش 

 % 19 45  اكمالية دردار سعيد

 %16 38  اكمالية سي عبد اهللا 

   %النسبة المئوية    عدد األفراد  المستوى االقتصادية

  %  10  25  جيد

  %  70  167  متوسط

  % 20  48  ضعيف

  %  100  240  المجموع
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  %7 18  ثانوية رابح سطمبولي 

 %22 52  ثانوية الخنساء 

 %21 50  متقنة مقلع 

  %100 240  المجموع 

  

  

   :أدوات جمع البيانات  -  6 

  :للقيام بهذه الدراسة استعملنا أدوات و التي تتمثل في

  االستبيان -   

   . 1994ان،ومحمد نبيل عبد الحميد لعبد اهللا سليم السلوك العدوانيمقياس  -     

    :االستبيان - 1- 6

نه من أكثر األدوات جمع البيانات استخداما في إ" عن االستبيان  يقول مجدي عزيز إبراهيم

البحوث التربوية و النفسية و االجتماعية، نظرا لقلة تكلفة استخدامه من جهة، و سهولة 

  1".عالجة البيانات التي نحصل عليها عن طريقه من جهة أخرىاستخدامه و م

و غالبا ما نجد أن المناهج الوصفية تستعمل االستبيان كأداة لجمع البيانات و في هذا الشأن يقول 

            إن البيانات الوصفية غالبا ما يتم جمعها من خالل االستبيانات : " عبد الرحيم عدس

  2" .يب المشاهدةو المالحظات و أسال   

و لقد استعمل االستبيان في هذه الدراسة لجمع المعلومات و البيانات حول العقوبات    

اشرنا في الدراسة التي يتلقاها التلميذ المتمدرس في التعليم المتوسط و الثانوي و لقد 

  .كيفية بناء االستبياناالستطالعية  إلى 

  :        محاور مرفقة  بالتعليمة التالية   5 ة إلى سؤال موزع 26تتألف استمارة االستبيان من   

 أنواع منالدراسة في القسم ، وأمامها  أثناءلك وقائع قد تحدث مجموعة من الإليك : التعليمة

من قبل المعلم ،والمطلوب منك قراءة هذه الوقائع الواحدة تلوى  إحداها إلىالعقوبات قد تتعرض 

  . أمام العقوبة التي تتلقها بسبب الواقعة)  X(  مةوتفهمه جيدا ،ثم ضع عال األخرى

    : محاور وهي  5وسبق أن أشارت أن االستبيان يتألف من  ، فكماأما بالنسبة لمحاور االستبيان

                                                            

.  164لنفسية، مكتبة االنجلو مصرية ،القاهرة ،ص العلوم التربوية وااهج البحث في من: إبراهيممجدي عزيز  /د ‐ 1  
مرجع سابق ،ص : محمد بوعالق / د‐ 2  
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 التعليمي، المستوى الجنس،تتمثل في  و الشخصية بالبياناتمحور خاص  - أ

  .السنةإعادة  الدراسية، ، النتائجاالقتصادي المستوى

  )8.7.6.5.4.3.2.1(أسئلة  8و يتكون من : خاص باالنضباط محور  - ب

نظافة أسئلة كلها تدور حول النظافة سواء تعلق األمر ب 6و يتضمن : محور خاص بالنظافة - ج 

  ).14.13.12.11.10.9(هي  و المدرسيةالثياب و األدوات 

 إنجازكعدم أسئلة يدور محتواها حول التقويم  6و يتضمن أيضا : محور خاص بالتقويم - د

وهي  األسئلة من س و الغش في االمتحان و غيرها الواجبات المنزلية، و عدم المشاركة في الدر

  )20.19.18.17.16.15(من 

انظر () 26.25.24.23.22.21(أسئلة  6و محور خاص بعالقة التلميذ مع المعلم يتكون من  - ه

  )1رقم  الملحق

المحاور، تحصلنا عليها بعد تفريغ إجابات أن أسئلة هذه هو و ما نريد اإلشارة إليه   

هي ام: الذي يتمثل فيما يلي المعلمين على السؤال الذي وزع عليهم في الدراسة االستطالعية و

يقابل كل  و ؟ضبك وتحركك إلى معاقبتهمالسلوكات غير المرغوبة التي يقوم بها التالميذ ،وتثير غ

  :سؤال في كل محور العقوبات التالية

  :العقوبات المعنوية و تتمثل في    

ينقص لي  - يصرخ في وجهي_يهددني   -نكات يطلق على - يستهزئ بي أمام التالميذ –يسبني

  .  يمنعني من الدخول إلى القسم -عالمات

  :و تتمثل في الجسديةالعقوبات      

تجزني في يح_ يوقفني في مؤخرة القسم  - أذنييجر  -يضربني بعصا - عقوبة كتابية -يركلني

  القسم

على األسئلة التي طرحت  وهدا النوع من العقوبات تحصلنا عليها من إجابات التالميذ والمعلمين

  :عليهم ،حيث يتمثل السؤال الذي طرح على التالميذ فيما يلي

  ؟   ماهي العقوبات التي تتعرض إليها من طرف المعلم -

  :يما يلي أما بالنسبة للسؤال الذي طرح على المعلمين فيتمثل ف-

  ماهي أنواع العقوبات المعنوية والجسدية التي تستعملها؟-  
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  بين محاور االستبيان وعدد أسئلتهي )10( جدول رقم               

    

  

  

  

  

  

  

  الستبيان  ثبات ا 1-1- 6

  :ثبات أدوات جمع البيانات و هي طرق لحساب اإلحصاء ثالثةتحدد أغلب كتب القياس و 

  طريقة إعادة االختبار     

  طريقة التجزئة النصفية      

  طريقة تحليل التباين     

 60على  وذلكلحساب االتساق الداخلي ألداة جمع البيانات استعملنا طريقة ألفا كرونباخ     

 ناك اتساق داخلي بين بنود األداة      و هي الطريقة التي تمكننا من معرفة ما إذا كان ه فرد،

دنا معامل و بمساعدة األستاذ المشرف و له ألف شكر على ذلك، وج  Spssو باستعمال نظام 

ثابت و توصلنا أيضا بواسطة التجزئة  الستبيانو منه  0.83نباخ تساوي الثبات بمعادلة ألفا كرو

إلى نتيجة تساوي  Spearman- Brown سبرمان براون   عادلةم - نصفية و باستعمالال

ج تدل على أن  االستبيان ذو و هذه النتائ 0.74إلى Gutmannو بمعادلة قوتمان       0.74

  . يينعالواتساق  تثبا

  :صدق االستبيان - 2_ 1 - 6

أكد من صدق هذه األداة، قمنا يقصد بصدق االستبيان مدى صالحيته لقياس ما أعد لقياسه، و لت

أشخاص مصنفين  8بعرض الصورة األولية لالستبيان على جماعة من المحكمين تتكون من 

  :على الشكل التالي

محاضرين وأربع أساتذة مساعدين يدرسون في قسم علم النفس و علوم التربية و  أستاذين      

  .  االرطوفنيا بجامعة تيزي وزو

  عدد األسئلة  المحاور

  8  االنضباط

  6  النظافة

  6  التقويم

  6  العالقة مع المعلم

  26  المجموع
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كلية العلوم االجتماعية ببوزريعة  ،وأستاذ له  يدرس في، .األستاذية أستاذ يحمل درجة     

      .دكتوراه يدرس في قسم علم النفس بجامعة تبزي وزو 

و بعد اطالعهم على موضوع الدراسة وإشكاليتها طلبنا منهم اإلجابة على األسئلة 

  :التالية

  هل هي مالئمة ؟-     

  هل مصاغة صياغة جيدة ؟-     

  ل هي واضحة لغويا؟ ه-     

  هل العقوبات كافية ألجراء الدراسة ؟-     

  هل التعليمة مناسبة ؟-     

   عرض أراء المحكمين حول االستبيان يبين)  11( جدول رقم            

  

  

حكمين و كما توضحها النسب المئوية أجمع اغلبهم أن األداة مناسبة مء الو بعد اطالعنا على أرا

        اللغوية إال أنهم استنبطوا بعض األخطاء. و واضحة و لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسة

  .و التكرارات وقمنا بتصحيحها

 التربيعيالجدر  طريقو دائما في الصدق قمنا بحساب الصدق الذاتي لالستبيان و هدا  عن 

  لمعامل الثبات  مهما كانت طريقة حسابه

  النسبة المئوية   ال  نعم  األسئلة 

هل هي مالئمة 

  لموضوع الدراسة  

8  0  100 %  

هل هي مصاغة 

  صياغة جيدة 

6  2  75 %  

هل هي واضحة 

  لغويا

8  0  100 %  

  %  87,5  1  7  هل العقوبات كافية 

  % 87,5  1  7  هل التعليمة واضحة
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منه الصدق 83= معامل الثبات  .منه االستبيان صادق 0.91=  الذاتي

