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 :ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين العنف المدرسي والحاجات اإلرشادية لدى تالميذ السنة 
وقمنا بتطبيق اداتين هما    وتلميذة،تلميذ    100اجريت هذه الدراسة على عينة قوامها    ث متوسط، حي  الثالثة

الحاجات االرشادية مكون    ومقياسعبارة موزعة على ثالثة محاور  (  27)مقياس العنف المدرسي مكون من  
على نظام المجموعة    الدراسة، واعتمدنا   ألغراض واستخدمنا المنهج الوصفي لمالئماته    عبارة،(  23من )

 :انات الدراسة حيث تم الحصول على النتائج التاليةفي تحليل بي (spss21) االحصائية للعلوم االجتماعية

 العنف المدرسي والحاجات اإلرشادية لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط  ارتباطية بينتوجد عالقة  •
 عالقة ارتباطية بين العنف الجسدي والحاجات اإلرشادية لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط •
 .الحاجات اإلرشادية لدى تالميذ السنة الثالثة متوسطتوجد عالقة ارتباطية بين العنف اللفظي و  •
 توجد عالقة ارتباطية بين العنف المعنوي والحاجات اإلرشادية  •

 تالميذ السنة الثالثة متوسط االرشادية،الحاجات  المدرسي،العنف  المفتاحية:الكلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé de l'étude : 

Cette étude visait à révéler la relation entre la violence à l'école et les besoins en 

conseil des élèves moyens de troisième année, car cette étude a été menée sur un 

échantillon de 100 étudiants et étudiantes, et nous avons appliqué deux outils : 

l'échelle de la violence à l'école composée de (27 ) phrases réparties sur trois axes 

et la composante de l'échelle des besoins en conseil de (23) phrases, et nous avons 

utilisé l'approche descriptive pour son adéquation aux fins de l'étude, et nous nous 

sommes appuyés sur le système de groupe statistique pour les sciences sociales 

(spss21) dans l'analyse des données de l'étude, où les résultats suivants ont été 

obtenus   :  

• Relation de corrélation entre la violence physique et les besoins de conseil 

des élèves de troisième année du collège 

• Il existe une corrélation entre la violence verbale et les besoins en 

counseling des élèves de troisième année intermédiaire. 

• Il existe une corrélation entre la violence morale et les besoins de conseil 

Mots-clés : violence à l'école, besoins d'orientation, élèves de troisième année de 

collège 
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 ة  المقدم  

 
 أ

  مقدمة

ان العالم تواجهه العديد من المشكالت لكن من أخطر المشكالت الموجودة هي العنف      
،لما لها من تأثير سلبي على المنظومة بشكل خاص و  المجتمع  بشكل عام ،و العنف أشكال  

المدارس بالرغم من انها  منها العنف األسري، العنف المدرسي ...الذي أصبح اكثر انتشارا في  
مؤسسة تربوية تعليمية يسودها النظام و ذات قيم و قواعد أخالقية تضبط سلوكات التالميذ و  
تضمن حسن الشير للعملية التربوية و لكن اصبحت العكس لتوصف بحلبة العنف تعرض فيها 

 .كل فنون الضرب والشتم

االخالق الغير سوية التي انعكست على  نتائج كل هذا ظهرت العديد من السلوكات و    
التالميذ بشكل سلبي حيث أدى ذلك إلى ضعف التحصيل الدراسي باإلضافة الى تفشي الكثير  
من المشكالت كفقدان الطفل لشخصيته و فقدان الرغبة في الدراسة ,ضعف الفهم و التركيز  

رة و التوجيه و االرشاد و االنتباه ،الهروب من المدرسة ...و كل هذا يرجع الى غياب السيط
الن كل من يحتاج الى من يرشده سواء معرض للعنف او غير معرض ، واالنسان بحاجة إلى  
االرشاد و ذلك ألن اإلنسان بطبعه يبحث عن تحقيق الرضا و السعادة ، اي لكل منا حاجات  

كذلك    اجتماعية ،تربوية ،اسرية و  صحية، يسعى الفرد الى سدها سواء كانت حاجات نفسية،
سد عدم  اي  عمد   ارشادية  و  بالنفص  الشعور  الى  يؤدي  الحاجات  هذه  من  لواحدة  والفرد 

 .اإلطمئنان 

الحاجات االرشادية تتعلق في معظم االحيان بالحالة النفسية و االجتماعية ...للمراهق و       
ذو  ذلك حسب  المرحلة التي وصل اليها ،حيث ان اإلرشاد هو المساعدة التي يقدمها شخص  

للقيام بإختياراته و تجاوزاته و توافقاته وفي حل مشاكله و كذلك   صفة مهنية لشخص اخر،
مساعدة الفرد على فهم نفسه و فهم مشكالته و أنه عملية مساعدة مقدمة لألفراد التي تعاني  
من اضطرابات سلوكية و إنفعالية  ..و ذلك ليتمكن الفرد من الشعور بالتوازن إتجاه ما يتلقاه 

يتسم    و  المدرسي  العنف  المؤسسات ألن  خارج  و  داخل  اإلرشاد  حتمية  على  يؤكد  ما  هذا 
  بالعدوانية الظاهرة و يترتب عنه أذى بدني أو نفسي أو جنسي على التالميذ و هي أشكال،



 ة  المقدم  

 
 ب

عنف جسدي كالضرب ،الدفع ... و العنف النفسي مثل اإلهانة و السخرية من التالميذ أمام  
لجنسي يتدرج في استعمال كلمات ذات داللة جنسية إلى المالمسة الشاذة الرفاق ...و العنف ا

لبعض اجزاء أو أعضاء الجسم للتلميذ وصوال إلى التحرش و هذا كله محرم في الدنيا و الدين  
 َلِيُن الِخْلَقة،  ففي وصف ابو سعيد الخدري لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال :"َهِيُن الَمُقوَلة،

 َمْحُزوًنا ِمْن َغيِر ُعُبوْس،  َضِحك،  َبِسًما ِمْن َغْيرِ  َطْلُق الَوْجِه،  َجِميُل الُمَعاَشرة، لَطبيَعة، َكِريُم ا
ُيِحُب الِرْفَق و   َشِديًدا من َغْيِر ُعنْف" و عن ابي جعفر )عليه السالم ( قال : ِإنَّ ّللاه َرِفيٌق 

".اي ان هللا و رسوله أمرا بقانون من قوانين العيش   َيْعِطي َعلى الِرْفِق َما ال ُيْعِطي َعَلى الُعْنْف 
بسالم آال و هو اللين  و الالعنف و العفو بقوله تعالى بعد بسم هللا الرحمان الرحيم "ُخْذ الَعْفَو  

   .199و ْأُمْر بالُعْرِف و أْعِرْض َعِن الَجاِهِليْن") االعراف (

عد يوم في مؤسساتنا التربوية و للقضاء و من هنا فإن العنف ظاهرة اجتماعية تزداد يوما ب 
الحاجات إشباع  من  بد  ال  منها  الحد  حتى  أو  الزاهرة  هذه  و   على  التالميذ  لدى  اإلرشادية 

المعلمين و من هنا جاءت فكرة إنجاز هذا البحث و إستجابة لمتطلبات الموضوع تم تقسيم  
  : البحث بعد مقدمة عامة له، إلى فصول تضمنتها الجوانب التالية

خصصناه لإلطار العام إشكالية البحث و أهمية و أهداف البحث و    أ_ الفصل التمهيدي :
صياغة الفرضيات و كذا اإلشارة إلى مصطلحات الدراسة و ذكر بعض الدراسات السابقة مع  

 . التعليق عليها

 : ب_الجانب النظري: الذي يشمل فصلين أساسين هما

الباحثتين إلى العنف المدرسي يتحدث عن تعريفه، أشكاله، أسبابه،  رقت فيه  تط  :األولالفصل  
 مصادره.

كذلك تطرقنا إلى المظاهر، واالتجاهات واالتجاه إلى النظريات والعالج والوقاية من مظاهر  
 العنف المدرسي وفي األخير خالصة الفصل. 
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 ج

فياألخير  الفصل الثاني: الخاص بالحاجات االرشادية يتحدث عن تعريفها والمشكالت المترتبة  
 تطرقنا إلى االرشاد تعريفه وأهدافه وأساليبه والحاجة إلى االرشاد

  ين: الجانب التطبيقي: وهو الذي شامله بدوره فصل

   .اإلجراءات المنهجية للدراسة: األولالفصل 

دراسة كذل  أوال:  الدراسة  وزمان  ومكان  دراسة  من  الغرض  وأدوات    ك استطالعية  خصائص 
 . الدراسة مع وصف وطريقة اجراء أدوات الدراسة باإلضافة إلى الخصائص وأدوات البحث

: الدراسة األساسية تطرقنا إلى منهج الدراسة األساسية كذلك زمان ومكان الدراسة ومجتمع  ثانيا 
الدراسة   األخير  وعينة  وفي  الدراسة  أدوات  إجراء  وطريقة  وأدوات  خصائص  إلى  باإلضافة 

 . األساليب اإلحصائية 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية تضمن عرض وتحليل الفرضيات  الثاني:الفصل 
                                              



 

ة   • ش كالي    الإ 
ة  الدراشة   • همي 

 
  ا
هداف  الدراشة   •

 
 ا
ة   • ق    الدراشات  الساب 
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 اإلشكالية: 

أكثر الظواهر شيوعا في العالم هي ظاهرة العنف فهي أصبحت قضية عالمية قديمة  
أنها متواجدة قديم، حيث    أي  العنف مع    الصالةالنبي عليه    أنمنذ زمن  والسالم نهى عن 

و  فقالأذالمسلمين  "يتهم  من  :  معشر  ال أيا  يفض  ولم  بلسانه  ت إيمان  سلم  ال  قلبه  ذوا  ؤ لى 
تعيروهم المسلمين ف  ، وال  تتبعوا عوراتهم  يتتبع إوال  تتبع عو إف  ،اتهم عور   ن من  أخيه  رة  ن من 

  ، الترمذيحمد  أ)  ."ةولو في جوف رحليفضحه  تتبع هللا عورته ومن تتبع هللا عورته    المسلم
2032.)    

 عبارة ف  ن العن أل ، سبابغيرك مهما تعددت األ  تأذي وتعنف نه كما تدين تدان فال  أ
جل هدف  أل   اآلخرين  إيذاءيتضمن    ألنه   ،وسط المجتمعات  المرفوضةفعال  عن فعل من األ

الممتلكات والتدخل في    ة، كاالعتداء واالغتصابمعين   معنوي بوسيلة و  أمادي     حرية ونهب 
 . اآلخرين 

والتعرف  سبابها ودوافعها  ة ألمعرف  الظاهرةفي هذه    والتأملمر يدعونا الى النظر  وهذا األ 
أثر في شكل ومظاهر   واستلزمها ، على المستجدات التي حدثت على الصعيد المحلي والدولي

  العنف.

يضا بهذه  أهي    تأثرت   عنه، فقدعزلها    المجتمع ويمكنمن    أيتجز   جزءا ال  ةوالمدرس 
تعاني من العنف بين طالبها بشكل غير مسبوق والعنف المدرسي يندرج    وأصبحتحداث  األ

ك  طائلةتحت   ومظاهر   ل،ك العنف  عوامل  لظاهره  وهناك  والبلدان  البيئات  كل  في  مشتركه 
ثم الممتلكات ثم    ،ولىاأل  ةالطالب في المرتب   ، فيأتيلضحايا العنف المدرسي  ةبالنسب  العنف،

  ، العنف المدرسي  ةاهتماما بمشكل  ةخير وقد شهدت السنوات األ  ة،المعلمين والعاملين في المدرس
  . بالعنف المدرسي هو التعريف الحقيقي بمصطلح العنف المدرسي  المتعلقةهم التحديات  أ وهي  

 ( 7، ص 2018/2019، )كزواي
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طفال والشباب  هو واقع يوميا يحرم الماليين األ   ةالعنف في البيئات التعليمي   أنحيث  
أنتر    "بالن   وضعتها منظمةحد التقديرات التي  أ  التعليم، ويشيرساسي في  األ  حق النسانمن  

ي  أ مليون طفل ومراهق يتعرضون للعنف في المدارس وحولها كل عام،  246ن  إلى أ نشيونال"
في التعليم على النحو المنصوص عليه    تنتهك الحق  ةو غير الحاضن أ  ةمن المدارس غير اآل

 (www.unesco.org) لحقوق الطفل  المتحدة األمم ةفي اتفاقي 

أصبحت المجتمعات تهتم بترقية نفسها والبحث  يعتبر العالم كله يبحث عن األفضل أي  
عن األمن واألمان وتجنب كل ما يفسد او يعيق مسارها وذلك بطرق حضارية متطورة مثال  

اهم في حياة المجتمعات  يس  الحاجات االرشادية )الرشاد( وذلك لتعديل السلوك ألن الرشاد
عية، التربوية وغيرها. وذلك من  بأقصى درجة من خالل الخدمات الرشادية: النفسية، االجتما

خالل مراكز الرشاد فالجامعات والمدارس بمختلف المراحل ألن الرشاد يساعد التالميذ على  
فهم أنفسهم وإدراك مشاكلهم واالستفادة من قدراتهم ومواهبهم في التخلص من السلوكات الغير  

 والتكيف مع الذات. سوية التي تواجههم، وسعي الرشاد إلى تحقيق الصحة النفسية، 

ومن خالل ما سبق أهتم علماء التربية بإيجاد أشكال تعليمية لسد حاجة المجتمع الالزمة  
ايجابيا، راضيا عن نفسه وعن المجتمع    للنمو التطور ومنها الرشاد كي يعيش شخص، منتجا،

 ( 2009، 102حمد يونس علي عليح، ص أالذي يعيش فيه. )

الدراسة للبحث عن العالقة بين العنف المدرسي والحاجات االرشادية  ولقد جاءت هذه  

 وذلك لمحاولة االجابة على التساؤل العام التالي: 
 هل توجد عالقة ارتباطية بين العنف المدرسي والحاجات االرشادية؟  •

 والتساؤالت الفرعية التالية: 
لدى • االرشادية  والحاجات  الجسدي  العنف  بين  عالقة  توجد  الثالثة    هل  السنة  تالميذ 

 ؟ متوسط 
لدى • االرشادية  والحاجات  اللفظي  العنف  بين  عالقة  توجد  السنة    هل   الثالثةتالميذ 

 ؟ متوسط 
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السنة    هل توجد عالقة ارتباطية بين العنف المعنوي والحاجات االرشادية لدى تالميذ •

 ؟ الثالثة متوسط

 لفرضية العامة: ا •

العنف المدرسي والحاجات الرشادية لدى تالميذ السنة الثالثة   ارتباطية بين توجد عالقة   •
 متوسط. 

 الفرضية الفرعية:  •

الجسدي والحاجات الرشادية لدى تالميذ   دالة إحصائيا بين العنف   عالقة ارتباطية توجد   •
 السنة الثالثة متوسط. 

التالميذ    توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين العنف اللفظي والحاجات الرشادية لدى •
 السنة الثالثة متوسط. 

دالة إحصائيا بين العنف المعنوي والحاجات الرشادية لدى تالميذ    ةتوجد عالقة ارتباطي  •
 السنة الثالثة متوسط. 
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 : ة الدراس ة هميأ

مجال  في    والرشاديمن خالل اثراء التراث النفسي    الدراسةن تضيفه هذه  أما يمكن  
تناولت متغيرات    متغيرات التي  الدراسات  الكثير من  الباحثة على  تعثر  لم  النفس حيث  علم 
 . ةالمحلي  البيئةفي  ة خاصةمجتمع الدراسة

  الصحة والصحةمن العاملين والمسؤولين في مجال    الدراسة كلن تفيد نتائج هذه  أيمكن  
 . ةاالرشادي  العمليةلتحسين  ةلتطوير وبناء برامج ارشادي  ةالنفسي 

نتائج هذه  أيمكن   افراد المجتمع ومؤسساته    الدراسةن تفيد   بأدوارهممن خالل توعيه 
 جدا في التقليل من العنف المدرسي.  ةالهام

  التأهيل للرفع من توجيه نحو    ةوخطط تدريبي   ةفي بناء وتطوير برامج ارشادي   ةالمساعد 
 النفسي االجتماعي. 

 : الدراسة هداف أ

 من خالل:  ة رشادي بين العنف المدرسي والحاجات ال االرتباطيةالعالقة التقصي عن  

 . ةرشادي ال ةبين العنف الجسدي والحاج  االرتباطيةالعالقة  التقصي عن  -1

 . ةبين العنف في المعنوي والحاجات االرشادي  االرتباطيةالعالقة التقصي عن   -2

 . الرشاديةبين العنف اللفظي والحاجات  االرتباطيةالعالقة التقصي عن   -3

 : لمصطلحات الدراسة اإلجرائي التعريف  -

بالتالميذ بمختلف    األذى  اللحاقيهدف الى    ة لألخالقظاهره عدوانيه منافي   هو   العنف: •
 من التالميذ والمعلمين الفاشلين.  ة الوسائل ويلجا اليه فئ 
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يؤدي الى نتائج سلبيه    التعليمية بالمؤسسة  ةهو نشاط يعيق العملي   العنف المدرسي: •
 و المتعلم. أفي التحصيل الدراسي يكون من طرف المعلم 

والتفاعل    هي   العالقة: • االتصال  عالقأمدى  وهنا  االنفصال    المدرسيالعنف  ةو 
 االرشادية  بالحاجات 

 .من طلب االنسان  لشيء ما.  الضرورةهي  الحاجة: •

في المجتمعات لتقديم حلول    ةمجموعه من الضروريات الالزم  هي   اإلرشادية:الحاجات   •
 تكون عن طريق المرشد المسترشد بمجموعه من الطرق.  ةللظواهر الحاصل

 : ةالدراسات السابق 

والجهودهم  أ تعرض طالبتين   لكثر    الدراسة بمفاهيم    ةالمرتبط  ةالسابق  الدراسات  وذلك 
 يتجلى في:  ةلتواجدها والهدف من توظيف هذه الدراسات السابق

هي   • االرشادي   تأثيراتما  او    ةالحاجات  بالعنف  يتعاملون  الذين  االشخاص  على 
 المعنفون؟ 

الدراسات فيما   • الى    ألننابشكل منفصل    يلي لكن نلخص بعضا من هذه  لم نستطيع 
 دراسات شملت المتغيرين. 