= و لدينا أيضا معامل الثبات  .0.86= = نه الصدق الذاتي م 0.74

  .و من هنا نستنتج  أن االستبيان صادق 

  

  .1994 مقياس السلوك العدواني لعبد اهللا سليمان، و محمد نبيل عبد الحميد -2 - 6

بهدف قياس متغير العدوانية، حيث اعتمد  )  2(انظر الملحق رقم  وضع هذا المقياس  

و  - Buss (ا مقياس العدوانية إعداد باص الباحثان على مصدرين أساسين لتحقيق ذلك هم

  ).1973و اختبار الشخصية Perry1992بيرى  

  :أبعاد هذا المقياس - 1- 2- 6

ممثلة في بنود  حتوي  على كل بعد على ثالث  أبعاد يتكون هذا المقياس من ثالثة أبعاد، ي

  .محددة

  :البعد األول

بندا و هي  14تكون منو يسمى العدوان اللفظي و سرعة الغضب و التهجم، و ي 

)39.38.37.36.35.34.33.17.16.15.14.13.12.11.10.9.8.(  

  :البعد الثاني

  :و يسمى العدوان المضمر او العدائية و يتضمن األبعاد الجزئية التالية  

  نبدا و هي  15الشعور باالضطهاد، الشك و االستياء و يتكون من خمس عشر 

 )32.31.30.29.28.27.26.25.24.23.22.21.7.6.5 .(  

  :البعد الثالث

الرغبة  جزئية التالية الرغبة في العدوانو يسمى الميل إلى العدوان و يتضمن األبعاد ال 

و هي ) ...... 10(في إيذاء أألحرن و الرغبة  في إيذاء الذات و يتكون من عشر 

)20.19.18.13.12.11.4.3.2.1(1  

  :الخصائص السيكومترية للمقياس 2-2-  

كما وجد أن . 0.91حليل اإلحصائي الثبات الداخلي للمقياس، و قد قدر معامل الثبات ب ثبت التأ

جميع عبارات مقياس العدوانية لها قدرة تميزية مرتفعة بين العدوانيين، و قد وجد أيضا أن 

            .                 دالة إحصائية الدرجة الكلية على المقياس كلها معامالت االرتباط بين العبارات و
                                                            

. 129مرجع سابق،ص:شريفي هناء -  1  
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استراجية "ثناء قيامها بدراسة بعنوانأ من ثبات المقياس، قامت الباحثة شريفي هناء للتأكدو 

 2000لنيا شهادة الماجيستير عام " مة وتقدير الدات وعالقتها بالعكوانية لى المراهق المقاو

بتطبيق المقياس على ثمانية و ثالثين مراهق و مراهقة، اختبروا بطريقة عشوائية، و تم حساب 

فمعامل االرتباط دال . y sh=0.8 4، و تحصلت على معامل االرتباط مساويPerson معامل 

  .لتالي فان المقياس ثابتإحصائيا و با

  :حيث أصبحت كاآلتي) 30(رقم  ةلباحثة شريفي قامت بتعديل العبارو لإلشارة أن ا

 1"البديأشعر بأنني خرجت صفر "بعدما كانت "اشعر بأنني لم أحقق أي شيء في هذه الحياة "

  :التطبيق - 3 - 6-2

فحوص أن يحدد يطبق هذا المقياس بصفة فردية أو جماعية، حيث يطلب فيه من الم  

أمام )X(مدى تطابق كل أسلوب من األساليب الموجودة بالجدول عليه، و ذلك بوضع إشارة 

  . ة أو خاطئةمع العلم انه ال يوجد إجابة صحيح اإلجابة المناسبة،

   التنقيط - 4- 2- 6

  :حيث يقدم) 01(إلى واحد ) 05(يتم التنقيط  وفقا لسلم متدرج من خمسة   

  .ا كانت اإلجابة دائما خمس نقاط إذ -       

  .أربع نقاط إذا كنت اإلجابة غالبا-       

  .ثالث نقاط إذا كانت اإلجابة أحيانا -     

  .نقطتان إذا كانت اإلجابة نادرا-       

  .نقطة واحدة إدا كانت اإلجابة أبدا -     

ة العالية في ثم تجمع  كل العالمات  للحصول  على  درجة شاملة في المقياس وبذلك تدل الدرج

  .لعدوانية المرتفعة والدرجة المنخفضة على العدوانية المنخفضةاالنتيجة على 

   .وصف األدوات اإلحصائية المستعملة_7

  :هي  اإلحصائيةاستعملنا نوعين من األدوات 

  .أدوات اإلحصاء الوصفي  -أ

  .أدوات اإلحصاء االستداللي- ب

  

  
                                                            

. 130نفس المرجع ،ص   -1  
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  :الوصفي  اإلحصاءأدوات - 1 - 7

و ذلك للقيام بوصف دقيق لمظاهر العقوبات، و معرفة أي نوع من   : المئوية النسب - 1- 1

العقوبات أكثر انتشارا، كما أن النسب المئوية تساعدنا و تمكنا من المقارنة بين العقوبات التي 

  .يتلقها  تالميذ تعليم  المتوسط و التعليم الثانوي

   مقاييس النزعة المركزية 2_1_7   

يعتبر المتوسط الحسابي من أهم مقاييس النزعة :  " سابيالمتوسط الح - أ -

يمكن الحصول عليه في حالة التوزيعات البسيطة . و أكثرها استعماال      المركزية

  1."من خالل حساب مجموع قيم الدرجات ثم نقسم النتائج على عدد هذه الدرجات 

المركزية  ثاني أهم قياس للنزعة  (Médian ) الوسيط" يعتبر :الوسيط  - ب -

 % 50أدناه و%50حيث يقسم توزيع الدرجات إلى قسمين متساويين .ويقيس الموضع 

 2."أعاله

ضف إلى هذه .في مجموعة من البيانات  وهو القيمة األكثر تكرارا:المنوال  - ج        

لك المقاييس استعملنا الحد األعلى لمعرفة أكبر درجة ،والحد األدنى لمعرفة الدرجة الدنيا ، وكذ

األرباعنيات بغرض تقسيم درجات السلوك العدواني إلى ثالث مستويات ،مستوى منخفض 

   .،مستوى متوسط ،مستوى مرتفع 

  :لطبيعيي االتوزيع -7-2

يوضح التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة انطالقا من عالمات العينة فيما يخص : رسم الغصن -1

 .السلوك العدواني

     4,00 Extremes    (=<67) 

     1,00        7 .  & 

     9,00        8 .  118& 

    12,00        9 .  66677& 

    15,00       10 .  346699& 

    19,00       11 .  07777788& 

    10,00       12 .  6889& 

    38,00       13 .  00133445555678888& 
                                                            

. 158، ص 2007ت الجامعية ،الجزائر ،علم النفس القياسي ،ديوان المطبوعا:محمد بوسنه  -د‐ 1  

. 159ص : نفس المرجع - 2  
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    42,00       14 .  001112333345557777& 

    38,00       15 .  000133344456667899 

    24,00       16 .  001255666& 

    14,00       17 .  000069 

    14,00       18 .  13468& 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       2 case(s) 
ما تأكد لنا من خالل استعمال رسم الصندوق وهو بدوره يبين أن التوزيع المحصل عليه هو توزيع شبه طبيعي ك -

  .طريقة الغصن
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يوضح الشكل الذي يأخذه هذا الرسم أن التوزيع شبه طبيعي حيث أنه يأخذ شكل : رسم األعمدة - 3

  منحنى

VIO

190,0
180,0

170,0
160,0

150,0
140,0

130,0
120,0

110,0
100,0

90,0
80,0

70,0
60,0

50

40

30

20

10

0

Sigma = 27,06  
Moyenne = 138,5

N = 240,00

           
لنا من خالل ما سبق أن توزيع عالمات عينة البحث على أساس السلوك العدواني يأخذ شكال اتضح   

  أدوات  2_ع شبه طبيعي، مما يسمح لنا باالنتقال إلى تطبيق األدوات اإلحصائية للتأكد من فرضياتوزي

  :اإلحصاء االستداللي - 3- 7

بواسطة اإلحصاء االستداللي نستطيع أن نختبر فرضيات  الدراسة واإلجابة عليها وفي         

  .كاي مربع  هذه الدراسة استعملنا معامل

يستعمل لحساب االستقاللية أي عدم االرتباط بين متغيرين : تقاللية معامل كاي مربع لالس

  : كالتاليوتحسب معادلته  فبواسطته نختبر الفرضية الصفرية اسميين ،

  2)عالتكرار المتوق –التكرار الواقعي (مج  = 2كا"

  التكرار المتوقع                  

  تكرار الواقعي :و  تحيث 

  

     1."ت م تكرارا لمتوقع 

                                                            
1 –Rude Natalie ,Retel,o :statistique en psychologie France ,Edition collection ,psycho,2000,p151 ,152 .  
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  :التطبيق ألدوات جمع البيانات  - 8

بعد موافقة المحكمين على االستبيان واتصافه بالثبات والصدق وكذا مناسبة المقياس لعينة الدراسة  

قمنا بتوزيع  إذألدوات جمع البيانات  في التطبيق الفعلي 2001،شرعنا في بداية شهر جانفي من عام 

وبعد . عليها  اإلجابةما شرحنا لهم التعليمة وكيفية وهذا بعداستبيان ومقياس السلوك العدواني ، 300

 270إليه أننا تحصلنا على  اإلشارةنريد  الموزعة ، لكن ما والمقاييسأسبوعين قمنا بجمع االستبيانات 

تكن كاملة ،و  اإلجابة على األسئلة لمألن  ومقياساستبيان  30،وبعد التصحيح ألغينا استبيان ومقياس 

  .مقياس واستبيان  240ى أبقينا عل

تعتبر هذه الخطوات الركيزة األساسية والعمود الفقري ألي بحث علمي لذا بعد استعراض 

تبعة والعينة وأدوات جمع البيانات ،وأدوات المعالجة اإلحصائية نتقل إلى الفصل مالمنهجية ال

.الموال الذي يهتم بعرض النتائج المتحصل عليها وتفسيرها  
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  :تمهيد 

سنقوم في هذا الفصل بعرض ما قمنا في الفصل السادس بوصف منهجية الدراسة ،دبع

    اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي ،ثم نشرع في تفسيرها ومناقشتها النتائج عن طريق

  يالوصفاإلحصاء  أدوات أساس لىالنتائج ع عرض-1 

  :ئويةعلى أساس النسب الم- 1- 1

 فيما المتوسطالتعليم    للعقاب المعنوي لدى تالميذ المئويةالنسب  يبين )12( جدول رقم 

  يخص محور االنضباط
  

  

من  منعنيي"عقوبة : مثلتها و  50 % نسبة بلغت أعلىنالحظ من خالل هذا الجدول أن 

يمنعني من " ثم عقوبة  %  45,83 بنسبة" ينقص لي العالمات " ثم عقوبة  ،"إلى القسمالدخول 

  .  % 24,58  بنسبة "الدخول إلى القسم

  .  %25,83بنسبة  أما العقوبات التي تظهر نسبهن ضعيفة تتمثل في عقوبة السب

  

  

 

 يسبني  البند
% 

  يستهزأ
  %بي 

  يطلق
على 
 %نكات

يهددني
%  

  يصرخ
في 
وجهي

%  

يخوفني
%  

ينتقدن
 ي
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني من 
الدخول إلى 

  % القسم

01  0,83  7,5 3,33  5,83  13,33  10  5  2,5       
         

50  

02  5,83  4,16  4,16  7,5  5  5,83  1,66  45,83  5,83  
03  0  5,83  12,5  5  8,33  9,16  15  5,83  31,66  
04  0  3,33  6,66  8,33  24,16  6,66  11,66 3,33  25,83  
05  0,83  5  18,33  10  16,66  3,33  15,83 13,33  15,83  
06  0,83  3,33  9,16  11,66  25  1,66  5  25 7,5  
07  0,83  10  5  6,66  12,5  10,83  10  20 12,5  
08  8,33  18,33  9,16  14,66  14,16  9,16  3,33  3,33 5,83  
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           النسب المئوية للعقاب المعنوي لدى تالميذ يبين )13( جدول رقم 

  .فيما يخص محور النظافةالتعليم المتوسط       

 
 يستهزئ"ومثلتها عقوبة %33,33أعلى نسبة بلغت ن من خالل هذا الجدول أ يتبين لنا

.   % 23,33  ثم نفس العقوبة بنسبة   % 28,33بنسبة "يصرخ في وجهي " عقوبة  ثم" بي 

 بنسبة" القسم إلىيمنعني من الدخول "  تتمثل في عقوبة  العقوبات التي تظهر نسبهن ضعيفة أما

  .عشرة في السؤال الرابع  %    83 ,0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

   

  يسبني  البند
% 

  يستهزأ
  %بي 

  يطلق
على 
 %نكات

 يهددني
%  

  يصرخ
في 

وجهي
%  

 يخوفني
%  

 ينتقدني
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني   
من الدخول 
 إلى القسم

%  
09  7,5  33,33 12,5  3,33  5  6,66  11,83  4,16  12,5  
10  5  20,83  7,5  1,66  11,66  6,66  6,66  20,83  5  
11  8,33  12,5  5  10  20  10  10,83  6,66  5,83  
12  6,66  16,66  4,16  9,16  28,33  10  8,33  5,83  0,83  
13  8,33  15,83  5  16,66  18,33  5  7,5  6,66  0  
14  6,66  8,33  10  14,16  24,16  12,5  0,83  11,66 0,83  
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 للعقاب المعنوي النسب المئوية يبين)14 (جدول رقم                 
  فيما يخص محور التقويملدى تالميذ التعليم المتوسط                 

  
مثلتها و% 63,33أعلى نسبة في هذا المحور بلغت  لنا من خالل هذا الجدول أنيتبين  

  بنسبة"وبعدها عقوبة يستهزئ بي   %32,5 ثم نفس العقوبة بنسبة"ينقص لي العالمات "عقوبة 

20,83  %  
   

يسبنيالبند
% 

  يستهزأ
  %بي  

  يطلق
على 
 %نكات

يهددني
%  

  يصرخ
في 

وجهي
%  

يخوفني
%  

ينتقدني
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني   
من الدخول 

إلى 
  %القسم

15  1,66 2,5 4,16  8,33  0,83  3,33  63,33 2,5  8,33  
16  1,66 9,16  11,66 12,5  10,83 15,83 19,16 8,83  12,5  
17  2,5  11,66  3,33  6,66  10,83 13,33 32,5  1,66  6,66  
18  3,33 30  15,83 11,66 7,5  11,66 6,66  1,66  11,66  
19  7,5  20,83  8,33  9,16  20  11,66 5,83  0  9,16  
20  5  18,33  2,5  19,16 8,33  10  15,83 1,66 19,16  
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 للعقاب المعنوي النسب المئوية يبين)15 (جدول رقم 
  العالقةفيما يخص لدى تالميذ التعليم المتوسط 

يصرخ في "ومثلتها عقوبة  27,5 ت هذا الجدول أن أعلى نسبة بلغ يتبن لنا من خالل

وبعدها  والعشرين  ثالثفي السؤال ال % 24,16ةبنسبيستهزء بي ينقص "ثم عقوبة " وجهي

   % 22 , 5 بنسبة" يصرخ في وجهي  "عقوبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سبنيي  البند
% 

  يستهزأ
  %بي  

  يطلق
على 
  %نكات

ييهددن
%  

  يصرخ
في 

  %وجهي

يخوفني
%  

ينتقدني
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني   
من الدخول 

إلى 
  %القسم

21  11,66 9,16 22,5  13,33  10,83  10,83  4,16  7,5  0,83  
22  3,33  5  10,83  4,16  27,5  3,33  17,5  16,66  5,83  
23  2,5  24,16  13,33  11,66  22,5  3,33  5  8,33  2,5  
24  4,16  3,33  5,83  17,5  20  0  25  15  7,8  
25  6,66  5,83  3,33  15  12,5  1,66  20  20,83  1,66  
26  7,5  13,33  15  10,83  13,33  0  12,5  6,66 15  
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 المئوية للعقاب الجسمي يبين النسب)16( جدول رقم 
  فيما يخص محور االنضباطلدى تالميذ التعليم المتوسط 

  

و مثلتها 10 اليتعدى نالحظه في هذا الجدول أن نسب العقوبات الجسمية ضعيفة إذ أعالها 

وتظهر  %  6,66بنسبة"يجر أذني "ثم عقوبة  "عقوبة  ، في السؤال الثاني و"ة الكتابيةعقوبة 

 .% 0,83أغلب العقوبات بنسب ضعيفة اد ال  تتجاوز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عقوبة  %يرآلني  البند
  %آتابية

يضربني 
  %بعصا

يوقفني في  %أذنييجر 
  %مؤخرة

  %في القسم يحتجزني

01 1,66  0  0  0  0  0  
02  0  10  0,83  0  3,33  0  
03  0  1,66  0  0,83  4,16  0  
04  0  0  0,83  8,33  0,83  0  
05  0  0  0,83  6,66  3,33  0  
06  0,83  0  3,33  1,66  4,16  0,83  
07  0,83  4,16  1,66  0,83  3,33  0,83  
08  4,16  0,83  0,83  4,16  5,83  0,83  
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 النسب المئوية للعقاب الجسمي يبين)17( جدول رقم 