 : ة بالحاجات االرشادي ة الدراسات المتعلق -

  ة للطلب  اإلرشاديةالحاجات  "  بعنوان  2008في سنه  ي  زكر   بو أ  منصور، أحمدسناء    ةدراس  -1
حكومية    ةالجنس ونوع المدرس  ةتناولت المتغيرات التالي  ة"،بقطاع غز   ةالثانوي   المرحلة والطالبات  

بـ  فلسطين على عينه قدرت   ةجريت في منطقه غز الدراسة أوتخصص    الدراسةومكان    وخاصة
وطالب   226 مدرس  110  ةطالب  مدرس  116و   ةحكومي   ةمن  الباحث    ةمن  فيها  استخدمت 
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التالي األ الحاجات    ةدوات  وعالج   الرشاديةمقياس  المعلومات  بمنهج  تلجمع  الخام    بياناتها 
 : ةالتالي  ةالى النتيج  االستكشافي وخلصالوصفي 

)الجنس    ةباختالف متغيرات الدراس  ةاحصائيا في الحاجات االرشادي   ةوجود فروق دال
 . ( الدراسةتخصص  الدراسة،مكان  ة،المدرس ، النوع

  ة الحاجات االرشادي "بعنوان    2003قاسم خالد المخالفي في سنه     عبد الكريم عبده  ةدراس  -2
تناولت متغيرين هما الجنس    ةالعراقي   ةوعالقتها بالتوافق النفسي لدى اليمانيين في الجامع

الدراسة وهدفه    ةطالب وطالب   356جريت في العراق على عينه قدرت بـ  أ  ة"،والمستوى التعليمي 
معرفإ االرشادي   ةالقالع  ةلى  والحاجات  النفسي  التوافق  الوافدين    ةللطلب   ةبين  لى إاليمنيين 

باختالف الجنس والمستوى    ةوالكشف عن الفروق في الحاجات االرشادي    ةالجامعات العراقي 
مقياس الحاجات   :دوات التاليةه( مستخدمه فيها البحث األا ر و التعليمي )ليسانس، ماجستير، دكت

 ومقياس التوافق النفسي، وعالج بياناته بالمنهج الوصفي وخلص إلى النتائج التالية: النفسية 

وجود عالقة سلبية بين الحاجات الرشادية والتوافق النفسي كما أظهرت الدراسات وجود  
 فروقا دالة إحصائيا في الحاجات الرشادية باختالف متغيرات الدراسة. 

"الفروق الفردية والتعليمية  بعنوان    2005في سنة  دراسة أحمد مهدي مصطفي إبراهيم،    -4
في بعض الحاجات اإلرشادية في ضوء عدد من المتغيرات النفسية والتعليمية لدى عينة من  

طلب وطالبة، هدفت إلى الكشف  200أجريت في اليمن على عينة قدرت بـ    طالب الجامعة"،
سية، تربوية اجتماعية، مهنية،  عن الفروق في بعض الحاجات الرشادية في عدة مجاالت )نف

أدوا الباحث  فيها  بجامعة األزهر، واستخدم  التربية    ت معلوماتية( عند عينة من طالب كلية 
جمع المعلومات وقائمة الحاجات الرشادية، وعالج بياناته الخام بالمنهج الوصفي وخلص إلى  

 النتائج التالية:  

 الحاجات الرشادية للطلبة.  توجد فروق دالة إحصائيا وفي متغيرات دراسة في -
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"  2004دراسة لطف هللا علي لطف هللا األحزام في سنة    -5 اإلرشادية  بعنوان:  الحاجات 
أجريت في اليمن تناولت المتغيرات التالية:  للطلبة المتأخرين دراسيا وفق سماتهم الشخصية"،  

الكشف عن  طالب وطالبة، هدف إلى    120الجنس، السمات الشخصية، على عينة قدرت بـ  
الشخصية   سماتهم  عن  والكشف  دراسيا  المتأخرين  الطالب  من  لعينة  الرشادية  الحاجات 
للمتأخرين دراسيا والفروق في الحاجات الرشادية باختالف الجنس واستخدام في معالجة بياناته  

ية  الخام بالمنهج االستكشافي وخلص إلى النتائج التالية منها: وجود فروق في الحاجات الرشاد
الشخصية. )نسبه،   باختالف جنسهم وسماتهم  المتأخرين دراسيا  ، ص  2011،  2010لدى 

14/15 ) 

 الدراسات المتعلقة بالعنف المدرسي:  -

بن دريدي في سنة    -1 "  2007دراسة  الثانوية  بعنوان:  المدرسة  التالميذ في  لدى  العنف 
وجاءت هذه الدراسة من أجل تحديد حجم انتشار    تلميذا،   180للجزائر على عينة قدرت بـ  

ظاهرة العنف على تالميذ التعليم الثانوي ودراسة أهم السوسيولوجية المؤدية إلى عنف التالميذ  
وكذا دراسة تمثالت التالميذ للعنف المدرسي بمدينة سوق أهراس، واستخدم فيها الباحث األدوات  

وعالج بياناتها الخام بمنهج الوصفي التحليلي الذي يمكن    التالية: المالحظة والمقابلة واالستبيان 
من وصف الظاهرة محل الدراسة كما تم اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة خلص إلى  

 النتائج التالية: 

الدور  في كايمية  المقاربة  الظاهرة  هذه  لتفسير  مناسبا  سوسيولوجيا  إطارا  تمثل  للعنف 
مل المترتبة على العنف المدرسي وهي عوامل اجتماعية، عوامل  الجزائر. واستنتج أن أهم العوا

 عقلية، عوامل جسمية، عوامل اقتصادية. 

الخولي وآخرون سنة    -2 المرحلة  بعنوان  2008دراسة  العنف لدى طالب  "دوافع سلوك   :
أجريت في    الثانوية دراسة استطالعية وصفية تناولت متغيرين هما الجنس ونوع التعليم،
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العينة بطريقة قصدية، وهدفت    واختيرتمعلما ومعلمة    200من المعلمين قوامها  مصر وعينة  
هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع سلوك العنف لدى طالب المرحلة الثانوية ومدى اختالفها 
من وجهة نظر الطالب والمعلمين، وكذا التعرف على هذه الدوافع واستخدم فيها الباحث استفتاء  

عنف كأداة لجمع المعلومات لدى طالب المرحلة الثانوية وعالج بياناتها الخام دوافع السلوك ال
 بالمنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وخلص إلى النتائج التالية: 

ال يوجد اختالف في التنظيم الدافعي لسلوك عنف طالب المدرسة الثانوية من وجهة نظر    -
تالف في دوافع سلوك العنف لدى طالب  الطالب عن وجهة نظر المعلمين، وكذا وجود اخ 

المدارس الثانوية من وجهة نظر طالب الذكور والناث ووجود اختالف في دوافع سلوك العنف 
لدى طالب المدارس الثانوية من وجهة نظر طالب الثانوية باختالف نوع التعليم. )كزواي،  

 ( 16/17، ص 2018/2019

"مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح  نوان:  بع  2009دراسة جهاد عطية شحاته في سنة    -3
، واقتصرت الدراسة على في خفض السلوك العدواني لدى أطفال مؤسسات اإليواء بقطاع غزة

سنة وتكونت من    13إلى    6طفال تتراوح أعمارهم من    35قرية األطفال ومجموعة مكونة من  
لعدواني، مستخدما المتوسط  عينة تجريبية وعينة طابعة بناء على درجاتهم على مقياس السلوك ا

المعياري واختبار ما نويتني واختبار ويلكوكش، وخلص إلى النتائج التالية:    واالنحراف الحسابي  
العدواني عند   القبلي والبعدي على مقياس السلوك  التطبيقين  وجود فروق دال إحصائيا بين 

 لصالح القياس البعدي. 0.05المستوى داللة 

الدراسة أيضا   إيتا،  كما بينت  البرنامج كان كبيرا واضحا من خالل معامل  تأثير  أن 
وكان له األثر الواضح في حياة األطفال المقيمين بمؤسسات اليواء، بعد تطبيقه وذلك من  

 خالل التطبيق التتبعي. 
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"استراتيجية مقترحة لمواجهة ظاهرة  بعنوان:    2012دراسة حسام محمد خضر في سنة    -4
في مناطق ثالث: ألمنيا،    وية بمصر في ضوء أبعادها المجتمعية"العنف في المدارس الثان 

( مدرسة على عتبة من  17الفيوم، بني سويف على عينة من المدارس الثانوية العامة وبلغت )
بمدارس الثانوي العام وعينة من    253المعلمين والمديرين والوكالء واألخصائيين بلغ عددها  

دراء المراحل والموجهين األوائل ورؤساء األقسام بالضافة خبراء التعليم من موجهي العموم وم
للتواصل إلى   50إلى خبراء التربية من أساتذة كلية التربية من الجامعات المصرية بلغ عددها  

توافق حول مالمح الستراتيجية المقترحة، هدفت الدراسة إلى الكشف عن األبعاد المجتمعية  
والت في مصر  المدرسي  العنف  أنواعه  لظاهرة  حيث  في مصر من  المدرسي  بالعنف  عريف 

عن واقع الظاهرة العنف المدرسي  ومظاهره ونظريات تفسيره والعوامل المؤدية إليه والكشف  
بمدارس التعليم الثانوي العام بمصر في ضوء خبرات بعض الدول، واعتمدت الدراسة على  

المدرسي و  العنف  التحليلي من خال وصف ظاهرة  الوصفي  المنهج مع  المنهج  لتناسب هذا 
طبيعة البحث وموضوعه وتتمثل النتائج المترتبة على العنف تجاه الطالب في المدرسة الثانوية  
في ضعف ثقة الطالب بنفسه، كراهية الطالب الذهاب إلى المدرسة، واستخدام األسلحة الممنوعة  

نقطاع عن مواصلة  في المدرسة، كثرة الصابات والجروح بين الطالب، التأخر الدراسي، اال
الدراسة، واالعتداء على العاملين في المدرسة، وتحدى القوانين المدرسية واالنضباط المدرسي  

 وارتفاع تكاليف إصالح األثاث المدرسي.  

 (. 122/123، ص 2019)إبراهيم حبيلي، سنة 
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 التعليقات على الدراسات:  -

 من حيث الهدف:  •

الدراسات   أهداف  إلى  تباينت  الدراسات  هذه  تناولتها  التي  التغيرات  باختالف  السابقة 
التعرف على الحاجات الرشادية الضرورية وكذلك التعرف على العنف المدرسي الذي أصبح 
من أكثر القضايا المدروسة عالميا ووطنيا حيث أنه يمكن دراسة الحاجات الرشادية حسب  

،  2008ومية أو خاصة دراسة سناء منصور متغيرات عديدة كالجنس ونوع المدرسة سواء حك 
، فقد هدفت إلى التعرف على الحاجات  2003أما دراسة عبد الحكيم عبده قاسم خالد المخالفي  

الرشادية التي لها عالقة بالتوافق النفسي في ضوء متغيرين هما الجنس والمستوى التعليمي  
مهدي   أحمد  دراسة  الظروف 2005أما  على  التعرف  إلى  تطرقت  الحاجات    ،  في  الفردية 

الرشادية في ضوء عدد من المتغيرات أال وهي: متغيرات نفسية وتعليمية وتربوية واجتماعية  
، إلى  2004ومهنية ومعلوماتية، في حين هدفت دراسة لطيف هللا علي لطيف هللا األحزام  

 الكشف عن الحاجات الرشادية في ضوء الجنس والسمات الشخصية. 

، إلى  2007متعلقة بالعنف المدرسي فقد تطرق بن دريدي في سنة  أما فالدراسات ال
، فقد  2008ظاهرة العنف على التالميذ، أما دراسة الخولي وآخرون سنة    انتشارتحديد حجم  

هدفت إلى التعرف على دوافع سلوك العنف في ضوء متغيرين هما الجنس، ونوع التعليم، في  
د تطرقت إلى فعالية برنامج إرشادي في خفض  ، فق2009حين أن دراسة جهاد عطية شحاتة   

دراسة حسام محمد خضر   العدواني وأخيرا  األبعاد  2012السلوك  للكشف عن  فقد هدفت   ،
المجتمعية لظاهرة العنف المدرسي، ونهدف من خالل بحثنا هذا إلى التعرف على الحاجات  

 الرشادية وعالقتها بالعنف المدرسي. 
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 من حيث األدوات:  •

ظم الدراسات على مقاييس معينة في جمع بياناتها كمدرسة سناء منصور  تناولت مع
استخدمت مقياس الحاجات الرشادية أما عبد الحكيم فقد استخدم مقياس الحاجات النفسية  

أدوا مهدي"  "أحمد  استخدم  حين  في  النفسي،  التوافق  المعلومات    تومقياس  المتعلقة  جمع 

دة من قبل أي كانت جاهزة لجمع البيانات، وكذلك  لحاجات الرشادية، وهي مقاييس معتمبا
دراسة الخولي استخدم فيها استفتاء دوافع لسلوك العنف، في حين أن دراسة أحمد بن دريدي  
فقد اعتمد على المالحظة والمقابلة واالستبيان كأدوات لجمع البيانات، أما دراسة جهاد عطية  

المتوسط استخدم  حيث  إعداده  من  أداته  كانت  واستخدم    واالنحراف الحسابي    فقد  المعياري 
 اختبار مان وتيني واختبار ويلكوكس. 

 من حيث العينة:  •

)طلبة   الجامعة  بطلبة  اهتمت  من  فمنها  العينة  حيث  من  السابقة  الدراسات  اختلفت 
،  2005، ودراسة أحمد مهدي  2003وطالبات( كالدراسات التالية: دراسة عبد الحكيم عبده  

منصو  سناء  دراسة  علي    2008ر  أما  لطف هللا  الخولي  2004ودراسة  ودراسة   ،2008  ،
أجريت دراساتهم على طالب المستوى الثانوي في حين أن دراسة   2007ودراسة "بن دريدي"  
سنة وفي    13إلى    6طبقت على عينة أطفال يتراوح عمرهم ما بين    2009جهاد عطية سحاته  

نة من المعلمين والمديرين والوكالء  طبقت على عي  2012اآلخر نجد دراسة حسام محمد خضر  
 واألخصائيين ورؤساء األقسام وأساتذة الكلية وخبراء التعليم ومدراء المراحل والموجهين األوائل. 

 من حيث المنهج المستخدم: •

نالحظ أن جميع الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي واالستكشافي في معالجة  
 . المنهج األمثل  باعتبارهمواضيعها 

 من حيث النتائج:  •
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الحظ طالبتين أن نتائج الدراسات السابقة كانت متباينة في الدراسات المتعلقة بالحاجات  
الرشادية بالرغم من اختالف متغيرات الدراسات فقد توصلت جميعها إلى وجود فروق دالة 

المدرسي   العنف  لمتغير  بالنسبة  أما  الرشادية،  الحاجات  في  في  إحصائيا  وقعت  فنتائجها 
اختالف أي كل واحد منهم توصل إلى نتيجة معينة فدراسة "بن دريدي" توصل إلى أن أهم  
دراسة  أما  اقتصادية،  جسمية،  عقلية،  اجتماعية،  عوامل  هي  العنف  عن  المترتبة  العوامل 
الخولي توصلت أنه ال يوجد اختالف في التنظيم الدافعي لسلوك عنف طالب المدرسة أما  

والبعدي  دراس القبلي  التطبيق  بين  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  أنه  إال  توصلت  ة جهاد عطية 
وأخيرا دراسة حسام محمد خضر التي توصلت إلى أن هناك العديد من النتائج تترتب عن تجاه  

 الطالب.
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 تمهيد: 

يعتبر العنف المدرسي ظاهرة أكثر انتشارا في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة  
خاصة، حيث يعتبر سلوك عدواني يؤثر على األفراد الموجودين داخل المدرسة بشكل مباشر  

التربوية ويؤدي  أو غير مباشرة إللحاق األذى بهم ويؤثر عليهم بشكل سلبي يعوق سير العملية  
 إلى كل ما يتسبب في اضطراب الجو المدرسي. 

 العنف المدرسي:  -1

 أوال: العنف 

 العنف: لغة  •

وردت كلمة العنف في اللغة العربية منذ زمن مكر حين أستار ابن منظور في معجمه  
لسان العرب أن العنف هو الخرق باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق وعنف به وعليه بعنف  

وعنافه، وأعنفه، وعنفه تعنيفا، وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره واعتنف األمر: أخذه   عنفا
بعنف وعنف وأعنف الشيء: أخذه بشدة واعتنفت الشيء كرهته ووجدت له على مشقة وعنفا،  

 ( 76، ص 2021)عويس،  والتعنيف هو التعبير واللوم والتوبيخ والتقريع.

"العنف"   أنه   اصطالحاويعرف  باألشخاص    على  األذى  إلنزال  البدنية  للقوة  ممارسة 
والممتلكات كما أنه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضررا جسميا أو التدخل في الحرية الشخصية  

اللفظي الذي   بالعنف  تبدأ    الجسدي في السب والتوبيخ والعنف    يتمثل وهو مستويات مختلفة 
رين وأخيرا العنف التنفيذي وهو التفكير  الذي يتمثل في الضرب والمشاجرة والتعدي على اآلخ 

 ( 22، ص 2013)مبيضين، بالقتل والتعدي على اآلخرين أو ممتلكاتهم بالقوة. 
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وعرفه الشامي بأنه سلوك فعلي أو قولي يتضمن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها  
)نفس إللحاق األذى والضرب بالذات أو باآلخرين، أو إتالف الممتلكات لتحقيق أهداف معينة.  

 المرجع السابق(

أما موسوعة الجريمة والعدالة فتعرف العنف بأنه كل صور السلوك سواء أكانت فعلية  
تهديدية التي ينتج عنها تهديد وتحطيم للممتلكات أو إلحاق األذى والضرر أو الموت بالفرد  أو  

 ( 376، ص 2012)مقدم، والمجتمع. 

سلوكية تظهر في شكل من   استجابةففي المجال النفسي يرى الباحثون أن العنف هو "
أشكال ممارسة القوة فوق إرادة الناس اآلخرين، ويعني كذلك إثارة الفزع والرعب والهلع والخوف 

 )نفس المرج السابق(النفسي. 

العالمية )  بأن  OMSوعرفت منظمة الصحة  ( في آخر تقرير حول الصحة والعنف 
التهديد باستخدامها ضد الذات أو ضد    العنف هو االستخدام المتعمد للقوة البدنية الفعلية أو 

شخص آخر أو ضد مجموعة من األشخاص أو المجتمع ككل، مما يسفر عن وقوع إصابات  
 ( 4، ص 2017)رمضان وبوحيش، أو وفيات أو إيذاء نفس أو حرمان. 

( فيرون أن العنف هو التهديد أو محاولة االستعمال أو  STLVIA étal  2011أما )
لل الفعلي  البدني.  االستعمال  وغير  البدني  األذى  إلى  تؤدي  التي  الفيزيائية  والشمري، قوة  )أسعد 

 ( 2027، ص  2012

ويعرفه "برترام" بأنه السلوك الذي يصدر عن فرد أو جماعة من األفراد بقصد إيذاء اآلخرين.  
 (227)نفس المرجع السابق، ص 
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 العنف المدرسي: 

عرف معجم العلوم االجتماعي العنف المدرسي بأنه السلوك الظاهر والمالحظ الذي 
يهدف إلى إلحاق األذى باآلخرين أو بالذات ويعتبر تعويضا عن اإلحباط الذي يعانيه المعتدي.  