  يخص محور النظافة فيما لدى تالميذ التعليم المتوسط

  

  

  

ومثلتها     %  8,33أعلى نسبة في هذا المحور بلغت أن  يتبين لنا من خالل هذا الجدول

  .عقوبة يجر أدني بنفس النسبة  و"العقوبة الكتابية "عقوبة 
   

عقوبة  %يرآلني  البند
  %آتابية

يضربني 
  %بعصا

في  يوقفني %يجر أذني
  %مؤخرة

يحتجزني في 
  %القسم

09 0  1,66  1,66  0,83  0  0  
10  1,66 5,83  2,5  3,33  0  0,83  
11  0  8,33  0  0,83  1,66  0  
12  0,83  1,66  2,5  3,33  1,66  0  
13  0  2,5  0,83  8,33  5  0  
14  0  2,5  0  4,16  4,16  0  
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 للعقاب الجسمي المئوية يتبين النسب )18 (جدول رقم 
  فيما يخص محور التقويملدى تالميذ التعليم المتوسط 

عقوبة %يرآلني البند
  %آتابية

يضربني 
  %بعصا

يجر 
  %أذني

يوقفني 
في 

 %مؤخرة

يحتجزني في 
  %القسم

15 0  9,16  0  0,83  0  0  
16  0 4,16  0  0  0  2,5  
17  1,66  1,66  0,83  1,66  0  0,83  
18  1,66  4,16  0,83  1,66  0,83  0,83  
19  0,83  4,16  0,83  3,33  2,5  0,83  
20  0  4,16  0,83  1,66  0  0  

  
العقوبة الكتابية هي أكثر انتشار بين العقوبات "يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن عقوبة  

أما بالنسبة ‘في السؤال الخامس عشرة %  9.16الجسمية اذ تحتل النسبة العليا وهذا بنسبة

 .بنسب ضعيفة لعقوبات األخرى فتظهر 
   



 الفصل السابع                                     عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 

142 
 

 للعقاب الجسمي المئوية يبين النسب)19 (جدول رقم 
 فيما يخص محور العالقةلدى تالميذ التعليم المتوسط 
  

عقوبة %يرآلني  البند
  %آتابية

يضربني 
  %بعصا

يجر 
 %أذني

يوقفني 
في 

 %مؤخرة

يحتجزني في 
  %القسم

21 3,33  0  0,83  3,33  0  1,66  
22  0,83 0  3,33  0,83  0  0,83  
23  0,83  0  3,33  0,83  0  1,66  
24  0  0  0,83  0  0,83  0  
25  0,83  3,33  1,66  0,83  3,33  2,5  
26  0,83  1,66  0  0,83  1,66  0,83  

 الجسمية ضعيفة جدا إذ أعالها ال العقوبات أن نسب  هذا الجدول يتبين لنا من خالل

 عقوبة الكتابية و عقوبة يجر أدني  "يضربني بالعصا "  مثلتها عقوبة  و 3,33%تتجاوز

مية نسبهن منعدمة في أغلبية أن هناك كثير من العقوبات الجسويتبين لنا أيضا  %   3,33ببنس

  .األسئلة 

انتشارا نستنتج من خالل هذا العرض لنتائج الدراسة أن العقوبات المعنوية هي األكثر 

 العقاب ربما راجع لوجود قوانين تشريعية تمنع استخدام مقارنة بالعقوبات الجسمية؛وهذا

                        .الجسمي في المدارس 
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 فيما لثانوياالتعليم    النسب المئوية للعقاب المعنوي لدى تالميذ يبين )20( جدول رقم 

  يخص محور االنضباط
  

  

يمنعني من "عقوبة  :و مثلتها  50 % نالحظ من خالل هذا الجدول أن أعلى نسبة بلغت

نعني من يم" ثم عقوبة  %  45,83 بنسبة" ينقص لي العالمات " ، ثم عقوبة "الدخول إلى القسم

  .  % 25 ةبنسب"الدخول إلى القسم

  

  

  

 

 

 

   

 يسبني  البند
% 

  يستهزأ
  %بي 

  يطلق
على 
 %نكات

يهددني
%  

  يصرخ
في 
وجهي

%  

يخوفني
%  

ينتقدن
 ي
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني من 
الدخول إلى 

  % القسم

01  0,83  7,5 3,33  5,83  13,33  10  5  2,5  50  
02  5,83  4,16  4,16  7,5  5  5,83  1,66  45,83  5,83  
03  0  5,83  12,5  5  8,33  9,16  15  5,83  31,66  
04  0  3,33  6,66  8,33  24,16  6,66  11,66 3,33  25,83  
05  0,83  5  18,33  10  16,66  ,33  15,83 13,33  15,83  
06  0,83  3,33  19,16  11,66  25  1,66  5  25 7,5  
07  0,83  10  5  6,66  12,5  10,83  10  20 12,5  
08  8,33  18,33  9,16  14,16  14,16  9,16  3,33  3,33 5,83  
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           يبين النسب المئوية للعقاب المعنوي لدى تالميذ )21( جدول رقم 

  .فيما يخص محور النظافة ثانويالتعليم ال      

 
 يستهزئ"ومثلتها عقوبة %33,33يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن أعلى نسبة بلغت 

.  % 23,33ثم نفس العقوبة بنسبة     % 28,33بنسبة "يصرخ في وجهي " عقوبة  ثم" بي 

بنسبة " يمنعني من الدخول إلى القسم"أما العقوبات التي تظهر نسبهن ضعيفة  تتمثل في عقوبة  

  .عشرة في السؤال الرابع  %    83 ,0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

   

  يسبني  البند
% 

  يستهزأ
  %بي 

  يطلق
على 
 %نكات

 يهددني
%  

  يصرخ
في 

وجهي
%  

 يخوفني
%  

 ينتقدني
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني   
من الدخول 
 إلى القسم

%  
09  7,5  33,33 12,5  3,33  5  6,66  11,83  4,16  12,5  
10  5  20,83  7,5  1,66  11,66  6,66  6,66  20,83  5  
11  8,33  12,5  5  10  20  10  10,83  6,66  5,83  
12  6,66  16,66  14,16  9,16  28,33  10  8,33  5,83  0,83  
13  8,33  15,83  5  16,66  18,33  5  7,5  6,66  0  
14  6,66  8,33  10  14,16  24,16  12,5  0,83  11,66 0,83  
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 للعقاب المعنوي النسب المئوية يبين)22 (جدول رقم                 
  فيما يخص محور التقويم ثانويلدى تالميذ التعليم ال                

  
ثلتها وم% 63,33أعلى نسبة في هذا المحور بلغت  لنا من خالل هذا الجدول أنيتبين  

 . %  20,83  بنسبة"وبعدها عقوبة يستهزئ بي "ينقص لي العالمات "عقوبة 
   

يسبنيالبند
% 

  يستهزأ
  %بي  

  يطلق
على 
 %نكات

يهددني
%  

  يصرخ
في 

وجهي
%  

يخوفني
%  

ينتقدني
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني   
من الدخول 

إلى 
  %القسم

15  1,66 2,5 4,16  8,33  8,33  0,83  3,33  63,33  2,5  
16  1,66 9,16  11,66 12,5  12,5  10,83 15,83 19,16  0,83  
17  2,5  11,66  3,33  6,66  6,66  10,83 13,33 32,5  1,66  
18  3,33 30  15,83 11,66 11,66 7,5  11,66 6,66  1,66  
19  7,5  20,83  8,33  9,16  9,16  20  11,66 5,83  0  
20  5  18,33  2,5  19,16 19,16 8,33  10  15,83 1,66  
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 للعقاب المعنوي النسب المئويةيبين )23 (جدول رقم 
  فيما يخص العالقةالثانوي   لدى تالميذ التعليم

يصرخ "ومثلتها عقوبة   %  27,5يتبن لنا من خالل هذا الجدول أن أعلى نسبة بلغت 

والعشرين    وبعدها عقوبة  رابع في السؤال ال %25بنسبة  ينتقدني "ثم عقوبة " في وجهي

  . %   20,83بنسبة " خوفنيي"

   

يسبني  البند
% 

  يستهزأ
  %بي  

  يطلق
على 
  %نكات

يهددني
%  

  يصرخ
في 

  %وجهي

يخوفني
%  

ينتقدني
%  

  ينقص
  لي

العالمات
%  

يمنعني   
من الدخول 

إلى 
  %القسم

21  11,66 9,16 22,5  13,33  10,83  10,83  4,16  7,5  0,83  
22  3,33  5  10,83  4,16  27,5  3,33  17,5  16,66  5,83  
23  2,5  24,16  13,33  11,66  22,5  3,33  5  8,33  2,5  
24  4,16  3,33  5,83  17,5  20  0  25  15  7,5  
25  6,66  5,83  3,33  15  12,5  1,66  20  20,83  1,66  
26  7,5  13,33  15  10,83  13,33  0  12,5  6,66 15  
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 يبين النسب المئوية للعقاب الجسمي)24( جدول رقم 

  ا فيما يخص محور االنضباط الثانوي لدى تالميذ التعليم

  

و مثلتها % 12,5اليتعدى في هذا الجدول أن نسب العقوبات الجسمية ضعيفة إذ أعالها   نالحظ

  9,16بنسبة"العقوبة الكتابية "، في السؤال السابع ،ثم عقوبة "ايوقفني في مؤحرة القسم " عقوبة 

   ."يحتجزني في القسم "وتظهر عقوبة  %
  
  

   

عقوبة  %يرآلني  البند
  %آتابية

يضربني 
  %بعصا

يوقفني في  %يجر أذني
  %مؤخرة

  %في القسم يحتجزني

01 0  0,83  0  0  3,33  0  
02  0  5  2,5  0  5,83  0  
03  0  6,66  0  1,66  0  0  
04  1,66  0,83  0,83  1,66  2,5  0  
05  0  0,83  3,33  0,83  5  0  
06  2,5  3,33  0,83  0  7,5  1,66  
07  0,83  9,16  0  0,83  12,5  0,83  
08  2,5  0  1,66  1,66  6,66  0  
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 يبين النسب المئوية للعقاب الجسمي)25( جدول رقم 
  فيما يخص محور النظافة الثانويلدى تالميذ التعليم 

  

  

  

  

ومثلتها عقوبة     % 10يتبين لنا من خالل هذا الجدول أعلى نسبة في هذا المحور بلغت 

  . %5,83ةبنسب" ثم تليهاعقوبة يركلنيالعاشر ، الرابع  في السؤال" يوقفني في مؤحرة القسم "
   

عقوبة  %يرآلني  البند
  %آتابية

يضربني 
  %بعصا

في  يوقفني %يجر أذني
  %مؤخرة

يحتجزني في 
  %القسم

09 5,83  0,83  3,33  1,66  1,66  0  
10  1,66 7,5  3,33  1,66  6,66  0  
11  1,66  2,5  0,83  0  10  0,83  
12  1,66  1,66  2,5  0,83  5  0  
13  2,5  4,16  2,5  0,83  5,83  0  
14  5,83  3,33  0  1,66  10  0,83  
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 للعقاب الجسمي المئوية يتبين النسب )26 (جدول رقم 
  فيما يخص محور التقويم الثانوي لدى تالميذ التعليم 

عقوبة  %يرآلني البند
 %آتابية

يضربني 
  %بعصا

يجر 
  %أذني

يوقفني 
في 

 %مؤخرة

يحتجزني في 
  %القسم

15 0  2,5  0.83  1,66  0  0  
16  0,83 0  1,66  1,66  0  0,83  
17  1,66  2,5  2,5  2,5  0,83  0  
18  0,83  0  0,83  0,83  0  0  
19  0  0  0  0  0,83  0,83  
20  0,83  0  1,66  1,66  1,66  0  

   
العقوبة الكتابية هي أكثر انتشار بين العقوبات "يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن عقوبة 

في السؤال %في السؤال الخامس عشرة و% 2,5الجسمية اذ تحتل النسبة العليا وهذا بنسبة  

 . %  1,66بنسبة" يجر أذني "السابع عشرة ،ثم تليه عقوبة 
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 للعقاب الجسمي المئوية يبين النسب)27 (جدول رقم 
 فيما يخص محور العالقة الثانوي لدى تالميذ التعليم

  
عقوبة %يرآلني  البند

  %آتابية
يضربني 

  %بعصا
يجر 
 %أذني

يوقفني 
في 

 %مؤخرة

يحتجزني في 
  %القسم

21 0,83  0,83  0,83  0  0,83  0  
22  0 0  0,83  0  5  0  
23  3,33  0  5  0  1,66  0  
24  1,66  0  0  0  0,83  1,66  
25  4,16  0  0,83  0,83  0  0,83  
26  0,83  0,83  0  0  0  0,83 -  

  

يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن نسب  العقوبات الجسمية ضعيفة جدا إذ أعالها ال 

ويتبين لنا  %" يضربني بالعصا " عقوبةويوقفني في مؤخرة القسم "و مثلتها عقوبة %5 تتجاوز

أيضا أن هناك كثير من العقوبات الجسمية نسبهن منعدمة في أغلبية األسئلة كعقوبة الحجز في 

  . القسم و جر األذن و العقوبة الكتابية

نتشارا مقارنة نستنتج من خالل هذا العرض لنتائج الدراسة أن العقوبات المعنوية هي األكثر ا

. بالعقوبات الجسمية   
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  :نتائج اإلحصاء االستداللي و اختبار الفرضياتعرض - 1-3

  :األولي الجزئيةالفرضية 

ذات داللة إحصائية بين العقاب الجسمي وطهور السلوك العدواني لدى  قةالتوجد ع ال 

  .تالميذ التعليم المتوسط

  عالقة بين العقاب الجسمييبين نتائج فرضية ) 41(جدول رقم 

  .تعليم المتوسطو السلوك العدواني لدى عينة تالميذ ال

  الداللة  درجة الحرية  القيمة   المعامل

  0,42  2  1,72  2ك

      120  العينة

كبر من أ0,42وهي  spssيتبين لنا من خالل هذا الجدول أن قيمة الداللة المحسوبة في  

ين بإحصائية نقبل الفرضية الصفرية والتي تقول أنه ال توجد عالقة ذات داللة و بالتالي  0.05

  .ظهور السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسطالعقاب الجسمي و

  : الجزئية الثانية الفرضية 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي و السلوك العدواني لدى تالميذ  ال

      .المتوسطليم التع

  العقاب المعنويعالقة  يبين نتائج فرضية ) 42(جدول رقم 

  .و السلوك العدواني لدى عينة تالميذ التعليم المتوسط

  الداللة  درجة الحرية   القيمة المعامل 

  0,52  4  3,18  2ك

      120  العينة 

  

 0.05كبر من أ 0.52و هي  spssقيمة الداللة المحسوبة في  نأيتبين لنا من خالل هذا الجدول 

إحصائية بين العقاب  ذات داللةرية التي تقول أنه ال توجد عالقة نقبل الفرضية الصف،و بالتالي 

  .المعنوي وظهور السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط
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  :الثالثة الفرضية الجزئية

بين العقاب الجسمي و السلوك العدواني لدى تالميذ  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال   

  .التعليم الثانوي

  نتائج فرضية العالقة بين العقاب الجسمييبين ) 43(جدول رقم 

  .و السلوك العدواني لدى عينة تالميذ التعليم الثانوي

  الداللة  درجة الحرية  القيمة   المعامل 

  0,99  2  0,021  2ك

      120  العينة 

كبر من أ 0.99و هي  spssقيمة الداللة المحسوبة في  أنلنا من خالل هذا الجدول  يتبين     

نقبل الفرضية الصفرية التي تقول أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  وبالتالي،0.05

  .تالميذ التعليم الثانوي  العقاب الجسمي والسلوك العدواني لدى

  :الرابعة الفرضية الجزئية

بين العقاب المعنوي و السلوك العدواني لدى تالميذ  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال   

  .التعليم الثانوي

  فرضية العالقة بين العقاب المعنوي يبين نتائج) 44(جدول رقم 

  لد ى تالميذ التعليم الثانوي واني السلوك العدو 

    

  

 0,61وهي  spssأن قيمة الداللة المحسوبة في  السابق الجدوليتبين لنا من خالل هذا 

فرضية الصفرية التي تقول أنه ال توجد عالقة ذات داللة ،و بالتالي نقبل ال0.05أكبر من 

  .لدى تالميذ التعليم الثانوي ظهور السلوك العدواني بين العقاب المعنوي و إحصائية

  

  

  

  الداللة  درجة الحرية   القيمة المعامل 

  0,61  4  2,68  2ك

      120  العينة 
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  :ة و منا قشتهاتفسير نتائج الدراس2- 

  :ليالداالست اإلحصاء أدوات أساستفسير النتائج على   

 :و تفسير نتائجها األولىالجزئية ار الفرضية باخت-1- 2

بين العقاب الجسمي و السلوك  إحصائيةعالقة ذات داللة  توجد اله أنية ضرترى هذه الف

و يتضح لنا من خالل  بينتي 2المتوسط، و باستخدام معامل ك العدواني لدى عينة تالميذ التعليم