 ( 58، ص 2014)السعايدة، 

مثيرات ( الطاقة التي تتجمع داخل اإلنسان وال تنطلق إال بتأثير ال1997عرفه إبراهيم )
الخارجية وهي مثيرات العنف وتظهر هذه الطاقة على هيئة سلوك يتضمن أشكاال من التخريب  

 (110، ص 2018)خلف، والسب والضرب بين التالميذ أو بين تلميذ ومدرس. 

هو سلوك أو تصرف بعد زمن الطالب داخل المدرسة   Bouer  2010وعرفه أيضا باور  
زيا، ويهدف بإلحاق الضر واألذى لممتلكات المدرسة.  سواء أكان هذا السلوك جسميا أو رم

 )نفس المرجع السابق(

( عليا  أبو  البدنية  2001يصف  )اإليذائية(  الممارسات  جملة  بأنه  المدرسي  العنف   )
،  2014)التل، الحربي،  والنفسية التي تقع على الطلبة من قبل معلميهم أو من بعضهم في المدرسة.  

 ( 49ص 

( العنف المدرسي بأنه هو ذلك السلوك العدواني الذي يحدث  2004البشري )كما يعرف  
المدرسة أو حتى   أتجاه بعض معلميهم في  من بعض الطالب سواء تجاه بعضهم البعض، 

 )المرجع السابق( اتجاه المدير نفسه، أو تجاه األدوات والمعدات المدرسية أو المباني.

ائية البدنية أو النفسية التي تقع على الطلبة  تعريف أبو عليا هو كل الممارسات اإليذ
 ( 113، ص 2019)البجاري والجميلي، من قبل معلميهم أو من بعضهم في المدرسة. 

السلوكيات  في  المتمثلة  المدرسي  الوسط  في  الشاذة  السلوكيات  هي  حويتي:  تعريف 
 )نفس المرجع السابق(اللفظية والغير لفظية. 
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: هو كل تصرف يؤدي  2003د الرحمان بن عسكر  العنف المدرسي يعرض منصور عب 
بالفرد وفرض اآلراء   واالستهزاءإلى إلحاق األذى باآلخرين، وقد يكون األذى جسميا أو نفسيا،  

 ( 3، ص 2021)جنة وخطوط، بالقوة وإسماع الكلمة البذيئة. 

( على أنه التعدي على حرية وكرامة اآلخرين سواء كالما  2021ويعرفه شنوف خالد ) 
فعال بدافع عدوانية واندفاعية حادة قصد إهانة الشخص أو الحصول على شيء معين.    أو 

 )مرجع سبق ذكره( 

 العنف المدرسي:   -

هو مجموعة السلوكات الغير مقبولة اجتماعيا بحيث تؤثر على النظام العام للمدرسة 
ب أو وتؤدي إلى نتائج سلبية بخصوص التحصيل الدراسي كالتخريب داخل المدارس أو الضر 

الجنسي وحمل السالح باإلضافة إلى السب    واالعتداءالمشاجرة والسطو على ممتلكات المدرسة  
 ( 706، ص 2020)قيدوم،  وإثارة الفوضى بأقسام الدراسة.  واالستهزاءوالشتم والسخرية 

 العنف المدرسي عند عدنان كيفي:  -

هو ما يجري في بعضها من ممارسات سلوكية يكون أبطالها الطالب والطالبات والمعلمون  
والمعلمات شرارتها الغضب ووقودها تزايد االنفعال ونتيجتها استخدام اللطم والركل والضرب 
بالكلمات واآلالت الحادة والحصى أحيانا بالسالح وبالتالي فإنها تشكل خطرا على حياة هذه 

 ( 167، ص  2019)سارة فتحى وآخرون، الناس. الفيئة من 

عرف أحمد حسن الصغير العنف الطالبي بأنه السلوك العدواني الذي يصدر من بعض  
على   ينطوي  والذي  المجتمع    انخفاض الطالب  والموجه ضد  والتفكير،  البصيرة  مستوى  في 

المدرسي يشتمل عليه من معلمين وإداريين وتالميذ وأجهزة وأثاث وقواعد وتقاليد مدرسية والذي 
 ( 61، ص 2008)الخولي، ينجم ضرر وأذى معنوي ومادي. 
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،  وعرفته كوثر إبراهيم رزق بأنه: استجابة متطرفة وشكل من أشكال السلوك العدواني 
الغير المشروع للقوة    واالستخدام  االنفعالتتسم بالشدة والتصلب والتطرف والتهيج والتهجم وشدة  

 )مرجع سبق ذكره( شخص ما أو موضوع معين وال يمكن إخفاؤه وإذا زاد نتيجته مدمرة.  اتجاه

أن العنف هو عملية اإليذاء التي تحدث داخل المدرسة بطريقة عدوانية  تستنتج الطالبتين:  
التالميذ  س بين  أو معنوي ويكون  لفظي  أو  أكان ذلك اإليذاء جسدي  بين    فيماواء  أو  بينهم 

 األستاذ والتلميذ أو بين التلميذ واإلداريين وغيرهم. 

 أشكال العنف المدرسي:  -2

تبعا   بأخذ أشكال ال متعددة  التالميذ  الموجه ضد  العنف  أن  الميدانية  الدراسات  يبين 
لذي يمارسه، والشخص الذي يقع عليه العنف ومن بين األشكال  لطبيعة الموضوع والشخص ا

 كاآلتي: 

 العنف الجسدي:  -أ

أعطى العديد من الباحثين تعريفات مما أدلى وضوحا على مدلول العنف الجسدي وعليه  
الجسدية  القوة  استخدام  هو  الجسدي  "العنف  شامال:  تعريفا  "عمران"  الدكتور  تعريف  يعطي 

رين من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار جسمية لهم، وذلك كوسيلة عقاب  بشكل متعمد تجاه اآلخ 
نفسية جراء تلك األضرار، كما ويعرض صحة    ةغير شرعية مما يؤدي إلى آالم وأوجاع ومعانا

 الطفل لألخطار. 

العنف الجسدي الحرق والكي بالنار، ورفسات باألرجل، والخنق،    استخدام ومن أمثلة  
،  2006)عجرود،  الضرب باأليدي أو األدوات إلى أنحاء الجسم، دفع الشخص، لطمات وركالت.  

 ( 19ص 

من تعريف الدكتور عمران أن العنف هو التعدي على اآلخرين بطريقة    تستنتج الطالبتين: 
يخل وأن  بهم،  الضرر  إللحاق  الجسدي  متعمدة  العنف  عن  ينتج  جسدية  وجروح  أضرار  ف 
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إصابات جسدية وقد تؤدي إلى حدوث عاهات مستديمة أو إعاقات حسية كالعمى أو فقدان 
السمع وقد تقضي إلى الوفاة، ويتمثل هذا النوع من اإلساءة في اللكم والضرب والركل والعنف  

 ( 20، ص 2011)علوان، المتعمد. والسب والضرب والحرق 

 عنف النفسي: ال -ب

قد يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل وهذا وفق مقاييس مجتمعة ومعرفة  
عملية للضرر النفسي، وقد يحدث تلك األفعال على يد شخص أو مجموعة من األشخاص  
الذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل طفل متضرر مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية،  

لجسدية، كما يضم هذا التعريف وتعاريف أخرى قائمة بأفعال تعتبر عنفا نفسيا مثل  الذهنية وا
عزلة،   تهديد،  تخويف،  إهانة،  الفرد،  فبول  وعدم  سلوكيات  استغاللرفض  وغير    تالعبيه ، 

بالطفل كما يعتبر فرض اآلراء على   االكتراثواضحة، تذنيب الطفل كمتهم، المباالة وعدم  
 )عجرود، مرجع سبق ذكره(نوع من أنواع العنف النفسي.   اآلخرين بالقوة هو أيضا

الطالبتين:  أو    تستنتج  والديه  بالطفل من طرف  نفسي  إلحاق ضرر  النفسي هو  العنف  أن 
وسبه وشتمه مما يخلف    واحتقارهمدرسيه كإهماله أو التنمر عليه وعدم الرغبة في الكالم معه  

 عليه آثار نفسية كبيرة تبقى معه حتى البلوغ. 

أو اإلصرار    باستمرار  وانتقادهالشخص اآلخر    احتقار ويتضمن العنف النفسي أيضا  
 باالحترامعلى جعله يشعر بأنه إنسان فاشل وغير مفيد وعديم المسؤولية ومعقد، غير جدير  

 ( 777، ص  2013)إبراهيم،  وغير ناضج.
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 أسباب العنف المدرسي:  -3

 طبيعة المجتمع األبوي السلطوي:  -أ

، إال أن جذور المجتمع المبني على  انتقاليةفبالرغم من أن المجتمع العربي يمر بمرحلة  
قبل األخ   العنف من  المثال أن استخدام  السلطة األبوية ما زالت مسيطرة فنرى على سبيل 
الكبير أو المدرس أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير االجتماعية السلبية، وحسب النظرية  

يتواجد في مج يكون عنيفا عندما  اإلنسان  فإن  االجتماعية  العنف سلوك  النفسية  يعتبر  تمع 
 ( 120، ص  2018)مباركي، ممكنا، مسموح ومتفق عليه. 

ترى الباحثتين من خالل طبيعة المجتمع األبوي السلطوي أن الفرد الذي يسيطر عليه  
أو يمارس عليه سلوك العنف يصبح هو أيضا إنسانا عنيفا والعنف بالنسبة له سلوك عاديا بما  

 أنه تعرض هو اآلخر إليه. 

 جتمع تحصيلي:  م -ب

في كثير من األحيان يحترم الطالب الناجح فقط وال يعطى قيمة وأهمية وكيانا للطالب 
الفاشل تعليميا، بمعنى الطالب الذي ال يتجاوب مع أساتذته، فالطالب الذي يعاقب من قبل  

 )نفس المرجع السابق(معلميه فإنه سوف يبحث عن شخص يمكنه أن يصب غضبه عليه. 

أن التالميذ الفاشلين دائما هم الذين يكونون عنيفين وذلك لعدم إعطائهم  البتين:  تستنتج الط
 قيمة وتكرار معاقبتهم. 

 وسائل اإلعالم:  -ج

وهذه   اإلعالمية  الوسائل  أهم  من  يعتبر  الذي  التلفزيون  جهاز  بيت من  اي  يخلوا  ال 
ام أفالم اإلجرام والعنف  الوسيلة بالرغم من إيجابياتها العديدة لوحظت العديد من سلبياتها، جر 

والجنس والرعب، هذه المشاهدات قد تتحول إلى سلوكات يمارسها األفراد لتأثيرهم بها، حيث  
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القسوة  فيتعلم من خالله  الطفل  سلبية على  يؤثر بصورة  التلفاز  أن  الغفور  عبد  يرى محمد 
يرا في تأسيس سلوك واالستهزاء والهمجية والتخريب والعدوانية، فوسائل اإلعالم تلعب دورا كب 

العنف لدى األطفال، حيث يقوم الطفل بتمثيل وحفظ ما يعرض في التلفاز في مخزونه الفكري.  
 ( 382، ص 2017)حصيمر، 

أن وسائل اإلعالم تؤثر على سلوك الطفل من خالل مشاهدته سواء األفالم تستنتج الطالبتين:  
نف فيصبح يقلد كل ما شاهده ومن  على نوع من الع  تحتوي الكرتونية أو بعض البرامج التي  

 ثم يترسخ في سلوك العنف. 

 العوامل النفسية:  -د

هناك عدة من العوامل التي تؤثر على نفسية الطفل وتنعكس على شكل سلوكات عنيفة  
ومن هذه العوامل نجد، وقت الفراغ وعدم وجود وسائل لتمضيته، الدفاع عن النفس في حالة 

صدمة نفسية أو كارثة، الشجارات العائلية ضعف السيطرة على  التعرض للتهديد، التعرض إلى  
المحيط   الوسط  كان  إذا  الظهور وخصوصا  وما يصاحبها من حب  المراهقة  النفس، مرحلة 

 )نفس المرجع السابق(يعتبر العنف فيه من دالئل الرجولة، الحرمان، اإلحباط، التعرض للعنف. 

 دوافع ثقافية:  -و

ت الشباب الدراسية والثقافية والمادية وعدم ممارسة األنشطة الثقافية  تتمثل في عدم إشباع حاجا
 ( 54، ص 2018 بيضين)الم .واالجتماعية والدينية 

أن الدافع الثقافي يلعب دور مهم في محاربة العنف المدرسي حيث ال بد    تستنتج الطالبتين:
 من توفير أنشطة ترفيهية وثقافية ودينية واجتماعية تقضى على ظاهرة العنف المدرسي.  
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 الصراع الطبقي:  -ه

وهذا النوع من الصراع نتيجة لشعور إحدى الجماعات أنها أرقى من األخرى فتحاول  
السيطرة عليها لتحقيق مصلحة، ويمكن أن نمثل لهذا النوع من الصراع بموقف الطبقة الرأسمالية  

)مرجع يابق، ص  .  االضطراباتوما يقوم نتيجة ذلك من    استغاللهامن الطبقة العاملة ومحاولة  

56 ) 

أن العنف المدرسي يتولد أحيانا بسبب عامل الفقر وعامل الغنى حيث نجد    الطالبتين:تستنتج  
في بعض المؤسسات أن األطفال األغنياء يحاولون دائما السيطرة ممارسة العنف بشتى أنواعه  

 على الفئات الفقيرة. اللفظيخاصة العنف 

 مصادر العنف المدرسي:  -4

إلى مصدريين أساسيين للعنف في الوسط المدرسي    يمكن منذ الوهلة األولى إلى اإلشارة
 عنيفة: فاألول يكون مصدره داخل المدرسة ويتم في شكل سلوكات 

 بين التالميذ أنفسهم.  ✓

 بين المعلمين أنفسهم.  ✓

 ( 33، ص 2008)خريف التخريب المتعمد للممتلكات.  ✓

أما المصدر الثاني فيكون من خارج المدرسة ويقوم بن جماعة من األشخاص ال ينتمون  
إلى المدرسة وال لألهالي بغرض التخريب أو اإلزعاج عنف يتم من قبل فرد أو جماعة من  
األولياء أو أقارب التالميذ ويعرقلون نظام المدرسة واإلدارة والمعلمين ويضم أشكال مختلفة.  

 ( 34سابق، ص )نفس المرجع ال

 مظاهر العنف المدرسي:  -5

 يتخذ العنف المدرسي مظاهر مختلفة منها: 
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 العنف الموجه إلى اآلخرين: -1

يقوم بعض الطالب بإثارة الشغب داخل المدرسة أو داخل غرفة الصف الدراسي وذلك 
 بالتعدي على الطلبة بالضرب ومعلميهم في المدرسة.

على زمالئهم    والتعدي يقومون بإثارة الفوضى داخل القسم  أن هناك تالميذ   تستنتج الطالبتين:
 أو أساتذتهم بالضرب أو طرق أخرى من العنف. 

 اإلضراب واالمتناع عن الدرس:  -2

 حيث يتزعم بعض الطلبة حركة كالعصيان واإلضراب داخل المدرسة. 

إقامة فوضى عارمة داخل المؤسسة و   تستنتج الطالبتين: ذلك  أن هناك تالميذ يسعون إلى 
 بإقامات احتجاجات. 

 التمرد على المجتمع المدرسي:  -3

المجتمع   تقاليد  عن  الخروج  تحاول  شلل  أو  عصابات  في  الطلبة  بعض  تجمع  هو 
 المدرسي ومخالفة القيم والقواعد التي يحافظ عليها. 

أن العنف يكون حتى بإقامات عصابات مكونة من عدة أشخاص يسعون    تستنتج الطالبتين: 
 شتى أنواعه. إلى العنف ب 

 اإلتالف والتحطيم:  -4

 حيث يقوم بعض الطلبة بالعنف المادي على أجهزة ومعدات وأثاث المدرسة. 

أن هناك بعض التالميذ يتعدون على ممتلكات المدرسة كتكسير السبورة    تستنتج الطالبتين: 
 وغيرها من أفعال العنف. 
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 االتجاهات العلمية لتفسير األنماط المستجدة من العنف المدرسي:  -6

 االتجاه األول:  -

يعتمد على التعلم ويقرر هذا االتجاه بأنه السلوك العدواني سلوك مكتسب أي أن الطالب 
استجابات جديدة من النموذج وهذا يؤدي به إلى التقليد والمحاكاة يحاول الطالب تقليد  يتعلم  

 ومحاكاة الكبار. 

 االتجاه الثاني:  -

يعتمد على التحليل النفسي وهو عكس االتجاه األول حيث يقرر أن السلوك الفطري  
جي والعدواني هو  يولد مع الطالب العدوان يتجه نحو الذات ليقضي عليها وال يتجه للعالم الخار 

 الدافع األساسي في حياة الفرد، الجماعة وأساس التمايز والتفوق. 

 االتجاه الثالث:   -

يعتمد على التحليل العاملي لسمات الشخصية للسلوك العدواني والعدوان يمثل القطب  
 (. 598، ص 2019)مشاعل، الموجب في عامل ثنائي من عوامل السمات االنفعالية الشخصية. 

 ريات المفسرة للعنف المدرسي: النظ -7

الباحثين واختالف   المدرسي بتنوع  العنف  تناولت ظاهرة  التي  تنوعت وتعددت الرؤى 
 اتجاهاتهم النظرية ومن بين النظريات كاآلتي: 

 النظرية البيولوجية:  -1

العدوانية هي    الموالت تعتبر هذه النظرية أن العنف سلوك غريزي وليس مكتسب وأن  
 حيبأساسا استجابة فطرية، إال أن ضرورة االستجابة قد تعدل بفعل التعلم والممارسات، فالفرد  

رواد هذه النظرية وخاصة لومبروز سيزار مجرم بالوالدة، ويفسر هذا في بعض الدراسات بوجود  
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ند الكثير  كروموزوم اإلجرام زائد عن المعتاد عن الشخص العنيف، وقد وجد هذا التركيب ع
من السجناء إلى أنه غير كاف لوحده لتحليل السلوك اإلجرامي، إن استمرار العنف في الحياة  
المعاصرة، حسب هذه النظرية مرده إلى صعوبة تحلي اإلنسان عن طبيعة تفكيره المتوحشة  

 ( 156، ص 2020)فياللي، الموروثة. 

أن العنف أو أي سلوك عدواني يخلق  مما سبق أن رواد هذه النظرية يرون    تستنتج الطالبتين: 
مع الفرد منذ والدته فهو ال يكتسبه من البيئة الخارجية، فاإلنسان المجرم مجرم في طبيعته  

 وفطرته وتفكيره عدواني منذ صغره. 