فالفرضية وبالتالي  0.05كبر من أ spss   42,0  فيالقيمة المحسوبة  أن،  )41(رقم  الجدول

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب الجسمي والسلوك  الصفرية مقبولة بمعنى أنه ال

   :العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط ونفسر هذه النتيجة بمايلي

ظهور  إلى يؤديال ي الذي يمارسه المعلم اتجاه تالميذ التعليم المتوسط مالعقاب الجسإن  

ة ي بشدمالجسلعقاب من استخدام اين المعلم تخوفلو هذا نتيجة  لديهم،  العدوانية السلوكيات

 172/2: القرار الوزاري رقم  فيع استخدامه، حيث نجد نظرا لوجود قوانين تشريعية، تمن

قاب الجسمي و العنف و كل ما من استعمال الع يمنع بصفة مطلقة 1992جوان 01ؤرخ في الم

هذا القرار الوزاري ما فقد ورد في المادة من معنويا بالتالميذ  أوماديا  ضررايلحق  أنشانه 

التالميذ، فانه  سلوكياتب غير تربوي في تهذي أسلوبى كون العقاب البدني عالوة عل: "نصه 

المنصوص عليها في القوانين  التأديبية اإلجراءات إلىعل ر خطا مهنيا يعرض الموظف الفايعتب

الناجمة عن  األضرارتعتبر : "ما نصه ) 7(المادة كما ورد في ". السارية المفعول األساسية

ؤولية من الناحية المادية و امل المسالمتسبب فيها ك الموظفخصيا يتحمل العقاب البدني خطا ش

  1".تبعاتهاالمعنى في تحمل  الموظفتحل محل  أنالتربية  إلدارة، و ال يمكن الجزائية

هذا هناك منع صريح الستعمال  أن، يستنتج المادتين لهتينالتمعن و التركيز الدقيق  أن

فاعل للعقوبات، و هذا ، مما يعرض الالسلوكيات تهذيبرض النوع من العقاب و حتى لو كان بغ

 لجأ إنم المتوسط، و يمع تالميذ التعلربما ما يجعل المعلم يتخوف من استعمال العقاب الجسمي 

،ولذلك ه بقوة و شدة الوسائل، و ال يستعملجرب كل يكون قد بعد ما  إليه فانه يلجأم ، لالمع إليه

  إلى حد استثارة غضب التالميذ  يصل ال

  

 

                                                            

. 88،ص مرجع سابق:محمد بن حمودة -  1  
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  :و تفسير نتائجها الثانيةزيئية ار الفرضية الجباخت2- 2 - 

المعنوي و ظهور بين العقاب  إحصائيةعالقة ذات داللة  توجد ه الأنية ضرترى هذه الف

القيمة المحسوبة  أننجد  2و باستعمال معامل كالسلوك العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط، 

يسمح لنا بقبول الفرضية الصفرية والتأكيد على  مما 0.05كبر من أ  0.52تساوي  Spssفي 

أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العقاب المعنوي وظهور السلوك العدواني لدى تالميذ 

تلميذ في التعليم المتوسط  120ز ال تتجاو إذعينة البحث  إلىربما هذا راجع  التعليم المتوسط و

المراحل ، كون أصعب فهي من  مرحلة المراهقة إلىيرجع  أو،  التأثيرهور مما ال يسمح بظ

ن و ممتضاربة تجعله يتصرف كالمجنون ،  أحاسيسيشعر بمشاعر و كثيرة  أحيانالمراهق في 

 ببعضفهم دوافع السلوك التي تجعله يقوم يحاول الكبار  أن جل هذا كان من مستلزمات معاملتهأ

  .المفزعة األعمال

        الحذر  لم يأخذتجعل المع ةتالميذ المراهقيمتاز بها  إليالخصائص و التغيرات  إذن

تجنبنا للمنازعات داخل . و عدوانيته أعصابهفال يستثير . و لومه للتلميذ عقابه أثناءو الحيطة 

  .القسم

  نتائجهاتفسير ار الفرضية الجزئية الثالثة و باخت 2- 3- 

سلوك الجسمي و الإحصائية بين العقاب ذات داللة عالقة  ال توجد هأن الفرضيةتقول هذه 

جدول يتبين لنا و يتضح من خالل ال 2اباستخدام معامل كالتعليم الثانوي، و  العدواني لدى تالميذ

 فإننا بالتالي و  0.05كبر من أو هي  0.99تساوي  Spssالقيمة المحسوبة في  أن) 43( رقم 

داللة إحصائية بين العقاب  ذاتتوجد عالقة  التي تنص على أنه ال  الفرضية الصفرية نقبل

قوانين تشريعية وهذا نتيجة وجود ، الجسمي وظهور السلوك العدواني لدى تالميذ العليم الثانوي 

من القانون  ، كالمادة السادسة و السابعةالمدرسيالوسط  في الجسميتمنع استخدام العقاب 

استعماله  المعلمين يتخوفون منمما يجعل – 1992جوان  01 فيالمؤرخ  172/2زاري رقم الو

غضب و عدوانية التالميذ ،  ثارةإ  حد إلىال تصل استعمل، يستعمل بطريقة بسيطة  نإ، و 

ذلك بيمثلون ة تمثل تالميذ التعليم الثانوي، و هم يضهذه الفر فيعينة الدراسة  أنلك ذ إلىف ض

في هذه الفترة يمر الفرد بمجموعة من التغيرات الجسمية ، االنفعالية و  أنلما ، عفترة المراهقة

، و  إليهتقدم التي  األوامركرجل و ليس كطفل يطيع  هريظ  أنو يحاول المراهق الجنسية ، 

 استعمالمن  يتخوفن المعلماتخاصة  يجعل المعلمين ها، مماس بأال ب ياقةلبيظهر المراهق 

طيف استفحلت في والية س" ما نصه  2003بتاريخ ماي " الخبر"كرت جريدة ذفقد  .معه  العقاب



 الفصل السابع                                     عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشته

163 
 

فيها يتحاشون  أصبحدرجة  إلى، األخيرةخالل السنوات  هرة اعتداء التالميذ على األستاذةظا

 إلىشات كالمية حتى ال يتحولوا و الدخول معهم في مناو تهمزنرفغضب التالميذ و  إثارة

 سلوكياتثم حتى نفسية المراهق ال يقبل استعمال العقاب لمنعه من ممارسة  1 ".فضحايا العن

ثم حتى األولياء يطالبون بعدم استخدام العقاب سواء كان جسمي أو معنوي مع .غير مقبولة 

  .ليم وليس إلى التربيةأبنائهم بحجة أ، أبنائهم جاؤوا إلى التع

  :نتائجهاار الفرضية الجزئية الرابعة و تفسير تباخ2 -4-  

و ظهور  المعنويبين العقاب  إحصائيةذات داللة  عالقة ال توجد هأن فرضيةتقول هذه ال

يتبين و يتضح لنا من  2باستخدام معامل كثانوي، و السلوك العدواني لدى عينة تالميذ التعليم ال

،  0.05كبر من أو هي  0.61تساوي  Spssالقيمة المحسوبة في  أن)  44(رقم جدول خالل 

 مما يسمح لنا بقبول الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 إلىقد يرجع  إنما، و المعنوي وظهور السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم الثانوي العقاببين 

عة من التغيرات ، و تشكل في هذه المرحلة يمر الفرد بمجمو أنئص المراهقة ، حيث خصا

 أشارنفسي للمراهق، و لقد لالضطراب ال األساسيةهذه التغيرات احد المصادر استجابة الفرد ل

 اهإن: "...... ما ملخصه ويضهارتطيف العقاد في كتابه سيكولوجية العدوانية و صام عبد اللع

   المشاغبةزداد معدل بالرضا و يظهر فيها القلق و االكتئاب و ي اإلحساسفيها ل يق إلىالمرحلة 

و الخوف من  العقاقير إدمانشهد بداية التدخين و تحاوالت االنتحار و و الجنون و تظهر فيها م

 األنماط أكثرالعداء و العدوان و عدم الصبر من  أن، كما ... فقد  الحب، و المشاعر العدوانية 

فانه ال يرد على ونظرا إلدراك المعلم لخطورة هذه المرحلة " المرحلة هذه في شيوعا أكثر

سلوكات التالميذ بالعنف وإنما يحاول تفهمه لذلك عندما ال يستعمل العقاب الذي يترك بصمات 

  .وجروحا على نفسية المراهق 

  :المناقشة العامة  -  3

فيها حول العالقة بين العقاب وظهور السلوك  تسألناالدراسة التي  إشكالية بعد طرح

صياغة الفرضيات كإجابة مؤقتة  الثانوي، وبعدالعدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط والتعليم 

بدراسة ميدانية في ست ولفحص ومعالجة فرضيات الدراسة قمنا  طرحت، للتساؤالت التي

 المتمثلة في االستبيان البيانات بتطبيق أدوات جمع وذلك،مؤسسات تربوية بوالية تيزي وزو

                                                            

. 86نفس المرجع ،ص- 1  
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نتائج  إلىتوصلنا Spssوبنظام  2ومقياس السلوك العدواني وبعد المعالجة اإلحصائية بمعامل ك

مخالفة لنتائج الدراسات السابقة ،حيث اتضح لنا من خالل النتائج المتحصل عليها أنه ال توجد 

لدى تالميذ  وظهور السلوك العدوانيذات داللة إحصائية بين العقاب بمختلف أنواعه عالقة 

هذا راجع ربما إلى خصائص العينة حيث تمثل مرحلة و التعليم المتوسط والتعليم الثانوي

المراهقة وبالتالي فالمعلم  يأخذ كل الحذر داخل القسم أثناء تعامله مع التالميذ تجنبا إلثارة 

تمنع استخدام نين الصارمة التي الفوضى داخل القسم ،أوربما السبب في ذلك يرجع إلى القوا

و خاصة الجسمي ،حيث القانون يعرض الفاعل العقوبات مما أدى إلى عدم  العقاب بكل أنواعه 

استخدام العقاب الجسمي فقد أكدت لنا نتائج اإلحصاء الوصفي أن نسب العقاب الجسمي  ضعيفة 

ل إلى حد استثارة عدوانية جدا ،وحتى إن استخدمه المعلم فيستخدمه في إطار التهذيب وال يص

يجب أن ننسى أن السلوك العدواني ظاهرة معقدة ومركبة تتداخل عدة عوامل في  التالميذ،ثم ال

مل تشكيله وال يكفى عامل واحد في ظهوره ،فهناك عوامل جسمية كزيادة التستوسترون ،عوا

مجال هناك دراسات تؤثر في ظهورا لسلوك العدواني ففي هذا ال أسرية كالمعاملة الوالدية ،

كثيرة أكدت أن المعاملة الو الدية المبنية على القسوة تؤدي إلى ظهور السلوك العدواني ،دون 

كما أن .أن ننسى الظروف االجتماعية واالقتصادية لما تلعبه من دور في ظهور هذا السلوك 

ة وفي هذا المجال اإلعالم يؤثر في ظهور السلوك العدواني من خالل البرامج العدوانية المبرمج

 –سبق لنا وأشرنا إليها عندما تحدثنا عن أسباب السلوك العدواني -أجريت دراسات عديدة 

أكدت أن اإلعالم يؤثر في ظهور هده الظاهرة ،ثم حتى جماعة الرفاق  تؤثر في تكوين 

شخصية المراهق،فكلما كانت الجماعة التي ينتمي إليها المراهق عدوانية أثر ذلك فيه 

المدرسة ال نعني ا،وأخيرا تأتي دور المدرسة في ظهور هدا السلوك وهنا عندما نقول أيض

هناك عوامل مدرسية غير عقاب المعلم يساهم في السلوك العدواني، كغياب  المعلم قط ،بل 

وكذا   األنشطة الترفيهية و الرياضية و كثافة البرامج و عدم تلبيتها لمطالب و حاجات المراهقة 

من عالقات مع التالميذ سواء من خالل المعاملة أومن خالل  وما تربطهالمدرسية   اإلدارة

 . القوانين ،ونظام االمتحانات

حول المحددات المجتمعية للسلوك العدواني، فقد  دراسات كثيرة أجريتهذا المجال لقد  فيو  

السلوك  ىإلمجموعة من العوامل تؤدي  إلى 2000الباحث محمد السيد حسونة سنة "توصل 

 تأكيدو الفشل المتكرر و الرغبة في  اإلحباطالعوامل البيولوجية و تتضمن  أهمهاالعدواني ، و 

        باه و الشعور بالملل جذب االنتفي و الرغبة  الفشل المتكرر  ، الذات و الرغبة في السيطرة
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 أمامة و الميول االستعراضية ب و االضطرابات النفسية ووجود عاهو التعص األنانيةو العناد و 

و العوامل االجتماعية و تشمل غياب سلطة الوالدين و المشكالت الدائمة بين . األخرالجنس 

و التفرقة في المعاملة و غياب القدوة و التدليل الزائدة و العوامل االقتصادية و تشمل الوالدين 

و  العنف أفالمفية و تشمل العوامل الثقاالبطالة و تباين المستويات االقتصادية ، و الفقرة و 

فجوة بين المعلم و التالميذ، و العوامل المدرسة و تشمل ال أخيراتركيزها على الجرائد، و 

  1".المدرسيفاعل فيما بينها و ضعف سيطرة الخوف على الت

           األسريةجموعة من العوامل فيها كالعوامل ظاهره معقدة، تتدخل م العدوانيالسلوك 

  .العوامل المدرسية  ننسى أنقتصادية و الثقافية دون و االو الظروف االجتماعية 

                                                            

. 132مرجع سابق ،ص: معتز سيد اهللا  / د- 1  
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اتمةخ  

             المعنوي و مدى تأثيره على ظهورو يمن إشكالية العقاب بنوعية الجسم انطالقا      

الدراسات السابقة  و التعليم الثانوي، و انطالقا منلدى تالميذ التعليم المتوسط  العدواني السلوك

العدواني  السلوكالتي أكدت من خالل نتائجها أن العقاب الجسمي و المعنوي يؤثر في ظهور 

وجود عالقة ذات داللة عدم  فرضيات جزئية، كلها تفترض  أربع وضعنا فرضية عامة و

واني لدى تالميذ التعليم السلوك العد ظهور  إحصائية بين العقاب سواء كان جسميا أو معنويا و

 بمتغيرات الدراسة تناولنا في كل فصل متغير واحد فقد خصص الفصل ولإلحاطة.  الثانوي

الثاني للعقاب ،والفصل الثالث للمعلم ،والفصل الرابع للسلوك العدواني ،والفصل الخامس 

كونه المالئم و المناسب لطبيعة المشكلة  أالرتباطيو بعد انتهجنا المنهج الوصفي للمراهقة  

لعبد اهللا المدروسة ، و استخدمنا لالستبيان خاص بالعقاب و مقياس السلوك العدواني 

قياس متغير السلوك العدواني، و الختبار  بهدف1994حمد نبيل عبد الحميد ،ومسليمان

، و بعد القيام بالمعالجة اإلحصائية للبيانات لالستقاللية  2كايضيات استخدمنا معامل الفر

السلوك  ظهور و العقاب  نوع عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد ال هتوصلنا نتيجة مفادها أن

في نظام 0.05مستوى الداللة وهذا عند .تالميذ التعليم المتوسط والتعليم الثانويلدى  العدواني

Spss وبذلك  ، في هذه الدراسة السلوك العدواني  ال يؤثر في ظهور العقاب   أن مما يثبت

تم عرضها في فصل اإلطار العام لنتائج الدراسات السابقة التي  كانت نتائج دراستنا مخالفة

خصائص العينة حيث تمثل مرحلة المراهقة وبالتالي فالمعلم   إلىربما  راجعو هذا  لإلشكالية

ربما  الفوضى داخل القسم ،أو إلثارةيأخذ كل الحذر داخل القسم أثناء تعامله مع التالميذ تجنبا 

و خاصة    تمنع استخدام العقاب بكل أنواعه التيالقوانين الصارمة  إلىيرجع  ذلكالسبب في 

عدم استخدام العقاب الجسمي فقد  إلىعقوبات مما أدى ،حيث القانون يعرض الفاعل ال سميالج

استخدمه  نإ جدا ،وحتى ضعيفةالوصفي أن نسب العقاب الجسمي   اإلحصاءلنا نتائج  تأكد

يجب أن  حد استثارة عدوانية التالميذ،ثم ال إلى وال يصلالتهذيب  إطارالمعلم فيستخدمه في 

إلى عامل  و أسبب إلى إرجاعها  يمكن ال طاهرة نفسية اجتماعيةي العدوانننسى أن السلوك 

السلوك  ونشأةفي تكوين  جنب إلىتتكاثف معا وتتحد جنبا  كثيرة  بل هناك عوامل، احد و

و ربطه بمتغير واحد، جعل  زاوية ضيفيهن مدراسة هذه الظاهرة على  رناااقتص    العدواني  و

  .ففهمها و تشخيصها، يجب أن يتم بدراسة كل العوامل المتسببة فيها التأثيرنتائجنا ال تظهر 

ة في حدود عينة الدراسة، بحيث ال يمكن تعميمها، و مع يلذا فالنتائج المتواصل إليها نسب