وقد فسر بعض البيولوجيين سلوك العنف على أنه نوع من الشذوذ والتراكيب الجينية أو  
من القرن العشرين أبحاث مهمة عن    والسبعينات  الستينات بين    التركيبة الوراثية، فقد جرت ما

تكوين الكروموزومات لدى ذكور المجرمين وإناثهم، والتكوين الجيني فقد بات ثابتا ومعروفا  
  46، حيث أن مجموع الصفات الصبغية والكروموزمات لدى اإلنسان يحتوي على  1956منذ  

ي كرسومات  أو  )وكل صبغ  كليا  متشابها  يسمي  زوجها  مما  األلوف  بل  المئات  على  حتوى 
بالجينات والمولودات أو الموروثات( في حين أن الزوج الثالث والعشرون من هذه الصبغيات  
هو زوج الصبغيات أو الكروموزومات الخبيثة، وقد أثبتت الدراسات أن األفراد الذين يتميزون  

ف تظهر لديهم في أغلب األحيان حاالت  بالعدوانية والذين اعتقلوا بسبب ارتكابهم شتى أنواع العن 
 ( 132، ص 2017)بالموسى وأحمد، من الشذوذ في صبغتهم الجنسية. 

الطالبتين:  فعل    تستنتج  أنواع    ن البيولوجيي من  نوع من  أنه  العنف على  أرجعوا سلوك  أنهم 
 الشذوذ وأنه سلوك موروث. 

 نظرية التحليل النفسي:   -2

العدوان أساسه بيولوجي فنظرية فرويد تعد الغرائز أساسها فالغريزة هي القوة المحركة  
لكل سلوك اإلنسان وتتجمع الغرائز في منصب بغض النظر عن عددها غرائز الحياة وغرائز 
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الموت فتهدف غرائز الحياة على الحفاظ على كل من الفرد والجنس عن طريق إشباع الحاجات  
التطور وإلى نوع الطاقة النفسية التي تظهر في غرائز الحياة فهي الدافع وترمي إلى النمو  

لديه رغبة ال   الشخص  بأن  يحد  التدمير  أما يسميها فرويد غرائز  الموت  أما غرائز  الحيوي 
، ص  2020)مشاعل،  شعورية في أن يموت ومن المشتقات العامة لغرائز الموات الباحث العدواني  

13 .) 

فسي قائمة على تفسير الشخصية والتي هي عبارة عن واقع أو حقيقة  فنظرية التحليل الن 
النفسية في   بين أنظمة وسيرورة دينامي تدفع الطاقة  بينها    اتجاهاتصراعية  متعاكسة ومن 

أو نحو تدمير اآلخرين والتي أطلق عليها فرويد   النزوات التي هي موجهة نحو التدمير الذاتي
ليه فإن العدوان هو الشكل الذي تأخذه نزوة الموت عندما  بنزوات الموت وبناءا ع 1915سنة  

 (68، ص 2020)بن زياني، تكون موجهة نحو الذات أو نحو اآلخرين. 

يرى علماء النفس أن العنف هو السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه وهو  
دوانية استثمارا صريحا  عادة سلوك بعيد عن التحفيز والتمرن تستثمر في الدوافع والطاقات الع

 ( 363، ص  2020)سرحان الخيالني، بدائيا كالضرب ... وتدمير الممتلكات. 

من خالل نظرية التحليل النفسي أن العنف ينتج عن طريق غرائز اإلنسان    تستنتج الطالبتين: 
وتحدث نتيجة صراع الفرد مع نفسه حيث سلوك العنف يزيد مع اإلنسان يمكن أن يكون ذلك  

 نتيجة الجو العائلي أو نتيجة عقد نفسية قديمة. 

 نظرية اإلحباط العدواني:  -3

ولى في دراسة العدوان ومن أبرز علمائها  تعد هذه النظرية من النظريات النفسية األ
دومبلير ربطت هذه النظرية بين العدوانية واإلحباط الذي يقود غلى شكل من أشكال    جون دوالر

الدافع فإن اإلحباط هو الدافع الرئيسي من وراء العنف، إذ أنه بواسطة    نظريةالعدوان، فحسب  
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ته الخاصة، فكثيرا ما نرى أن العنف ناتج  العنف يتمكن الفرد الذي يشعر بالعجز أن يثبت قدرا
 ( 811، ص 2018عن المنافسة والخبرة )عماد وعلي، 

أما العدوان حسب هذه النظرية يمكن أن يكون ممنعا حيث أن هناك بعض األشخاص  
يجدون استمتاعا في إيذاء اآلخرين فمنهم يستطيعون إثبات رجولتهم ويوضحون أنهم أقوياء 

يكتس  وأنهم  أهمية  استمرار  وذو  مع  مرضيا  العدوان  يكون  ولذلك  االجتماعية،  المكانة  بون 
  لالنفعال طارئ وال ينتهي بنهاية األسباب المثيرة    بانفعالمكافأتهم على عدوانهم والعنف وقد يبدأ  

، ص  2014بل قد يتخذ أشكاال أخرى متعددة ليست ذات صلة مباشرة بالسبب. )الزليطي،  
13 ) 

النظرية أن اإلحباط والعدوان مرتبطان ببعضهما البعض ذلك ألن    من هذه  تستنتج الطالبتين:
التلميذ المحبط دائما يسعى وراء العنف ويمكن أن يكون نتيجة إحباطه مرتبطة بالغير والمنافسة 
مما يدفعه إلى ممارسة العدائية في المدرسة، كما أن السلوك العدواني ينتج عن التلميذ للفت  

 والحصول على مكانته.  االنتباه أو إلثبات قوته

ففي دراسة عن اإلحباط والعدوان وجد أنه كلما زاد عدد تالميذ الفصل، كلما أدى ذلك  
إلى نشوء االحتكاكات والتوترات بينهم، وكلما أدى ذلك إلى زيادة نزعاتهم العدوانية فضال عن  

المدرس وغيره  أن زيادة عدد الطالب أي ارتفاع كثافة الفصل عاليا ما تجعل عملية ضبط  
الزائدة   الكثافة  العدوانية، وقد وجد أيضا أن  للتجاوزات  المجال  يفسح  أمرا عسيرا مما  للنظام 
ترتبط بالعدوان وبمظاهر القلق واعتالل الصحة كما ترتبط باالنسحاب وتولد شعور بعدم الراحة 

 ( 31، ص 2002ويقل حب الناس لبعضهم البعض، ويقل التفاعل بينهم. )دحالن، 

 نظرية التفاعلية الرمزية:  -4

الماضي لتؤكد على أن    القرن هذه النظرية على يد تشارلز كولي وجورج ميد في بداية   
التفاعل مع اآلخرين هو من أكثر العوامل أهمية في تحديد السلوك اإلنساني، ويركز أنصار  
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هذه النظرية على أن عمليات التفاعل التي تتم داخل األسرة من خالل األدوار التي يؤديها  
لتكوي المرجعي  اإلبصار  بمثابة  تكون  منهم  كل  يشغلها  التي  والمكانة  لدى األفراد  الذات  ن 

 ( 257، ص 2021األبناء. )القحطاني، 

يؤكد أصحاب هذه النظرية أن التالميذ والمدرسون يتفاعلون مع بعضهم البعض، حيث  
وتصنيفها إلى    االتصاليحققون في النهاية نجاحا وفشال تعليميا حيث قام ميد بتحليل عملية  

تصال الرمزي فإنه يؤكد بوضوح  لال  فبالنسبةالغير رمزي    واالتصالالرمزي    االتصالصنفين  
على استخدام األفكار والمفاهيم، وبذلك تكون اللغة ذات أهمية بالنسبة لعملية االتصال بين  
الناس في المواقف المختلفة، وعليه فإن النظام االجتماعي هو نتاج األفعال التي يصنعها أفراد  

ا هو موضوع خاضع للتفاوض  المجتمع ويشير ذلك إلى أن المعنى ليس مفروضا عليهم، وإنم
 ( 132، ص 2019والتداول بين األفراد. )ماقري، 

من هذه النظرية التفاعل هو عملية أساسية بها ينتج النجاح أو الفشل حيث    تستنتج الباحثتين:
التفاعل الغير سليم   أن التفاعل السليم سواء في المدرسة أو داخل األسرة يحقق النجاح أما 

 العنف داخل المدرسة أو األسرة. كل يمكن أن ينتج عنه فش

 نظرية الحرمان البيئي:   -5

ترى هذه النظرية أن البيئة التي ال تشبع احتياجات أفرادها سينتج عنها الشعور بالحرمان  
يدفع األفراد دفعا نحو العنف، فمثال هناك بيئات السكن العشوائية والمخيمات ...إلخ تكون فيها  

تولد شعور بالحرمان عند أفرادها مما يدفعهم إلى العنف. )بركات،  الخدمات بسيطة جدا، لذلك ب
 ( 90، ص 2011

من هذه النظرية أن العنف بتولد حسب البيئة التي يعيش فيها الطفل فعدم   تستنتج الطالبتين:
توفر حاجات الفرد وتعرضه للحرمان من االحتياجات يدفعه إلى ممارسة السلوك العنيف كذلك  

 وأفراد البيئة على سلوك الفرد.  يؤثر الجو البيئى
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 نظرية التعلم:   -6

ترى هذه النظرية أن العنف سلوك يكتسب ويتعلمه الفرد من خالل مشاهدته في البيئة  
المحيطة سواء في الحياة أو على الشاشة مع ممارسة األفراد مع غيرهم، وبالطبع فإن أفالم  

 ( 91اهرة. )نفس المرجع السابق، ص  ومسلسالت العنف على الشاشة تساهم في زيادة هذه الظ

من هذه النظرية أن سلوك العنف هو سلوك مكتسب من البيئة التي يعيش    تستنتج الطالبتين:
فيها الفرد فمثال ممارسة األب على األم أو األطفال سلوك العنف يولد لدى الطفل الواحد ظاهرة  

 البيئة الخارجية. العنف وبالتالي يصبح يمارس هذه الظاهرة في المدرسة أو في 

 العالج والوقاية من ظاهرة العنف المدرسي:  -8

إن معالجة ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية يتطلب ضرورة العمل على معالجة وتفادي  
األسباب المذكورة سلفا التي كانت وراء حدوث الظاهرة، ويمكن اإلسهام في القليل من العنف  

 العمليات التالية: والوقاية منه إذا تم تطبيق 

ضرورة تظافر جهود الجميع األسرة المدرسة واإلعالم للحد من ظاهرة العنف والعمل   -1
 على تحقيق مؤسسات تعليمية تعيش في كنف المودة واالحترام المتبادل. 

وضع نصوص قانونية واضحة تحدد العالقات بين األفراد داخل المؤسسات التعليمية   -2
 تجاوزات. بهدف محاربة االنحرافات وال

التأكيد على فهم المدرس لطبيعة المرحلة التي عبر بها التالميذ في فترة المراهقة، مع   -3
إقامة تربصات تكوينية تهدف أكثر إلى التركيز على دراسة علم النفس النمو للطفل  

 المراهق ودراسة بيداغوجيا التدريس. 

 وتنسيق عملها مع المؤسسة. تفعيل دور جمعية أولياء التالميذ لمتابعة أبنائهم التالميذ  -4
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توقيع برامج وأفالم الدافعة للعنف واستبدالها ببرامج وأفالم تدعو للسلم والتعايش واأللفة   -5
 ( 94، ص 2004والتضامن والتعاون. )خميسي، 

توعية التالميذ بخطورة مشكلة العنف المدرسي عليهم أوال وعلى باقي أطراف العملية   -6
 التعليمية. 

التالميذ والطالب على مهارات التواصل الفعال مع اآلخرين )من هذه المهارات: تدريب   -7
االنصات والحديث والحوار واإلقناع ...( مهارات كيفية التعامل مع المشكلة وكيفية  

 حلها. 

 تنمية الجانب القيمي لدى التالميذ حتى يكتسبوا قيم األدب واالحترام والتقبل.  -8

ة أن تقوم بدورها التوعوي المضاد لما يشاهده التالميذ  على وسائل اإلعالم الجماهيري  -9
 ( 129، ص 2019والطالب ويسمعونه من مظاهر عنف مختلفة )حبيلي، 

حسب نظر الطالبتين فإن عالج العنف المدرسي ال بد منه بإجاد أعضاء المدرسة واألسرة  
 بوضع برنامج فعل كذلك. 

 أما على المستوى العالجي:   -

قسم اإلرشاد والتوجيه العديد من البرامج العالجية للطلبة العدوانيين    فقد نقد العاملون في 
والذين يتبنون العنف في حل مشكالتهم والتي تقوم في األساس على نظريات التوجيه واإلرشاد 
المتأثرين   للطلبة  النفسية  والمساندة  الدعم  بتقديم  واإلرشاد  التوجيه  بقسم  العاملون  يقوم  كما 

التي تترك في كثير من األحيان مشاعر عدائية وتولد سلوكا عنيفا وذلك    بالصدمات واألزمات
من خالل البرامج اإلرشادية التي تقوم في األساس على جلسات التفريغ االنفعالي وتقوية مفهوم  

 ( 63، ص 2018الذات والشعور باألمن النفسي واالجتماعي. )كزاوي، 
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ات السلوكية واالجتماعية من خالل الممارسة فللمرشد دور هام في وقاية الطالب من االنحراف
 المهنية للعمليات الرئيسية في اإلرشاد والتوجيه. 

يكون   أن  فيجب  العام  المدرسي  الجو  الطالب    ا متهيئ أما  بين  حاجزا  يضع  بحيث  وصالحا 
 والعنف وحتى يتحقق ذلك بنبغي: 

المنحرف لدى الطالب  أن يوفر المدارس خدمات اجتماعية ونفسية للكشف عن السلوك   ✓
 وعالجه في وقت مبكر. 

 مع مستوى الطلبة العقلي.  يتالءم مرنا  أن تضع المدرسة برنامجا دراسيا ✓

 أن يكون المدرسون مؤهلين وأمثلة تهتدى.  ✓

، ص  2008أن تقوم المدرسة بمعالجة مشكلة الصراع الثقافي معالجة تربوية. )التيرب،   ✓
49 ) 
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 خالصة الفصل: 

 تستنتج الطالبتين: 

أن العنف المدرسي هو سلوك عدواني يؤثر على المجتمع وعلى المنظومة التربوية،  
ويعرقل المسار الدراسي كما يؤثر نفسيا على بعض التالميذ ويجعل تحصيلهم الدراسي في 
والتالميذ   اإلداريين  بين  أو  والتلميذ  األستاذ  بين  أو  التالميذ  بين  يكون  سلوك  وهو  تدني، 

 يرهم... وغ
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  تمهيد
إن الحاجات اإلرشادية تبرز مشكالت و معيقات التكيف لدى األفراد ) عدم اشباع الحاجة   

يؤدي الى عدم التكيف ( ، و لمراكز اإلرشاد أهمية كبيرة في التعرف على هذه الحاجات  ،  
يصل إلى أعلى  ألن نجاح اإلنسان يبدأ من معرفته لحاجاته التي يسعى الى تحقيقها حتى  

مراحل الرضى . و اإلرشاد أو الحاجات اإلرشادية تعمل على التوجيه الصحيح للفرد و تجعله  
يتعرف على مفتاح تطويره لذاته ، و من هنا تعد تلبية الحاجات اإلرشادية متطلبا أساسيا في 

 مجال اإلرشاد . 
 :مفهوم الحاجاتأوال: 
لسان العرب فالحاجة مشتقة من الحوج والحوج  جاء في   حسب ما   تعريف الحاجة لغة:   -1

  هو الطالب والفقر والتحوج إلى الشيء بمعنى احتياج إليه وأراده
 .يفتقر إليه اإلنسان ويطلبه أما في المنجد للغة العربية فهي: جمع حاجات وحوائج تعني ما

توجهاتهم  اصطالحا بمختلف  الباحثين  العديد  الحاجة  لتعريف مصطلح  تعرض  لقد  أنه  :  إال 
 .وعلى الرغم من تعددهم إال أن الهدف واحد 

عرفها األستاذ فاخر عاقل بأنها:" اقتصاد أمر مفيد ومرغوب فيه، وأساس هذا االقتصاد بسبب  
اختالل التوازن في الفرد وتكون الحاجة فيزيولوجية إذا كانت صلة بالحسد، كما تكون نفسية  

اج  وتكون  والمشاعر،  باألفكار  اتصلت  ما  بالعالقات  إذا  مساسا  ذات  كانت  ما  إذا  تماعية 
  ".االجتماعية

الحاجة في علم النفس: " هي اإلعراب بصفة عامة عما يفتقر إليه الكائن الحي للحفاظ على  
حياته كالحاجة إلى الطعام والشراب أو حمايتها كالحاجة التي تقي األلم وتجنب الخطر أو  

  " جنسيةلتحقيق الذات وحفاظا على جنسه كالحاجة ال
يعرفها "ما سلو" ما يثير الكائن الحي داخليا، مما يجعله يعمل على تنظيم مجاله بهدف القيام  

  " بنشاط ما لتحقيق مبرات أو أهداف معينة
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هذا وقد عرفت على أنها: " حالة من التوتر أو عدم اإلشباع، يشعر بها الفرد وتدفعه إلى  
  " يحقق له اإلشباع سوفالتصرف متحها نحو الهدف الذي يعتقد أنه 

الحاجة كذلك تعبر عن " افتقار إلى شي ما أو نقص فيه إذا تكامل أو وجد ذلك الشيء تحقق  
  ".معه اال االرتشاء والرضا واالرتقاء للكائن الحي 

كما أنها تعرف على أنها " حالة من التوتر النفسي، تنشأ نتيجة لنقود األنسان لهذه الحاجة  
  " ه لممارسة سلوك هادف إلعادته إلى وضع االتزان الداخلياالتزان التي تدفع

 (ا 65. 64، ص 2016، 2015)شريفة،  
ومن هنا فالحاجة هي نقطة االنطالق لبداية أي نشاط يقوم به اإلنسان نتيجة من عدم اتزان  

 .بداخله
  :الحاجات اإلرشادية -2

التغير عن مشكالته بشكل إيجابي منظم  تعريفها: إن الحاجات اإلرشادية هي رغبة الفرد. في 
يقصد إشباع حاجاته التي لم يتهيأ إلشباعها أما ألنه لم يكشفها بنفسه أو أنه اكتشفها و لم  
يستطيع إشباعها بمفرده و يهدف من التعبير عن مشكالته التخلص منها ، والتمكن من التفاعل  

عبارة عن قوة دافع تدفع اإلنسان   مع بيئته و التكيف مع مجتمعه الذي يعيش فيه ، فالحاجة
الحافز من   مثل  الدافع  على  للداللة  استعملت عدة مصطلحات  وقد   ، ما  سلوك  القيام  إلى 
اختالف هذه المصطلحات إال أنها من حيث المعنى اللفظي العام تتضمن معنى التحريك و  

لوك و لكن ال  الدفع ، ونشير هذه المصطلحات إلى تكوينات افتراضية يبد وانها تفسير الس
يمكن مالحظتها وقياسها بصورة مباشرة ، فالدافع عبارة عن حالة داخلية تنتج عن حاجة ما  
 و يمر نشاطها من خالل ثالث مراحل هي : مرحلة االلحاح ، مرحلة اإلشباع ، مرحلة االتزان