  :ذلك سنقدم بعض االقتراحات و هي
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توفير األنشطة الترفيهية و الرياضية في المدارس، حتى يستطيع المراهق التنفيس     - 

 .، و تسخير طاقتههمكبوتا ت        عن 

إدراج موضوع السلوك العدواني في المقررات الدراسية، حتى يفهم المعلم و التلميذ هذه  -

 .ة منهاالظاهرة فهما دقيقا، و يتعرفوا على أسبابها و كيفية العالج و الوقاي

     ضرورة وجود المختص النفسي في المدارس، حيث يعمل على فهم شخصية المراهق  -

ويساعد المعلم في . و توجهيه و مساعدته على إيجاد الحلول لمشاكله الشخصية و المدرسية

الحلول للمشاكل التي يتعرض لها المراهق سواء مشاكل  إيجادومساعدتهم على  التلميذتوجيه 

  .... تعليمية، نفسية، عائليةتربوية 

كون مواضيع سيكولوجية المراهقة ضمن برامج إعداد المعلم حتى يتمكن من فهم تأن  -

 . شخصية و سلوك المراهق

 .ته و مطالبه في البرامج المدرسيةم بالمراهق و تلبي حاجيتع تهيإدراج مواض -

 .العدوانية والسلوكتالقيام بأيام إعالمية حول مواضيع تهتم بالمراهق    -

  .توفير بيئة مدرسية مناسبة للتعلم-

 واإلدارةعالقة مبنية على االحترام المتبادل بين التلميذ المراهق وهيئة التدريس  تأسيس 

  .المدرسية 
 
  :البحوث و الدراسات المقترحة -

        استكماال لجهد الذي بذل في الدراسة الحالية، فنرى ضرورة إجراء مزيد من البحوث 

  .لدراسات في هذا المجال بحيث تتناول هذه البحوث الموضوعات التاليةو ا

دراسة حول المحددات المجتمعية للسلوك العدواني، بمعنى دراسة كل العوامل المسببة -  

 .للسلوك العدواني،أي أي عامل يؤثر أكثر في السلوك العدواني

شاملة يجب أن تتم في أسباب ظاهرة العنف المدرسي، و لكي تكون : دراسة بعنوان -

اتجاهين متعاكسين، و هناك عنف الذي يمارسه التالميذ على موظفي المؤسسات التعليمة و 

 .العنق الذي يمارسه هؤالء الموظفون على تالميذهم

السلوك العدواني و الفشل الدراسي دراسة مقارنة بين المتفوقين : دراسة أخرى بعنوان -

 .دراسيا و المتأخرين دراسيا

 البيئة المدرسية والسلوك العدواني سة حول درا  -

  .)وصفية  وبأيةدراسة (السلوك العدواني في المدارس الجزائرية : دراسة -
 



  جامعــة مولــود معمــري
  قســم علــم النفــس

  و علــوم التربيــة و األرطوفونيـــا .1
  

  )ة(المحكم ) ة(سيدي 

في إطار تحضير رسالة ماجستير و التي يدور موضوعها حول مدى تأثير سـوء معاملـة المعلـم    

  .الثانوي على ظهور السلوك العدواني لدى المراهق المتمدرس في التعليم اإلكمالي و) لعقاب(

  : حيث طرحت اإلشكالية التالية 

على ظهور السلوك العدواني لدى المراهق المتمدرس فـي  ) لعقاب(هل تؤثر سوء معاملة المعلم  -1

  التعليم اإلكمالي و الثانوي ؟

العقـاب  " العقاب الجسـدي  " هل توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نوع العقاب الممارس أي  -2

  .ير على ظهور السلوك العدواني ؟المعنوي أي التأث

  : و لإلجابة عن األسئلة طرحنا الفرضيات التالية 

على ظهور السلوك العدواني لدى المراهق المتمدرس في التعليم ) العقاب(ال تؤثر سوء معاملة المعلم 

  .اإلكمالي و التعليم الثانوي

المادي في مدى تأثيرهما للسـلوك  ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين العقاب الجسدي و العقاب 

  .العدواني

  هو مختلف التصرفات السلبية كالسخرية و التـوبيخ و نقـص العالمـات    : التحديد اإلجرائي للعقاب 

و كذلك الضرب بأنواعه و وقوف التلميذ في مؤخرة القسـم  . و التي تمثل العقاب المعنوي...و السب و الشتم

  .ورها العقاب الجسديو العقوبة الكتابية و التي تمثل بد

و المرجو مـنكم أن  : و قمت بناء أداة لجمع البيانات الخاصة العقاب و وضعتها في اإلستبيان التالي 

  : تقدم لي رأيكم في هذا اإلستبيان من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية 

  .أو كلمة تقترحونها علينا ؟" مواقف"أو " وقائع "هل أستعمل كلمة  - 1

لعبارات الواردة في اإلستبيان مناسبة لجمع البيانات التي أسعى إليها و هـل هـي   هل مختلف ا - 2

كافية و إذا كانت غير كافية فأرجو منكم أن تقدم لي عبارات تجعـل اإلسـتبيان كـاف لجمـع     

 . البيانات

  .أماّ فيما يخص العقوبات فأرجوا أن تقدم لي مالحظاتكم حولها

  .ت ناقصة فما هي العقوبات التي تقترحون إضافتهاو هل هي كافية أو ناقصة، و إذا كان

  .و لكـم جزيــل الشكــر
  

  

قــوري                 : الطالبــة 
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 مقياس العدوانية
لتعليمةا  

إشارةمجموعة من العبارات الرجاء قراءة آل عبارة جيدا ثم ضع  التلميذة إليكأختي    ذأخي التلمي الجواب الذي یناسبك  أمام 
أن تجيب عليها بكل صدق وموضوعية آل عبارة جيدا وأرجو  قراء ة  من  تأآد  ( x )       

وشكرا                                                                

 

 نادرا  أبدا
 
 
 
 
 
 

  العبارات دائما  غالبا  أحيانا
 
 
 
 
 
 
 

أدخل في مشاجرات مع الغير أآثر من الشخص      
 العادي

01 

 02 أشعر آما لو آان من الضروري أن أوذي نفسي      
 03 أشعر برغبة في إزعاج وإخافة  اآلخرین      
عدوانيا أعتبر نفسي       04 
 05 أعتقد أن هناك مؤامرة تدبر ضدي     
 06 أعتقد أن هناك من یتتبعني     
 07 أعتقد أن بعض الناس یحاول أن یؤذني     
 08 عندما أغضب أآسر األشياء التي أمامي     
 09 أشعر برغبة في تحطيم األشياء     
أحد أخبره أنني سأنتقم منه يإذا ضایقن        10 
الالزم علي  نفي بعض األحيان أجد نفسي قلقا أآثر م     

 أمر من األمور
11 

أغضب بسهولة ولكن سرعان ما أعود إلي حالتي      
 الطبيعية

12 

 13 لدي إحساس بالرغبة في معاقبة نفسي      
 14 أشعر بالرغبة في السب والشتم عند إغضابي     
 آثير(دل یقول أصدقائي عني أنني شخص مجا     

)السؤال   
15 

 16 حينما أختلف مع أصدقائي أشن عليهم هجوما لفظيا     
 17 أفراد أسرتي یقولون عني إنني شخص متهور     
 18 أحب عمل المقالب لألشخاص اآلخرین     
عوقبت في المدرسة أآثر من مرة بسبب تمردي      

 وعصياني
19 

 20 أجد متعة في إیذاء األشخاص     



21 أنا شخص متقلب المزاج      
22 أشعر بأنني شكاك تجاه تصرفات اآلخرين      
أشعر أن الناس يضحكون  مني في حالة عدم       

  وجودي
23

تنتابني رغبة في القيام بعمل يضر األخريين أو       
  يصدمهم

24

25 بعض أصدقائي يضمر لي شيئا من الكراهية      
ب بشدة أضرب رأسي بيديعندما أغض        26
عند سماعي بنجاح شخص أعرفه آما لو آان       

  نجاحه فشال لي
27

28 يقول بعض الناس عني أشياء مهينة      
أعتقد أني مظلوم في هذه  الحياة                             29
30 أشعر بأنني لم أحقق أي شيء في هذه الحياة      
31 أعتقد أنني قليل الحظ      
32 اعتقد أنني شخص منحوس      
33  أجد صعوبة في ضبط أعصابي      
34 يقال عني عادة إنني سريع الغضب      
آثيرا ماخالفت القواعد المتعارف عليها أو       

نفسي(تمردت عليها في داخلي  ) 
35

ربعندما يسيء إلي أحد أرد عليه بالض        36
أشعر برغبة في اشتباك باأليدي مع أي شخص       

 أخر
37

38  أْؤمن بمبدأ  الهجوم خير وسيلة الدفاع      
39 أحب مشاهدة النار      
 