 ( 170ص  2016مخلوفي ،  (
المختلفة التي يعاني منها، التي   يعرفها نوري ويحي بأنها: رغبة الفرد في التغير عن مشكالته

ينسب له ضيقا وانزعاجا، وهو ما يسعى إليه باستمرار إلشباع حاجاته والتخفيف من مشكالته  
 .حتى يتمكن من التفاعل اإليجابي والتكيف السليم مع المحيط الذي يعيش فيه
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اجهة متطلبات  وهي حاجات عامة ألفراد بمختلف مستوياتهم ومراحلهم العمرية ال غنى عنها لمو 
 .الحياة المتجددة والمعقدة أحيانا والتي تستوجب إيجاد حلول إرشادية مناسبة لها

على   يساعد  أم حركيا  كان  ذهنيا  السلوك  يثير  داخلي  واستعداد  توتر  حالة  اعتبرها شعشوع 
 .استمراره وسياهم في توجيهه إلى هدف معين 

وك الذي يؤدي إلى إرضائها أو إشباعها  تشكل الحاجات دورا كبير في شخصية وتدفعه إلى السل
فهو يعيش معظم حياته سعيا إلشباع حاجاته وتوتراته وتحقيق أهدافه حتى يمكن النظر إلى  

 .الحياة البشرية كأنها سلسلة من الحاجات إلشباعها
المراهق   لها  التي يشعر  النفسية  الحاجات  بها مجمل  للتلميذ فيقصد  الحاجات اإلرشادية  أما 

المختلفة  الناجمة   اإلحباط  لموافق  تعرضه    وبالنقص بالضيق    وشعوره  ولفضي  والقلقعن 
التفاعل    والحاجات في  مشكالت  عن  الناجمة    والحاجاتاالجتماعي    والتواصلاالجتماعية 

الدراسية الناجمة عن عالقات غير سلمية ضمن الفعل التعليمي تؤدي بالمراهق لتبني تصرفات 
تقضي اإلشباع من خالل    وملحة وتعتبر هذه الحاجات جوهرية    مختلفة،عدوانية يتخذ أشكال  

التدخل اإلرشادي للعمل على جعل المراهق أكثر توافق من خالل التخفيف من مشاعر العدوانية  
 لديه 

 (. 283 ، 282ص  ،2020 حنيش، لعربي، )ب 
المجتمع فالقيم االجتماعية    4على سلوك الفرد ويرجع هذا التفاوت إلى القيم السائدة في ذلك  

أن بعض   يرى موراي  النفسية على حساب حاجات أخرى وكذلك  الحاجات  بعض  تبرز  قد 
تتحور لتصبح    الحاجات قد تتحور لتصبح حاجات فرعية لحاجات أساسية فمثال حاجة الحب قد

حاجة فرعية للحاجة للسيطرة )فالفرد قد يتودد إلى عدد كبير من األشخاص وهو في الحقيقة  
 لهدف إلشباع رغبة في السيطرة على اآلخرين 

 ( 69، ص 2017الود،  علية)
 المشكالت المترتبة عن عدم إشباع الحاجة: -3

  :لمشكالت ما يلي حاولت الباحثة ربط الموضوع ببعض المشكالت ولعل من أبرز هذه ا
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هناك من يعرف الصراع على أنه ظاهر اجتماعية تتضمن حالة من الضغط    الصراع: -أ
النفسي أو عدم االرتياح الناتج عن عدم االتفاق بين رغبين أو أكثر من رغبة أو قد  

 .يكون تعارضا بين إرادتين أو أكثر
للمصالح  التخيلي  أو  الحقيقي  التعارض  بسبها  يكون  حاله  فهو  للصراع  الشامل  المفهوم  أما 

)بين  وا الشخص( أو صراعا خارجيا  نفس  لقيم واالحتياجات، وقد يكون الصراع داخليا )في 
شخصين أو أكثر( فمفهوم الصراع يفسر العديد من جوانب الحياة االجتماعية مثل التعارض  
في المصالح واالختالف االجتماعي والحروب بين األشخاص أو المنضمات أو الجماعات،  

ر إلى الثورات أو الحروب أو النضاالت والتي يستخدم بها القوة مثل  ومن الناحية البامية يشي
 الصراع المسلح  

  (685، ص 2020)دالع ،
النفسي( )نكوص،    النكوص:  -ب الطب  الشربيني( في )معجم مصطلحات  يعرفه )لطفي 

واالنحسار، وفي علم النفس   ردة، انحدار( يستخدم هذا التعبير بمعنى النكوص واالنحدار 
والطب النفسي له مدلول التردي أو الضعف الذي يصيب المهارات المكتسبة والذاكرة 

هو إحدى االليات الدفاعية التي تحدث  والوظائف العقلية والجسدية األخرى والنكوص  
العودة لسلوك  بصورة مرضية يتم فيها الرجعة إلى مستوى عقلي وسلوكي تسابق مثل 

  :الطفولي أي
تلقائيا في سلوكيات مثل الطفولة   هو نوع من المعارضة النفسية لواقع ما، كيف ترد النفس 

 والبدائية والفطرية وكبح الرقابة العقلية والمنطقية 
 ( 478، ص 2019د الرحمن عمران، صاحب، عب )

: يشعر بها الفرد نتيجة الفشل حيث يشعر الفرد بالضيق والتوتر والقلق وخيبه  االحباط -ت
 االمل واالكتئاب 

 ( 643،  2017)بن طراد، 
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ويعرف أيضا بأنه حالة نفسية تترتب على إعاقة السلوك نحو هدف أو اشباع حاجة أو دافع،  
ة معادية، أو ظروفا اجتماعية غير مواتية، وربما يكون داخليا نتيجة  وربما يكون العائق من بيئ 

القصور في الشخصية، أو الصراعات النفسية، ومشاعر ذنب تقعد بالمرء عن تحقيق ما كان  
 يريد تحقيقه، وقد يستجيب المرء لإلحباط بالعدوان أو بالنكوص أو بالتثبيط 
 ( .10، ص 2015)هارون البشاري، 

  :العدوانيةالسلوكيات  -ث
السلوك العدواني وعرفه الحميدي الصيدان بانه سلوك يؤدي الى الحاق االذى بالفرد او باألخرين  

  نتيجة مواقف الغضب واالحباط والمنافسة الزائدة
 ( 158، ص2018)عابد لحسن، 

إن االنسحاب يعبر عن السلبية والجمود والخجل    2007حيث يرى فاروق    االنسحاب: -ج
مع اآلخرين مما يعكس سلوكا ظاهريا يبعد الطفل عن التفاعل مع االخرين  وعدم االندماج  

 .معا ينتهي به الى االنعزال واالنسحاب
الشخص االنطوائي هو شخص خجول وحساس يفضل العزلة ويهرب من    االنطواء: -ح

الناس ومن التجمعات وال يقوى على المواجهة وال على التعبير عن رايه ويشعر بضيق  
الم االنطوائي  شديد حين  الشخص  يعاني  الناس كما  التعامل مع  الى  واجهة يضطر 

واحيانا من الصعوبات في الكالم عند التحدث مع االخرين مثل الفأفأة أو بطئ الكالم  
أو التردد فيه، كما يوجد صعوبة في االنسجام مع االخرين ويكون ذو عالقه محدودة  

ثل: االكتئاب، قلة الطاقة، مع من هم اصغر منه ويترتب على ذلك مشكالت عده م
االنطواء   من  كل  ويشترك  والعمل  الدراسة  على  والكفاءة  القدرة  يقال  بما  والحماسة 
واالنسحاب في كثير من المظاهر مثل التمركز حول ذلك بأفكاره ومشاعره الخاصة  

 .بدال من االفتتاحية على االخرين وتفاعله معهم
 ( .113، ص2021)حمري، ابريعم،  
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البتين ان هناك العديد من المشكالت تظهر نتيجة عدم اشباع الحاجة وهذا ما جعل  تستنتج الط
العديد من الجوانب تدرس حاجات االنسان بصفه كليه منها االرشاد الذي يعمل على جعل  

 .االنسان مكتفيا ورضيا عن حاجاته وعن نفسه
 

  :الحاجات لماسلو  ةنظري-1
نقص وافتقار واضطراب جسمي او نفسي والتي  على كل حاله   Need يطلق اصطالح الحاجة

 .إن لم تلق االشباع فإنها تثير لدى الفرد نوعا من التوتر
يعتقد ماسلو الحاجات وهي متباينة حسب مستوياتها في األهمية وبعضها يبقى غير مهم إلى  

اع  حد ما، وال يمثل مصدر إثارة لإلنسان اال بعد أن يتوفر آخر منها الحد األدنى من اإلشب 
حيث يتوجب على اإلنسان إشباع الحاجات الدنيا في الهرم قبل إشباع الحاجات العليا، يقدم  
المركب   وعملها  الدوافع  نظام  فهم  ليسير  السيطرة  أو  للغلبة  الهرمي  التصاعد  مفهوم  ماسلو 
المتشابك ويعني بهذا المفهوم بأن الحاجه ذات المستوى األرقى ال تظهر حتى يتم إشباع حاجة  

ى اكثر غلبه وسيطرة والحاجة التي تشبع ال تعد حاجه بعد وذلك يؤدي إلى إشباع حاجه  أخر 
من الحاجات على إطالق الفرد ليحاول إشباع أخرى وماسلو هنا يصور الحاجات المترتبة وفقا 
للنظام الهرمين يمتد من أكثر الحاجات الفيزيولوجية إلى أكثرها والشكل التالي يوضح هرمية  

 اسلو حسب تسلسلها واهميتها الحاجات لم
 
 
 
 
 
 

-  

 حاجه االمن 
 

 حاجه الحب واالنتماء والعالقات 
 

 حاجات التقدير االحترام 
 

 قاءب ال لفيزيولوجية الحاجة 
 

 تحقيق الذات
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 الحاجات لماسلو  ةهرمي -
  :وفيما يلي تفصيل ذلك

  :الحاجة الى البقاء  -
هي قاعدة الحاجة هي قاعده الحاجة بمفهوم تسلسل الحاجات لماسلو وهي تشتمل على ما هو  
ضروري للحفاظ على بقاء اإلنسان لذلك تسمى حاجات البقاء وتتضمن الحاجة للطعام والماء  
والجنس والنوم .... وحالما تشبع هذه الحاجات تظهر المجموعة الثانية فتبدأ سيطرتها على  

توجيهه أن أهم شيء يسيطر على حياة اإلنسان في هذه األيام هي فكره البقاء سلوك الفرد و 
عن الخطر وهذه غريزة حيوانية أساسية يدخل فيها اإلنسان والحيوان    واالبتعادعلى قيد الحياة  

في صراع مع اآلخر ليحافظ على بقائه، يدخل اإلنسان في دوامه قلق الموت والريبة واالحتياط  
 .سر إقبال الناس على تخزين المواد الغذائية... وهذا ما يف

يمثل الغذاء رمز البقاء وهذا ما تناولته مختلف التجارب اإلنسانية السابقة فالشخص الجائع 
نادرا ما يهتم عن البحث والكفاءة واإلنجاز لكي يحصل على احترام اآلخرين فعندما تحدث  

زين األكل، ولنا في قصة سيدنا يوسف  الكوارث أو شيء يفكر فيه اإلنسان هو اللجوء الى تخ 
مع بني اسرائيل مثال على ذلك عندما تنبا بالمجاعة لمده سبع سنوات، أول شيء فكر فيه  

 .الناس وهو تخزين المواد الغذائية
  :الحاجة إلى األمن -

تهدف هذه الحاجة الى التخلص من الخوف والقلق والتهديد بكافة أشكاله، وتشير إلى رغبة  
والخوف وتظهر الحاجة إلى    واالضطرابالسالمة واألمن والطمأنينة وتجنب القلق  الفرد في  

او متواترة   أنماط سلوكية روتينية  إلى تفضيل  نزعهم  الرضع األطفال من خالل  لدى  األمن 
مألوفة ومن خالل نزعهم إلى تجنب أوضاع غريبة وغير مألوفة، ويعتمد اشباعها على مقدار  

ات الفيزيولوجية في الفرد يسعى دوما إلى تحقيق األمن والطمأنينة  اإلشباع المحقق من الحاج 
 .له ألوالده

 .هي غريزة اذن الهدف منها االبتعاد عن الخطر والوقاية من اي مكروه
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وفي هذا الصدد يمكننا اإلشارة الى قوله سبحانه وتعالى في سوره قريش »فليعبدوا رب هذا  
وف" فالطعام واالمن هما غريزتان اساسيتان وجب  البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خ 

شكر هللا عليه ما في وقت كانت الكثير من االمم المجاورة لقريش ال تنعم بهاتين الحاجتين  
.... ان يستمر الشخص باإلحساس بالخوف والقلق لمده قصيره او قد تطول هذه المدة لدرجه  

 .اته وصحته ان يعلق الشخص بالمشاعر السلبية بشكل يؤثر على حي 
 ( 208 -207، ص 2020)كروم، 

  :حاجات للحب واالنتماء -
بهم   اتصاله  أفراد نوعه وخالل  الغير من  الحاجة إال في وجود  للفرد وإشباع هذه  يتسنى  ال 
وتعامله معهم بصورة أو بأخرى بحيث تجمعهم أهداف ومصالح وآمال ومخاوف ومعتقدات  

الحاجات في الرغبة في الحياة مع مجموعة من االفراد واتجاهات مشتركة حيث تتضح هذه  
الحب   اعطاءها  الحاجة  هذه  وتتضمن  وقيمها والتجاهاتها،  لجماعة  الفرد  معاييرها ومشاركة 
واستقباله من اآلخرين وفي وقت واحد، وإن االخفاق في تحقيق هذه الحاجات يعود إلى سوء  

 .التكيف والعديد من المشكالت السلوكية
  :حاجات التقدير واحترام الذات -

الحاجة إلى تقدير الذات وهي الحاجة إلى القيمة الشخصية أو الحاجة الى الشعور بان الفرد  
عضو ذو قيمة ودور في المجتمع الذي يعيش فيه، االشباع هذا النوع من التقدير، يواجه الفرد  

دي الى عدم الثقة بالنفس والشعور  سلوكه في مقابلة ذلك الغير، االحباط بالنسبة لهذا الحاجه يؤ 
بالضعف والهوان وقلة الحيلة وتثبيط الهمة، وما ينبع ذلك من تصرفات تعويضيه، وتظهر هذه  
الحاجة عند المراهق في رغبته أن يعامل معاملة الكبير وأن تقدير ذاته تحترم ارادته في عدم  

عندما ينبع   esteen self تياالسماح لألخرين بالتدخل في شؤونه الخاصة ويكون التقدير ذا
وقد يكون التقدير ذاتيا يستطيع   public esteen من الفرد نفسه، والتقدير يكون خارجيا أي

التقدير الخارجي ولذلك فان تقدير   الفرد ان يفعل ما يريد دون ان يطلب فيضا مستمرا من 
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ان إلى االنجاز والقوة  الذات يعتبر أحد مكونات تحقيق الذات والجموع هذه الحاجات تدفع االنس
 .والثقة واالستغالل والحرية

 :الذاتحاجات تحقيق  -
 be all that ن يكون إعن حاجه الفرد الن ينطلق بقدراته ومواهبه ورغباته الى افاق تتيح له و 

you be   لى  إترتبط بما يحفز الفرد عن ان يكون مبدعا وان يقوم بتحقيق امكاناته وترجمتها
ن أخر، شخص ما قد يكون معلما مثاليا وعند ثالث  تلف من شخص آل وهو يخ   ةواقعي   ةحقيق

يكون العبا مميزا والبيئة التي تشبع حاجات تحقيق الذات تتميز بجو من المساندة والتشجيع  
  ة الحاج   ة لى جانب عدم التعجيز في مستوى فاعلي إعلى تقبل المخاطرة المحسوبة دون المغامرة  

 مكاناتهإوافق بين مستوى الطموح لدى الفرد ومستوى قدراته و لى تحقيق الذات يرتبط بمدى الت إ
 ( 26- 25، ص 2011- 2010)مرجع سابق،  

  :افتراضات النظرية  -
 تقوم نظرية الحاجات على مجموعة من االفتراضات تتمثل في، 

ن نوعا واحدا من  أكما   األساسيةاحتياجات الفرد  ةسلوك هو تلبي المن وراء  الدافعةن إ .1
 .من الدوافع ة مجموعالسلوك يمكن  

ولى  على من األأ   ةوظهور حاج   األهميةترتيبا سلميا حسب    ة ن احتياجات الفرد مرتب إ .2
  وهكذا ةمعقول ة ولى بدرج األ الحاجةيتوقف على مدى اشباع  

واحتياجات األمن والتي تقع    الفيزيولوجية  حتياجاتاالفي    ةن االحتياجات الدنيا ممثلإ .3
لها األولوية في احتياجات التقدير واحتياجات تقدير    لالحتياجات الهرم ماسلو    ةفي قاعد

 الذات 
محدإ .4 غير  أمر  الحاجات  تصنيف  محاولة  تصنيف    د ن  وأن  وعملية  علمية  ألسباب 

 .و حتى على السلوك نفسهأهداف وليست على المسببات  الدوافع يجب ان يبنى على األ
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في الدوافع    ة ي نظري أل  كأساسن دافع الجوع أي دافع فيزيولوجي اخر يمكن استبعاده  إ .5
و ربطه بمكان معين ال يمكن االعتماد عليه كمؤشر  أن الدافع الذي يمكن تحديده  أكما  

 .اإلنسانيةعام للدوافع 
فعال  أصدور ردود    ة خذ بعين االعتبار امكاني تميز بالشمول والتكامل مع األ   البشرية .6

 .وتكون محدده وجزئية  االنعزالية باالنفراديةعنه تتسم  
ساسي في تفسير سلوك الكائن البشري  أ)المحيط والواقع( كعامل    البيئةن االعتماد على  إ .7

 .ن يغنينا عن نظريات الدوافع في تفسير سلوك االنسانأال يمكن 
ن تركز على االنسان  أصا يجب  سلم الحاجات خصو   والنظريةن نظريات الدوافع عموما  إ .8

 .وليس الحيوان
  ن الدوافع ليست مرادفة للسلوكإ .9

ن سلوك البشري قد يتم توجيهه عن طريق مجموعه من االحتياجات كما انه إ .10
 .بيئيةيتوجه الى عوامل 

 ( 206-205 ص،  2017-2016سمارة، حمدي،  )
 thelry herzberg's two factors 1959العاملين لهرزبرغ  ةنظري-2

بنظري أ من ظهور    ةسن   12بعد    النظريةظهرت هذه   ابراهام ماسلو كذلك  التحضير    ةعمال 
 الدراسة خذت انتشارا واسعا وقد انطلق في نظريته من خالل  ألصاحبها فريدريك هيرزبرغ وقد  

بـ    ةجراها مع زمالئه على مجموعأالتي   والمحاسبين وقدر  المهندسين  عامل من    200من 
الوضعيات التي كانوا فيها سعداء في عملهم، والوضعيات التي كان فيها غير    ةخالل مالحظ

  والفيزيقيةشباع وعدمه، من خالل التركيز على ظروف العمل المادي  سعداء وحللوا مصادر اإل
داخل مجال العمل بينما روح   واالستقاللية  بالحرية   مرتبطةشباع  ن عوامل اإلألى  إوتوصل  

 .جر والضوضاءواأل  اإلشرافيةوالعالقات  التنظيمية بالبيئة   مرتبطة التذمر
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لى تجنب  إ  الحاجةوهي    الحيةالكائنات    كافةوقد حدثت هذه النظرية نوعان من الحاجات لدى 
النفساللى  إ  والحاجةلم  األ بينما  المادية  والصحة  بالسالمةولى  وتهتم األ  ينماء  تهتم    ثانيةال، 

 .بالنماء النفسي وتحقيق الذات
ينبغي اشباعها معتبرا هذه الحاجات    ةفطري  ةن للفرد حاجأ، ب النظريةهذا وقد افترض صاحب 

على سلوكه في تنظيم وقد صنف من خالل نظريته الحاجات التي يسعى الفرد   ةعوامل مؤثر 
 :و مستويتين هماأ العامل الى اشباعها في مجموعتين 

العمل وال تعتبر جزءا من العمل،    ةوهي تلك العوامل التي تنتج عن ممارس  :الصحة  اتحاج
 وغيرها، صدقاء جر واألكالحصول على األ 

ومجال    المسؤوليةالعوامل التي تعتبر جزءا من العمل كمستوى    وهي تلك  :الدافعية الحاجات  
 .ومحيطها بالمنظمة المتعلقةوغيرها تلك  السلطة

 الفرض في مجال عمله المحققةهم الحاجات والعوامل أ والجدول التالي يوضح 
 الفرد لعمله حسب فريديريك هيرزبرغ  الرضاجدول رقم ... يوضح عوامل 

 العوامل الدافعية 
Statisfiers - motivation 

 العوامل الوقائية 
Dissatisfiers - Hygienne 

  باإلنجازالشعور  •
الشخص لمتعه عمله من خالل اتقان    إدراك •

 العمل
 اهميه العمل نفسه من خالل كونه ابداعها  •
 المسؤولية الشخصية وعلى اآلخرين  •
 في وظيفته  التحكم •
  التحدي •
 التطور والنمو الشخصي  •
 التقدير واالحترام  •
 وجود قرص التقدم •

 المؤسسة  ةوادار  سياسة •
 نمط االشراف •
 الراتب  •
 االمن الوظيفي  •
 العالقات مع الرؤساء  •
 الفيزيولوجية ظروف العمل  •
 الشخصية  الحياةعلى  التأثيرات  •
 المركز االجتماعي  •
 االمن الوظيفي  •
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 ( .84_83، ص2020كروم، )
 lyman porter 1965 - 1961 نظريه ليمان بورتر-3

  1965  غايةالى    1961من    الممتدة  الفترةمجموعه من الدراسات وذلك في    بأجراءقام بورتر  
  ألعمالهم  السيكولوجية المديرين الخصائص    إدراكانطالقا من نظريه ماسلو وكان ذلك بهدف  

الحاجات ومدى اهميه هذه    بإشباعللمنظمات وعالقتها    التنظيميةومعرفه العالقات بين العوامل  
  :التأليه التنظيمية المستويات  بدراسة  ترر بو من حيث الترتيب حيث قام  األخيرة

 .العليا واإلدارةالمستوى االداري التنفيذي 
  نوع العمل االداري تنفيذي استشاري 

  حجم التنظيم -
الذي تميز بالرخاء    -المجتمع االمريكي  -المجتمع الذي كان ينتمي اليه بورتر    لطبيعةنظرا  

جاء ترتيب بورتر مشابهه الترتيب    إذاهي تحصيل حاصل    الفيزيولوجيةفانه يرى ان الحاجات  
  النظريةحيث حدد صاحب    االستقالليةواضافه الحاجات    الفيزيولوجيةماسلو مع حذف الحاجات  

 :فرد في خمسه مستويات نوردها على النحو التاليحاجات ال
  :حاجات االمن 

، التقييم الموضوعي، التامين  العدالة،  الخدمةتتمثل في الدخل المادي المناسب، التثبيت في  
 .والتقاعد
  :حاجات االنتساب -

 تتمثل هي األخرى في االنضمام إلى جماعة عمل الصداقة والقبول من طرف زمالء العمل 
... 

  :حاجات تقدير الذات -
 .... توالمكافئا الترقيةتتمثل في المركز اللقب احترام االخرين احترام ذات 

  :االستقالليةحاجات  -
 مشاركته في القرارات التي تعنيه   النظام:الفرد في  تأثيرتتمثل في 
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  حاجات تحقيق الذات -
 .تتمثل في شعور الفرد بالنجاح في العمل، تحقيق اهداف مهمة

 والشكل الموالي يوضح هرم الحاجات لبورتر 

 
  :مختصرنذكر بشكل   مورية:نظرية -4

الحاجة باعتبارها مفهوما   و مبنية على أساس فيسيولوجية    افتراضياتقوم نظرية مورية على 
المخ أللها تتضمن قوة كيميائية في الدماغ تنظم و توجه كل القدرات العقلية و اإلدراكية للفرد 
و الحاجة و ترفع من مستوى التوتر و القلق الذي يحاول الفرد أن يحققه عن طريق إرضاء 

ع ، التواد، العدوان ،  الحاجة و الحاجات عند موراي عشرون حاجة هي : اإلنجاز ، الخضو 
،تجنب    ىتجنب األذ   االستعراض، الدفاعية ، السيطرة ،    االنقياد، المعاضدة ،    االستقالل 

المذلة ، العطف على اآلخرين ، النظام ، اللعب ، النبذ ، الحساسية ، الجنس ، العطف مع  
فة : فمثال  لط مخت بالغا ، وصنفها في أنما  اهتمامااآلخرين ، وقد أهتم موراي بتحليل الحاجات  

  وحاجات ثانوية أو نفسية المنشأ المنشأ، هناك حاجات أولية
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  :فرويدنظرية -5
ومحدودة   متشائمة  نظرة  اإلنسانية  الطبيعة  إلى  دافعه    ويرى ينظر  بيولوجي  ككائن  اإلنسان 

سلوكه وفقا    ومحكوممخلوق موجه    واإلنسان  والجنسيةاألساسي هو إشباع الحاجات الجسيمة  
 .ذلك لمبدأ الشعور باللذة فهناك قوى غير منطقية في الالشعور تدفعه إلى 

البيولوجية   الحاجات  السايك   والغريزيةأما  النمو  و  فتسير ضمن مراحل متسلسلة عبر مراحل 
ال المرحلة  ثم  القيمة  المرحلة  من  تبدأ  فرويد  حددها  التي  األربعة  المرحلة  ث   شرجيةجنسي  م 

من خالل    والمكبوتاتالقضيبية ثم المرحلة التناسلية ويمكن التعرف على الحاجات غير المشعة  
 بآلياتعملية التحليل النفسي 

 :إلىجها هيصنف موري الحاجات وفقا لمن  موراي:نري هنظرية 
ويقصد بها تلك الحاجات التي   (psychological needs) فيسيولوجيةحاجات   -

يمكن تأجيل إشباعها    وال  مباشر، تتطلب إشباع فوري    والتيالمتعلقة بالنواحي العضوية  
وعملية إشباع تلك الحاجات تؤدي إلى    الفرد،لفترة طويلة حيث أن ذلك يؤثر على حياة  

الذي قد يكونا ختل   (psychological equilbruim) للفرد الفسيولوجية إعادة التوازن 
 .الحاجاتالحرمان من اشباع هذه  نتيجة 

لك الحاجات التي تتصل  ويقصد بها ت  (psychological needs) :نفسية حاجات   -
للفرد  االتزانبعملية   إلى    وإشباعها (psychological equilibrain) النفسي  يؤدي 

يهدد حياة الفرد ولكن يقلل من السواء النفسي   وعدم إشباعها ال  نفسيا،استقرار الفرد  
  .به
وهي الحاجات المتعلقة بعالقة الفرد بالمجتمع المحيط   (social nées) اجتماعية حاجات  

 .به
 ويعتقد موراي الحاجات النفسية تتفاوت في قوة تأثيرها
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 :اإلرشادثانيا: 
 :لإلرشاد تعريفات متعددة -1

  اإلجرائي، ظهرت تعريفات متعددة لإلرشاد بعضها يصور المفهوم والبعض اآلخر يحمل الطابع  
يركز على العالقة اإلرشادية ودو المرشد والبعض اآلخر يركز على عملية اإلرشاد   وبعضها

يلي عرض   وفيها  اإلرشاد  من  عليها  تحصل  التي  النتائج  على  اآلخرون  يركز  بينما  نفسها 
 .التعريفاتلبعض 
أساس    (:1945) جود   GOOD تعريف - على  القائمة  المعاونة  تلك  باإلرشاد  يقصد 

  والتي والمهنية    والتعليمية   والتعليمةفيما يتعلق بالمشكالت الشخصية    وشخصيفردي  
المشكالت   بهذه  المتعلقة  الحقائق  جميع  فيها  حلول    ويبحثتدرس  وذلك   لها،عن 

المتخصصين   المدرسة    وباالستفادةبمساعدة  إمكانيات  ومن من  خالل    والمجتمع، 
  .الشخصيةالمقابالت اإلرشادية التي يتعلم المسترشد فيها أن يتخذ قراراته 

رشاد هو عالقة دينامية وهادفه بين شخصين تتنوع  اإل  (:1951رين ) Wrenn تعريف -
ام  ولكن في كل الحاالت يكون هناك إسه  الطالب،طبيعة حاجة    باختالففيها األساليب  

 .لذاتهمع التركيز على فهم الطالب  والطالب،متبادل من جانب كل من المرشد 
التي يحدث فيها استرخاء    (:1952)روجرز   Royers تعريف - العملية  اإلرشاد هو 

والتي يتم فيها    المسترشد،لبنية الذات للمسترشد في إطار األمن الذي توفره العالقة مع  
 .جديدةإدراك الخيرات المستبعدة في ذات 

 : (1954) بينسكي Papin , pepinskyy تعريف -
مرشد   بين  تفاعل  على  تشمل  عملية  مساعدة    ومسترشداإلرشاد  بهدف  خاص  موقف  في 

 المسترشد على تغيير بحيث يمكنه الوصول إلى حل مناسب لحاجاته 
 :(1959) تولبيرت tolbert تعريف -

اإلرشاد هو عالقة شخصية وجها لوجه بين شخصين أولهما هو المرشد من خالل مهاراته و  
يوفر موقفا تعليميا للشخص الثاني )المسترشد( ، وهو نوع عادي   اإلرشادية،باستخدام العالقة 
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من األشخاص ، حيث يساعده على تفهم نفسه وظروفه الراهنة و المقبلة ، وعلى حل مشكالته  
 . ناته بما يحقق اشباعاته و كذلك مصلحة المجتمع في الحاضر و في المستقبلوتنمية إمكا 

   ( :1965كرمبولتر ) karumboltz تعريف -
يتكون اإلرشاد من أي أنشطة قائمة على أساس أخالقي ، يتخذها المرشد في محاولة لمساعدة 

 . في ذلك األنواع من السلوك التي تؤدي إلى حل مشكالته لالنخراطالمسترشد 
  : (1966) بلوتشر Blocher تعريف -

اإلرشاد عملية يتم فيها التفاعل بهدف أن يتضح مفهوم الذات و البئية و يهدف بناء و توضح  
 قيم تتعلق بمستقبل الفرد المسترشد أهداف أو 

 (  20، 19، ص 2013الرحيم النواسية ، )عبد 
  :اإلرشادأهداف -2
بعيني    الذات: تحقيق   - الذات  وتحقيق  الشخص  كينونة  وهي  الشخصية  جوهر  الذات 

تكوين معرفي    أيضا:وهو    النفسية،دليل على الصحة    والثقة الشعور بمنتهي الثقة بالنفس  
الفرد عن    انطباعأي    بالذات،والتصورات الخاصة   منظم ومتعلم للمدركات الشعورية

 .الوعي ذاته على مستوى 
أما وظيفة مفهوم الذات فهي تنظيم وتحديد السلوك )دافع( وبرغم ثبات السلوك النسبي إال أنه  

الجغرافية    )البيئة   والوارثةوهناك عدة عوامل تؤثر في تكوين الذات أهمها البيئة    تعديله، يمكن  
حياة    ويتأثر  والسلوكية(  واالجتماعية  والمادية في  المهمين  باألفراد  الذات كذلك  الفرد مفهوم 

 ويتأثر  واألفران، والراشدين والمعلمين كالوالدين 
ال مطالب  اتباع  و  المشكالت  حل  على  الفرد  بقدرة  النفسية  الصحة  تحقيق  أي    مو ن ويرتبط 

مساعدة المسترشد في حل مشكالته بنفسه ، وذلك بالتعريف على أسبابها و أعراضها و إزالة 
مشكالته بنفسة ، وذلك بالتعريف على أسبابها و  ما يؤثر عليه ، ومساعدة المسترشد في حل  

يؤثر عليه ، ومساعدة المسترشد على أن يتخذ قرارته بنفسه يحقق ذاته    أعراضها و إزالة ما
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و سلوكه إلى    اتجاهاتهويغير اتجاهاته و سلوكه إلى يتخذ قرارته بنفسه ويحقق ذاته ويغير  
  (21،  20، ص  2006طمئنان )أبو أسعد ، ا األحسن بثقة و 

 : أنواع اإلرشاد الذي يمكن تقديمه لألفراد في مراحل العمر المختلفة
  : يأتي اإلرشاد على نوعين بشكل عام : وهما اإلرشاد الفردي و اإلرشاد الجمعي

  : individual cavnseling أوال : اإلرشاد الفردي
 : يمكن توضحيه بالشكل التالي

 
 ( Grap commseling) : ثانيا : اإلرشاد الجماعي 

إن اإلرشاد الجماعي اليمكن أن يكون بديال عن اإلرشاد الفردي ، فهناك بعض األفراد الذين  
يستحيون بصورة أفضل من الموافق الجماعية بينما نجد البعض اآلخر يحتاج إلى رعاية فردية 

فيما يلي  خاصة ، ومنهم من يحتاج إلى النوعين من اإلرشاد لمساعدتهم على التوافق السليم و 
  : بعض من التعاريف التي ذكرت حول اإلرشاد الجمعي

 بيرت والندرث 
1979 

 

عملية ديناميكية ذات عالقة شخصية متبادلة بين المشتركين في العمل  
اإلرشادي تكونت نتيجة المشاعر والسلوكات الصادرة من كل فرد في 

  المجموعة
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 زهران  
1980 

و   السترشدين  من  و  إرشاد مجموعة  المشكالت  تتشابه  غالباما  الذين 
  اإلضطرابات النفسية التي تواجههم و ذلك في جماعات محددة

 جازدا 
1984 

العملية الدينامكية الشخصية المتبادلة بين أعضاء المجنوعة اإلرشادية  
والمركزة على األفكار الشعورية والسلوك و مايتصل بذلك من إجراءات 

اإلنفعالي و لثقة المتبادلة و اإلهتمام والتفهم و  عالجية مثل التنفيس  
أجل   من  المجموعة  أعضاء  بين  التبادل  التأيد  و  المساعدة  و  التقبل 
مواجهة   على  مساعدتهم  و  األعضاء  لهؤالء  النفسي  النمو  تحقيق 

 . مشكالتهم
 

 
  :اإلرشادأساليب -3

 .ما يأتي جميعا ترمي نحو غاية واحدة منها   ولكنهاقد تجري عملية اإلرشاد بأساليب مختلفة 
شخص مختص    وهو   الطلبةقد يكون في المدرسة مرشد خاص لمشكالت    المدرسي:المرشد  

  والغش المدرسي    والتأخيرالمدرسة من مشكالت مثل التغير عن المدرسة    يما فبحال إليه  
وقد وجد    الطلبة،جة  ويساعد في تكيف المناهج لحا  األخرى.الخلفية    والمشكالت  واالعتداءات

  250يحتاجون إلى مرشد واحد مقابل كل )  االبتدائيةكذلك إن الطلبة الصغار في المدارس  
على العناية بأنفسهم    وأقدر  وأنضجتلميذ أو تلميذة أما في المدارس الثانوية حيث الطلبة أفهم  

لك يحتاج  أو طالبة وفي الكليات كذ  ( طالب350فهم يحتاجون إلى مرشد واحد مقابل كل )
إلى مرشدين أو ومرشدات فليس من العيب أو هبوط المعنوية أن يسعى الفرد   والطالباتالطلبة  

 .متخصصحاله أو أن يطلب مساعدة عليمة أو فتية من شخص    إلى تحسين
نستنتج الطالبتين أن المرشد المدرسي له دور كبير للحدد من الكثير من المشكالت المدرسية  

  ات القابلة للتغيير تغيير السلوك وكذلك
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الهيئة   مقدراته    التدريسية:أعضاء  إلى  الطالب  لها  بنية  أن  يمكن  بها  يقوم  فعالية  كل  إن 
واقعية    واستعداداته آفاق ممكنه    وينبه بصورة  إلى  االلمام  ومفيدةبها طموحه  . ومن اإلرشاد 

ومن اإلرشاد   اة.الحي بالمواد العلمية غير الدراسية والعمل على توسيع أهدافهم وغاياتهم في  
 كذلك حث الطلبة المتفوقين 

من   المزيد  بالمواد  واإل  الدراسةعلى  توسيع    الدراسيةغير    العلمية لمام  على  هدافهم  أ والعمل 
  الخلقية في بث المفاهيم    التدريسية  الهيئةعضاء  أ رشاد ما يسعى فيه  ، في اإلالحياةوغاياتهم في  

نتاج والسعي لخير الفرد والمجتمع  وتقدير العمل واإل  كاألمانةفي نفوس الشباب من الجنسين  
 .مةالواجب وخدمه الوطن واأل ةطاعإو وحب النظام 

األأن  أ  ةلوحظ مر  يميل  حد  التهريج في  إطفال  الفعاليات    المدرسةلى    ةبصور   التخريبيةوالى 
 المفاخرة د من الفعاليات والمهارات ما يستطيع  نه لم يتعلم بعأ حالته تبين    دراسةمزعجه، ومن  

طفال فلم يبقى له من شيء يصرف به طاقته غير السياحي  قرانه من األأبه مع    والمناقشة
 .السابقةلى حالته إلعاب والمهارات عاد على التعلم بعض األ المعلمة والضجيج ولما ساعدته 

كثر اهتماما بالجانب النفسي  عضاء األ من األ  التدريسية   لهيئة تستنتج الطالبتين هنا ان اعضائها  
وذلك لتفادي الوقوع في المشكالت الن هناك الكثير من االشخاص تجده في المستقبل يندم  

بسبب مشكل  جعلته يرسب بشكل    المدرسةفي    ةصغير   ةعلى عدم تحصله على عمل وذلك 
 .متكرر
  :لإلرشاد ةغير مباشر   المدرسيةوسائل  -

ومستوياتهم    الطلبة  ألذواق   المالئمة  المفيدةكانت ذات محل مريح وفيها كثير من الكتب    إذا
واجباته    تأدية ما يحتاجون اليه من معلومات منهجيه وخارجيه فتساعدهم على    الطلبةيجد فيها  
وكم من طالب لم يفهم    المعرفةويتشبع ميلهم معلومات اضافيه في فروع كثيره من    المدرسية

او لم يتقن بحثا في كتاب المدرسي وجد ذلك البحث موضحا مسيرا او موسعا في كتاب اخر  
 .في مكتبه المدرسة
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  :ونشرها  المدرسة  ةمجل -
يستفاد من مجله  أيمكن   اإل  المدرسةن  والتوجيهات  في  المعلومات  بنشر    المفيدةرشاد وذلك 

وتقرير االعمال    الراقيةوالمثل    المجددةالى االعمال    النشرةو  أ  المجلةنظار بعناوين  ولفت األ
و باب )هل  أالمستفسرين في باب )مع المحرر( او وسائل القراء    سائلهوقد يجاب عن    المتيسرة

في خواطرهم من المسائل والمشاكل وقد تستفيد    ما يجول  ةجوب أتعلم( فيجد الطلبة كثيرا من  
عداد مواردها وتحرير بعض  إ و نشرها في  أ  المدرسة  المجلةفي تنظيم    ةخبر   الطلبة من    ةمعين   فئة

 .والتوزيع  الطباعةلى غير ذلك من خبرات إبوابها أ
 :وجمعياتها وسفراتها المدرسةنادي  -

  واالجتماعية   الثقافيةالسفرات والنوادي والجمعيات المدرسية كلها وسائل يمكن أن توسيع افاقهم  
بأنفسهم وأن يفكروا بأهدافهم ووسائل نيلها وذلك باالختالط    أنفسهموتعويدهم على ان يواجه  

 والعيش معهم اجتماعية فزيادة المتاحف والمدن واالطالع على األماكن الثرية تعتبر دراسة 
 .اجتماعية نافعة تكسب منها الطالب خبرة وتعويدا على المزاملة واالنسجام مع اآلخرين 

هنا   وذلك    المدرسة ن  أنستنتج  والتلميذات  للتالميذ  االرشاد  في  تفن  لها  وسفراتها  وجمعياتها 
 متنوعة بتوفير وسائل  

  :الزيارات الطبية  -
كل    المدرسةتزور    حية ص من الضروري جدا أن يعني لكل مدرسة موظف صحي او موظفه  

التذكر    كيفيةوالنظر فيما يمكن أن يجد    الصحية  الطلبة  ةلتتفقد حال  ةسبوعين مر أو  أسبوع  أ
وال والملل  النسيان  على  المرشد  سالتغلب  ويسعد  والقلق  قلق    الطلبةرحان  من  يعاني  الذي 

 .هداف في حياته لتحقيق اهدافهأ  ةاالمتحان وسيساعد على فهم نفسه وتحقيق ذاته وبلور 
بين طالبه ويتصرف وفق قدراتهم    الفردية يتعرف على الفرق    المدرسةالنفسي في    المرشدةن  أ

  حتى يضع المناسب في المكان المناسب من حيث نوع  ختباراتاالتطبيق    بواسطة وميولهم  
 .ومهمته دراسة
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الخطوط   رسم  في  التالميذ  بمساعده  يقوم  النفسي  المرشد  المناهج    التربويةان  اختيار  وفي 
المشكالت    والمساعدة  المناسبة وعالج  تشخيصي  في  التربوي  البرنامج  نجاح    التربويةفي 
 .والنفسية

دون اخرى، إذ    فئةالمتفوقين فقط وال يوجهوا الخدمات الى    الطلبة ال يقتصر على    المدرسةفي  
 .العاديين والطالب اصحاب المشاكل لألفراديركز على العالج 

استنتج الطالبتين هنا ان االرشاد يقدم للشخص المريض الشخص العادي حيث يتناول جميع  
 على العمل من اجل نفسه  القدرةوذلك ليتفهم الفرد ذاته ويوقظ  الشخصية جوانب 

 22-21، ص  1999الفرخ تيم، 
  :األسرةمجال  -

فقط   لذلك  البعض  ببعضهم  أفرادها  التغيرات على األسرة ووظائفها وعالقة  طرأت كثير من 
 .نتيجة الجديدةتتعرض االسر الى بعض المشاكل 

للعمل وابتعاد االم عن    المرآه خروج    الممتدةبدال من االسر    الصغيرة  الزوجيةظهور االسر  
 .بيتها واطفالها

وفي لهم من االمي ومشاكل في العيون واالذان واالسنان    والمهنة   في مجاالت العمل   االجتماعية
 وغيرها الباطنةوامراض 

 16-15، ص 2010جاسم العبيدي، محمد العبيدي، 
وجه وتحاول    أكملان كل هذه االساليب وغيرها من االساليب تقوم بعملها على    التالتينتستنتج  

 .والعنف كالسرقة الالئقة غير  توالسلوكياالقضاء على الفساد 
  :الى االرشاد  الحاجة -

ان   دون  ويمارس  فيما مضى موجود  االرشاد  كان  يشمله    العلميةاالسم    يأخذلقد  ان  ودون 
يقوم له    وأصبحاالن له اسس ونظرياته ومجاالته وبرامجه،    وأصبحبرنامج متعلما ولكنه تطور  

في مدارسنا وفي اسرنا    لإلرشادماسه    الحاجة اخصائيون متخصصون علميا وفنيا واصبحت  
 .وفي مجتمعنا  اإلنتاجيةومؤسساتنا 
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 :والتعليم  والتربية االرشاد  -
وعقليا   التربيةتهتم   جسميا  جوانبها  كل  من  وبشخصيته  واحدة  كوحدة  وبنموه  ككل  بالتعليم 

 .النفسي كجزء متكامل األرادواجتماعيا وانفصاليه في توان والتر البنية الحديثة تتضمن 
والتربية تتضمن ايضا عناصر كثيرة في تعديل السلوك، فالمؤسسات التربوية هي أكبر األماكن  

  االرشاد النفسي في جميع أنحاء العالمالتي تقدم فيها خدمات 
يعمالن في اعداد االنسان الصالح عن طريق االشراف على نموه    والتربيةان االرشاد النفسي  

 .وتحقيق غايته
التربوي اذ يركز المرشد النفسي    اإلطار هناك ارضيه مشتركه في مجال الخدمات الطالب في  

  الصحيحة   الدراسةب عن طريق اعطائهم طرق  التحصيل العلمي للطال  زيادةعلى    المدرسةفي  
 .ووضع البرنامج المرن وعن المجتمع بشكل عام

 األسرةان هذه المشاكل بحاجه الى االرشاد حتى تستقر 
 24، ص  1999الفرخ تيم، 

اي عددها ال يحصى وذلك بنفس الحلول التي وجدها االرشاد    ومتعددةكثيره   األسريةالمشاكل  
 باالعتماد على مرشد اي يمكن حلها بالعديد من الطرق 

 خالصة :  

هذا    إشباعها، و نستخلص فاألخير أن لكل إنسان نقص يشعر به يدفعه للبحث عن الحاجات و  

اته من كل الجوانب  سواء الدراسة أو حي  االستمراريةيتطلب مراكز لإلرشاد حتى تساعده في  

،أسرية، سياسية، عاطفية ...إلخ و هناك الكثير من السبل الفعالة إلشباع الحاجات   اجتماعية،

دون اإلخالل بالمنظومة أو المجتمع ...إلخ و هذا يؤدي إلى التوافق و تطوير الذات و الحد  

 .وكات لو غيرها من الس  االنحرافكالعنف ،  خالقية ألالمن السلوكات 



   اإلجراءات المنهجية للدراسة      الرابعالفصل 
  

 
57 

 أوال: الدراسة االستطالعية 

  : تمهيد

تناولت الطالبتين في هذا الفصل اهم االجراءات المنهجية التي تم القيام بها للتحقيق من اهداف  
الدراسة وقد تمثلت في وصف منهج  ومجاالت الدراسة ومجتمع الدراسة  وخصائص عينة  
الدراسة وادوات الدراسة والتأكيد من صدق ادوات الدراسة و ثباتها واالساليب االحصائية التي  

 تخدامها . تم اس

 :  الغرض من الدراسة االستطالعية -

 : يهدف اجراء الدراسة االستطالعية الى تحقيق األغراض التالية  

 السيكومترية. أدوات البحث من الناحية  وتقويم صالحيات ضبط طريقة المعاينة  -

مما يسمح بالفهم الجيد لهذه العبارات أثناء تمريرها   ؛التحقق من السالمة اللغوية لعبارات أدوات القياس -
 على عينة الدراسة األساسية. 

     وبالتالي االفتراضي لإلجابة عن ادوات الدراسة  وتقدير الزمن ،التعرف على االستجابة األولية للعينة -
 على الزمن الكلي للدراسة الميدانية. التعرف

 إمكانية تجريبها في الميدان.  ومدىتتيح فرصة مراجعة فرضيات البحث  -

 االستطالعية:  الدراسة   وزمان إجراءمكان   -2

 :  الحد المكاني للدراسة االستطالعية -

 2022 ( أفريل11) إلى ( مارس20) منالفترة الممتدة  الحد الزماني للدراسة االستطالعية: في -

 االستطالعية:  طريقة معاينة عينة الدراسة  -3

( طالبا، تم اختبارهم بطريقة العينة القصدية الستحالة  30تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )   
 االختيار العشوائي وفق إمكانات الباحثات المادية والزمنية الحالية. 
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 االستطالعية:  خصائص عينة الدراسة  -4

 من حيث الجنس: -
 متغير الجنس.  ( توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية وفق01جدول )

 النسبة ٪  التكرار  الجنس 

 46.66 14 أنثى 

 53.33 16 ذكر

 ٪ 100 30 المجموع

 أن:   يتضح( 01)رقم  من خالل الجدول

 .٪(46.66( بنسبة )14) بلغت قيمة تكرارات اإلناث  -
 .٪(53.33( بنسبة )16) بلغت  الذكورقيمة تكرارات  -

 االستطالعية:  أدوات الدراسة  -5

 التالية: شملت الدراسة االستطالعية األدوات 

 مقباس الحاجات االرشادية. -

 مقياس العنف المدرسي.-

 االستطالعية:  وصف أدوات الدراسة - 6

تم تبنيه واالحتفاظ ببنوده وعرضه على المحكمين لتكييفه على البيئة  مقياس الحاجات االرشادية:   -1-
 الجزائرية 

 المدرسي:مقياس العنف   -2

 يلي: صمم باالعتماد على ما  

 . العالقات االنسانيةعلى التراث النظري في موضوع   ات اطالع الباحث -

 . التحصيل الدراسيعلى التراث النظري في موضوع   ات اطالع الباحث -
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 تغطية بعض جوانب الموضوع.  والمقاييس فيببعض االختبارات  ات الباحث ت استعان-

 تفكيك اإلطار النظري الى بنود. -

 بند. 26انشاء األداة في صورتها النهائية في  ات الباحث ت وبمساعدة األستاذة المشرفة استطاع -

 الخبراء. على بعرضه   ات الباحث ت قامو 

 التصحيح: طريقة 

 يلي:  أوزانها كما   ثالثةعلى كل عبارة تبعا لبدائل   كل طالب جيب يتعليمات تتضمن ان  لالستبيان  وضع

 تعطى: إذا كانت العبارة موجبة 

 ( 1) ال(  2) ( احيانا3) نعم 

 تعطى: إذا كانت العبارة سالبة 

 ( 3)ال (  2) ( احيانا1) نعم 

 التالية:  من خالل المعادلة  ثالثة مستويات الدراسة تم تصنيف اإلجابات إلى  ولتفسير نتائج

 3- 1= 2أصغر قيمة لفئات اإلجابة      -قيمة لفئات اإلجابة  أكبر=  المدى

 2÷ 3= 0.66                              = المدى ÷ عدد البدائل  طول الفئة

 التالي: اعتمد المحك  المقياسينعلى  ولتقييم الدرجة

 منخفضة 1.66الى   1من   -

 متوسطة 2.33الى   1.67من   -

 عالية  3الى   2.34من   -
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 االستطالعية:  طريقة إجراء أدوات الدراسة  -7

، حيث استغرقت جلسات  الفراغ بين الحصص الدراسة على العينة في أوقات   اة بتوزيع أد  ات الباحث ت قام 
 .سير الدروسال تطول فترة اإلجابة مما قد يؤثر على  وذلك حتى( دقيقة 15( و)10)  بين التطبيق ما

بعد إيضاح ان المعلومات   االقسامأوقات من الحصص البيداغوجية في بعض  ات الباحث وقد استقطعت 
الحصول على   نفي ذلك، حتى يمكنه وال لألستاذ  لإلدارةدخل  وانه الهي خاصة بالبحث العلمي فقط 

 معلومات صادقة.

 البحث:  ترية ألدوات الخصائص السكيوم-8

 الحاجات االرشادية:  -1

 الصدق:  -1
صدق المحتوى، صدق التمييزي،  وهي: حساب الصدق ل تينعلى طرق  المقياساعتمد في حساب صدق 

ألنه كلما تعددت طرق حساب الصدق كلما ساعد ذلك على الوصول إلى أفضل تفسير ممكن لدرجات  
 االداة. 

 المحتوى:   ق( صد1

( محكما من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية بالجامعة  06على )  االستبيانعرض 
 في:  )انظر الملحق "أ"( وذلك إلبداء رأيهم 

 مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه. -

 اللغوية.  وكفاءة الصياغةمدى وضوح  -

 مدى شمولية األداة لمختلف جوانب الموضوع -

 حية األداة لقياس ما وضعت لقياسه. االجماع بالموافقة على صال وقد تم

 (: صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي ( 2
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للعينة   المقياس٪( من أدنى درجات 27و)  المقياس٪( من أعلى درجات 27بأخذ )  ات الباحث  ت حيث قام
فتصبح مجموعات تتكون كل منها من   اترتيب هذه الدرجات تصاعدي وهذا بعد ( فرد 30من )التي تتكون 

( أفراد المجموعة الدنيا  08( أفراد المجموعة العليا و)08( ومنه نأخذ )08=0,27* 30)ألن ( أفراد 08)
 نظام ) وهذا باستخدام"ت" لداللة الفروق بينهما  وهو اختبارثم نستعمل أسلوب احصائيا مالئما 

spss21 )ل: الجدو كما هي مبينة في  وكانت النتائج 

 أداة الدراسةفي والمجموعة الدنيا قيمة "ت" لداللة الفروق بين المجموعة العليا  (2) جدول رقم

الحاجات  
 االرشادية 

 المتوسط الحسابي  ن المجموعات 
االنحراف  
 المعياري 

 "ت"
مستوى  
 الداللة

 4.23 81.30 8 المجموعة الدنيا 
3.647 0.000 

 6.74 109.45 8 المجموعة العليا 

 أن: ( 06يتضح من الجدول ) 

يتوفر على القدرة التمييزية بين   المقياس( مما يعني أن 0.000قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى ) 
 يعتبر صادقا فيما يقيسه. ومنه فالمقياسالدنيا والمجموعة المجموعة العليا 

 الثبات: -2

 المقياس:  تباين درجات  بحسا-

  (0.863)لكرونباخ القيمة: معامل ألفا حيث بلغ 

 العنف المدرسي:  -2

 الصدق:  -
صدق المحتوى، صدق التمييزي،  وهي: حساب الصدق ل تينعلى طرق  المقياساعتمد في حساب صدق 

ألنه كلما تعددت طرق حساب الصدق كلما ساعد ذلك على الوصول إلى أفضل تفسير ممكن لدرجات  
 االداة. 
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 المحتوى:   ق( صد1

( محكما من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية بالجامعة  06على )  االستبيانعرض 
 في:  )انظر الملحق "أ"( وذلك إلبداء رأيهم 

 مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه. -

 اللغوية.  وكفاءة الصياغةمدى وضوح  -

 مدى شمولية األداة لمختلف جوانب الموضوع -

 اعتبار التعديالت التالية.  وقد تم

 وبعد التعديل  االستبيان قبل( عبارات 3)رقم جدول 

 بعد التعديل  قبل التعديل  رقم العبارة

08 
يحدث شجار لفظي بين زمالئي   

 واالساتذة  
 يحدث شجار لفظي بين زمالئي   

14 
يتجنبونني زمالئي و ال يحبون التحدث 

 معي
 يبتعد عني زمالئي في الساحة

 يتعمد زمالئي احراجي  23
يتعمد زمالئي السخرية مني في 

 الجماعة 

32 
أقوم باتالف وتخريب مالبس الزمالء  

 بعنف عند الشجر معهم 
أقوم بإتالف مالبس الزمالء عند  

 الشجار معهم 
 

 (: صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي ( 2

للعينة   المقياس٪( من أدنى درجات 27و)  المقياس٪( من أعلى درجات 27بأخذ )  ات الباحث  ت حيث قام
فتصبح مجموعات تتكون كل منها من   اترتيب هذه الدرجات تصاعدي وهذا بعد ( فرد 30من )التي تتكون 

( أفراد المجموعة الدنيا  08( أفراد المجموعة العليا و)08( ومنه نأخذ )08=0,27* 30)ألن ( أفراد 08)
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 نظام ) وهذا باستخدام"ت" لداللة الفروق بينهما  تباروهو اخ ثم نستعمل أسلوب احصائيا مالئما 
spss21 )الجدول: كما هي مبينة في  وكانت النتائج 

 أداة الدراسةفي والمجموعة الدنيا ( قيمة "ت" لداللة الفروق بين المجموعة العليا 4جدول رقم )

العنف 
 المدرسي 

 المتوسط الحسابي  ن المجموعات 
االنحراف  
 المعياري 

 "ت"
مستوى  
 الداللة

 4.32 117.85 8 المجموعة الدنيا 
5.497 0.000 

 7.07 171.41 8 المجموعة العليا 

 أن: ( 4يتضح من الجدول ) 

يتوفر على القدرة التمييزية بين   المقياس( مما يعني أن 0.000قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى ) 
 يعتبر صادقا فيما يقيسه. ومنه فالمقياسالدنيا والمجموعة المجموعة العليا 

 الثبات: -2

  (0.816)معامل ألفا لكرونباخ القيمة: حيث بلغ 
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 خالصة:

من خالل عرضنا لإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية التي من خاللها تم التعرف على المنهج المستخدم  
ومجاالت الدراسة والمجتمع االصلي وكذلك ادوات جمع البيانات والتأكيد من النتائج لنتمكن من تطبيقها ،  

 لفصل الخامس .ومن الوصول الى النتائج ومناقشتها وتحليلها في الفصل الموالي اي ا
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 ثانيا الدراسة األساسية: 

 منهج الدراسة االساسية:  -

لتحقيق أهداف الدراسة ومن خالل النظر الى المشكلة وطبيعة التساؤالت واالطالع على الدراسات السابقة  
الذي ال يقتصر على وصف   المنهج الوصفي االرتباطيومراجعة العديد من المناهج البحثية تم استخدام  

وف والتعبير عنها كميا  وتنظيمها  البيانات  الى تصنيف  يتعدى  فقط بل  والتنبؤ  الظاهرة  بينها  العالقات  هم 
 بارتباطها. 

 مكان وزمان اجراء الدراسة االساسية:   -2

 من حيث المكان:  -2-1

 أجريت الدراسة األساسية بالمتوسطات التالية:  

 متوسطة شوابح اليامين   -

 متوسطة سالوي عمار    -

 من حيث الزمان:  -2-2

  2022أفريل   30الى غاية  أفريل  27 أجريت الدراسة االساسية في الفترة الممتدة ما بين

 مجتمع وعينة الدراسة االساسية:   -3

خالل    مسكيانةتكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ المرحلة المتوسطة بجميع مستوياتها من مدينة      
(، واما أفراد عينة الدراسة فقد تم اختيارهم بطريقة العينة  2022  -2021السداسي الثاني من العام الدراسي )

القصدية مراعاة إلمكانيات الباحثات في التوزيع واالسترجاع للوصول الى نتائج أكثر مصداقية، ولتجنب  
ن أن تؤثر على النتائج، حيث بلغ عدد افراد أخطاء التحيز أو الصدفة في األدوات أو في ملئها، والتي يمك 

 ( تلميذ. 100العينة )
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 خصائص عينة الدراسة االساسية:  -4

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية وفق متغير الجنس.5جدول )

 النسبة ٪  التكرار  الجنس 

 51 51 أنثى 

 49 49 ذكر

 100 100 المجموع

 أن:   يتضح( 5)رقم  من خالل الجدول

 .٪(51( بنسبة )51) بلغت قيمة تكرارات اإلناث  -
 .٪(49( بنسبة )49)بلغت  الذكورقيمة تكرارات  -

 االساسية:  أدوات الدراسة  -5

 الدراسة األساسية األدوات التالية: شملت 

 مقياس الحاجات االرشادية. -

 مقياس العنف المدرسي.-

 طريقة اجراء ادوات الدراسة االساسية:   -6

بعد التأكد من صالحية ادوات الدراسة واخذ االذن من الهيئات المختصة واالتفاق على مواعيد االجراء مع  
مديري المتوسطات، قامت الباحثات بتوزيع ادوات الدراسة على افراد عينة الدراسة االساسية حيث يأخذ كل 

مكاتب مستشاري التربية والتوجيه بعد ان اوضح لهم ان المعلومات التي سيدلون    تلميذ وتلميذة استمارة في
في ذلك، وبعد توزيع    ولألستاذ بها خاصة بالبحث فقط ولغرض تحضير مذكرة الماستر وانه ال دخل لإلدارة  

 الدراسة.   ادوات الدراسة حثت الباحثات افراد العينة على االجابة بصدق وان ذلك هام جدا بالنسبة لمصداقية
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 االساليب االحصائية:   -7

استعملت الباحثات مجموعة من االساليب االحصائية لمعالجة بيانات الدراسة االساسية واالستطالعية  
 ( وهذه االساليب هي كالتالي:  spss21باستخدام نظام المجموعة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 أساليب االحصاء الوصفي:   -7-1

 التكرارات لتوضيح خصائص العينة  -

 النسبة المئوية لتوضيح خصائص العينة -

 المتوسط الحسابي لحساب الدرجة الكلية. -

 االنحراف المعياري لترتيب البنود التي تتساوى متوسطاتها الحسابية. -

 أساليب االحصاء االستداللي:   -7-2

 ة الدنيا في حساب الصدقاختبار ت لحساب الفروق بين المجموعة العليا والمجموع -

 معامل "الفا لكرونباخ" لحساب الثبات.  -

 معامل االرتباط بيرسون.  -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ة  العامة  --1 ي 
رض  ج  الف 

ات  ي  ة  ن  ش  اق  ل ومي  حلي 
 وت 

 
 عرض

ولى-2 ة  الأ  ي  ن  ر  ة  الج  ي 
رض  ج  الف 

ات  ي  ة  ن  ش  اق  ل ومي  حلي 
 وت 

 
  عرض

ة  -3 ي  ان   الي 
ة  ي  ن  ر  ة  الج  ي 

رض  ج  الف 
ات  ي  ة  ن  ش  اق  ل ومي  حلي 

 وت 
 

 عرض

ة  -  4       الي  ة  الي  ي  ن  ر  ة  الج  ي 
رض  ج  الف 

ات  ي  ة  ن  ش  اق  ل ومي  حلي 
 وت 

 
 عرض



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية      الخامسالفصل 
  

 
68 

 تمهيد:  
يتضمن هذا الفصل النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة التي تسعى للكشف على العالقة بين العنف  

المدرسي والحاجات اإلرشادية لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط مع مناقشة وتحليل وتفسير النتائج مع  

 عام. استنتاج 

 وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية العامة:  عرض -1

عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين العنف والحاجات االرشادية لدى تالميذ السنة ثالثة متوسط. توجد   

 لدى افراد العينة الكلية ( معامالت االرتباط بين العنف والحاجات االرشادية6جدول رقم )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط بيرسون  المتغيرات

 و العنف 
 الحاجات االرشادية 

0.548** 0.001 

  ( يتضح أن: 6من خالل الجدول رقم )

( وهي قيمة مرتفعة ودالة احصائيا  0.548معامل االرتباط بين العنف والحاجات االرشادية بلغ القيمة )** 
 (، مما يشير الى وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين. 0.001عند مستوى داللة ) 

 أن: وهي نتيجة منطقية متوقعة يمكن تفسيرها من خالل 

النفسي والتربوي لمعرفة اسباب ودوافع ممارسة    لإلرشاد ان التلميذ العنيف في الوسط المدرسي يحتاج   •
هذا السلوك العدواني الذي يضر بالمنظومة التربوية لذللك فعدم تلبية  الحاجات االرشادية للتلميذ  

م المشاركة والتعاون يؤدي الى خلق العديد من المشكالت التي تعرقل نظام المدرسة ، فاختالل قي
العبث   الى  يدفعهم  مما  لمدرستهم  باالنتماء  على شعورهم  يؤثر  قد  المدرسي  الوسط     باألثاث في 
  باأللقاب والجدران ودورات المياه وممارسة السلوك العدواني بشتى انواعه كالضرب والتنمر والتنابز  

 مية الى بيئة إجرامية لذلك فالحاجات اإلرشادية مهمة الن اهمالها يحول البيئة التعلي
دور وظيفي في توفير الحاجات االرشادية للطفل المراهق حتى ال يمارس العنف في الوسط   فالجاسرة •

كلما انخفض مستوى العنف    األسرةالمدرسي حيث انه كلما زاد مستوى االيجابية واالرشاد من طرف  
ويؤدي الى عوائق سلبية  المدرسي لدى التالميذ،  فسلوك العنف المدرسي سلوك سلبي ومرفوض  

وخيمة فإذا تكرر هذا السلوك فإن ذلك دليل على تراجع مستوى االرشاد سواء من ناحية االسرة او  
من ناحية المدرسة، فعدم االهتمام بمشاكل التلميذ يسبب له توتر شديد يعبر عنه بدافعيته نحو  



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية      الخامسالفصل 
  

 
69 

ي توفير الحاجات االرشادية سلوك العنف الذي يمثل ردود الفعل السلبي ، كذلك فشل المدرسة ف
  . يؤدي الى تفاقم المشكالت المدرسية وبالتالي عدم توفر االمان  وعرقلة سيرورة النظام المدرسي

االعالم السلبي من افالم وحصص تلفزيونية تدفع التلميذ الى تقليدها، وحتى جماعة    تأثيركذلك   •
ى تخريب االثاث وعلى سوء معاملة  الرفاق تؤثر على الفرد حيث نجد التشجيع على التنمر وعل

 .العنيف الحادة وكل ما يتمثل بالسلوك  اآلالت واستعمال 
وتوفير االمان راجعه الى الدور االيجابي الذي يلعبه   ذ التالميالتي يتوفر فيها الوعي بين  البيئةفي  •

موجود المرشد التربوي ضروري   أصبحفقد    االرشادية، لذلكمن توفير الحاجات    المدرسية  البيئةفي  
وعقالني   منطقي  بشكل  بنائه  واعادة  بطريقة صحيحة  المدرسي  الواقع  المسؤول   ألنه لقراءة  هو 

الرئيسي على توفير الحاجات االرشادية الحاجات االرشادية تعمل على خفض مستوى السلوكات 
 .المدرسيالعدوانية بما فيها العنف 

  والحاجات يعني وجود عالقة ارتباطية بين العنف المدرسي    مما  العامةومنه لقد تحققت الفرضية   •
 اإلرشادية لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط 

( حول التعرف على الضغوط المدرسية التي يواجهها  2004وهذه النتيجة تتفق مع دراسة القيسي ) •
حيث    طلبة،ال  هؤالءعلى مستوى العنف المدرسي الموجه نحو    المتوسطة والتعرفطلبه المرحلة  

 العنف المدرسي  دالة بينووجود عالقة    احصائيا،اظهرت النتائج ان مستوى العنف المدرسي دال  
اوضحت عدم وجد عالقة    ( التي 2012مع دراسة تغريد بركات )  المدرسية، واختلفت   والضغوط

 االسرة.  المدرسي وحجمارتباطية بين العنف 

 وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية االولى:  عرض -1

االرشادية لدى تالميذ السنة ثالثة   ت والحاجا الجسديتوجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين العنف 
. سطمتو  

 لدى افراد العينة الكلية والحاجات االرشادية الجسدي ( معامالت االرتباط بين العنف 7جدول رقم )

 مستوى الداللة  االرتباط بيرسون معامل  المتغيرات

 الجسدي العنف 
 الحاجات االرشادية 

0.508** 0.001 

  من خالل الجدول رقم )( يتضح أن: 
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( وهي قيمة مرتفعة  0.508قد بلغ القيمة )**  االرشادية  توالحاجا  لجسدياالعنف  معامل االرتباط بين  
 (، مما يشير الى وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين. 0.001ودالة احصائيا عند مستوى داللة )

 وهي نتيجة منطقية متوقعة يمكن تفسيرها من خالل أن: 

يد من المشكالت ان عدم تلبية الحاجات االرشادية لدى تلميذ المرحلة المتوسطة قد يؤدي الى ظهور العد 
النفسي السلوكي قد  والتوجيهتؤدي الى التأثير على المستقبل فارتفاع الحاجة الى االرشاد  السلوكية التي

 التالميذ.يؤدي الى ارتفاع العنف الجسدي بين 

  االقل منهم سنا والتالميذ فعدم تلبية حاجة التالميذ المعيدين الى االرشاد قد يؤدي بهم الى تعنيف أقرانهم 
 في نفس حجرة الصف. 

عدم تلبية الحاجات االرشادية للتالميذ قد يؤدي بهم الى تعنيف أقرانهم من ذوي االحتياجات   كذلك
 الخاصة.

من حالة السواء  والخروجبالتنمر على الغير  والقيامكما قد يتعدى ذلك الى تعنيف االستاذ او االستاذة 
 اهمية. اعطاء لها أي  وعدملحاجة الى ارشاد تم اهمالها  وذلك

المشكالت  وبعض االدب واللغات  الرياضيات اوبعض المشكالت الصفية كالضعف في  وعدمان ظهور 
عنيفة   ت سلوكياتلبيتها قد يؤدي الى  االرشاد فعدمتستدعي الحاجة الى  واالنطواء كاإلحراجالنفسية 

داخل  يظهر العنف الجسدي على شكل انفعاالت نابعة من  وكذلكي النفس والضغطللخفض من الكبت 

 ت.ملبا غيروالفرد 

لقد تحققت الفرضية الجزئية االولى مما يعني وجود عالقة ارتباطية بين الحاجات االرشادية   ومنه 

 . الجسدي والعنف
 ( 2010)الكساب  ولقد اتفقت نتائج هذه الفرضية مع دراسة كل من اديس ودراسة

 (2015)السعود   ةودراس  (2010)ابو عطية والفايز  واختلفت مع دراسة

 وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:  عرض -2

توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين العنف اللفظي والحاجات االرشادية لدى تالميذ السنة ثالثة  
 متوسط.

 لدى افراد العينة الكلية اللفظي والحاجات االرشادية( معامالت االرتباط بين العنف 8جدول رقم )
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 مستوى الداللة  معامل االرتباط بيرسون  المتغيرات

 العنف اللفظي
 الحاجات االرشادية 

0.475** 0.001 

  من خالل الجدول رقم )( يتضح أن: 

( وهي قيمة مرتفعة ودالة 0.475قد بلغ القيمة )**   العنف اللفظي والحاجات االرشاديةمعامل االرتباط بين  
 (، مما يشير الى وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين. 0.001احصائيا عند مستوى داللة ) 

 وهي نتيجة منطقية متوقعة يمكن تفسيرها من خالل أن: 

ه نوع من االيجابية  الفرد بحاجة الى االرشاد المدرسي والنفسي حتى يتوافق نفسيا ويشعر بالرضا ويخلق لدي

لم يتلقى التلميذ في المرحلة المتوسطة اهتماما كافيا وتلبية لحاجاته يعكس ذلك سلبا على سلوكاته    إذا  ألنه 

وبالتالي    سلبا،داخل المؤسسة التربوية ويخلق عنده نوع من العدوان اللفظي الذي يؤثر عليه وعلى اقرانه 

 المتوسطة. المرحلة  للتلميذ فياللفظي فعدم توفر الحاجات االرشادية يولد العنف 
ما المدرسي  الوسط  في  العنف  بحاجة    فانتشار  فالتلميذ  المدرسي  االرشاد  اال غياب  لتعديل    لإلرشاد هو 

وذلك داخل    الفاظه،  عليه  المسؤولين  داخل    المؤسسةمن طرف  اللفظي  فالعنف  البيت.  في  او  التربوية 

حتى بين التالميذ واالساتذة لذلك فسلوك االستاذ مع التلميذ    و أالمؤسسة يكون بين التالميذ في ما بينهم  

ولياء الذين  يمارسون  وايضا طبيعة المعاملة الوالدية خاصة األ  يقلده ،لفاظ غير الئقة يجعله  أوالتلفظ معه ب

العنف اللفظي مع ابنائهم  يترك كل ذلك اثر فيهم ويجعلهم يكتسبون ظاهرة العنف اللفظي داخل المدرسة  

الحاجات االرشادية البد ان تتوفر لدى التالميذ واالولياء واالساتذة وكل المسؤولين . لذلك فعياب االرشاد  ف

 المدرسي. فظي لقم سلوك العنف الاتف  فاظبألسواء في البيت لو المدرسة قد يؤدي الى  
له   اللفظي  العنف  العنف    اإلرشادية بالحاجات    عالقة وعليه فان  الحاالت  تحدث بصوره  على اعتبار ان 

فالبد من ان تكون    المدرسي،عامل هام في الحد من انتشاره داخل الوسط    المؤسسة  إلدارةكما ان    متقطعة 

 . قاسيه حتى ال يلجا التالميذ الى استخدام العنف اللفظي ضد زمالئهم  العقابية االجراءات 
نتائج كل من    النتيجة اتفقت هذه    لقد  والشمري    2013وسياج    2013وشاهين    2015دحمان    دراسةمع 

التي اظهرت انها ال توجد    2013ال هاشم    دراسةمع    الدراسةهذه    نتيجة   واختلفت  2017  ودحماني 2003

 بين السلوك العدواني اللفظي واالرشاد.   عالقة

 وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  عرض -3

توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين العنف المعنوي والحاجات االرشادية لدى تالميذ السنة ثالثة  
 متوسط.

 لدى افراد العينة الكلية ( معامالت االرتباط بين العنف المعنوي والحاجات االرشادية9جدول رقم )
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 مستوى الداللة  االرتباط بيرسون معامل  المتغيرات

 العنف المعنوي 
 الحاجات االرشادية 

0.556** 0.000 

  ( يتضح أن: 9من خالل الجدول رقم )

( وهي قيمة مرتفعة  0.556قد بلغ القيمة )**  العنف المعنوي والحاجات االرشادية معامل االرتباط بين 
 (، مما يشير الى وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين. 0.001ودالة احصائيا عند مستوى داللة )

ن  وهي نتيجة منطقية متوقعة يمكن تفسيرها من خالل أ  

عديد من المشكالت  قد يؤدي الى ظهور ال المتوسطة  المرحلة لدى تالميذ  اإلرشاديةانا عدم تلبيه الحاجات 

التي تؤدي الى التأثير على المستقبل ، لذلك فغياب االرشاد يؤدي الى ظهور العنف المعنوي   السلوكية 

فالعنف   بين التالميذ هذا ما يجعل التلميذ بحاجة الى االرشاد النفسي وتفهم مشكالته والتعايش معها،

المعنوي قد ينتج عن مشكالت داخل االسرة وكذلك تعرض الطفل للعدوان المعنوي من طرف والديه  

ومنهارة، مما تدفعه الى تقليد ما تعرض له   ضعيفة الفاظ واسماء تجعل من شخصيته ومعنوياته   بإطالق 

ر التالميذ ويعرقل  و تفريغ شحناته االنفعالية عل شكل سلوك عدواني او عنف معنوي يض المدرسةداخل 

النفسي ضرورية واساسيه الى حد ما ،حيث للحاجات االرشادية   لإلرشاد مسارهم الدراسي لذلك فالحاجة 

عامل اساسي  في مساعدة التالميذ نفسيا ومعنويا وانفعاليا وكذلك مساعدتهم على التصرف مع المشكالت  

   سواء في المدرسة او البيت  اليومية

ية الجزئية الثالثة مما يعني وجود عالقة ارتباطية بين الحاجات االرشادية والعنف  ومنه لقد تحققت الفرض 

ي المعنو  

من حيث االسباب المدرسية    1993كريمبي  2014مع دراسة السعايدية  الفرضيةلقد اتفقت نتائج هذه  

دنة  حما دراسةواالسرية حيث جاءت في المرتبة االولى في احداث العنف لدى الطلبة واختلفت مع  

وبحاجة  في العنف المدرسي  تأثيرا  أكثر النفسية الناحية والتي بينت ان  1996ديكمان واخرون  2014

االرشاد النفسي  ىال  

 

 

 

 

 

 

 االستنتاج العام للدراسة  

 



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة األساسية      الخامسالفصل 
  

 
73 

من خالل المعطيات النظرية والتطبيقية للدراسة الحالية التي قمنا بها من اجل معرفة طبيعة العالقة بين  

وباستخدام المنهج    طالثالثة متوسالعنف المدرسي والحاجات االرشادية لدى عينة من تالميذ السنة 

  فإننا من تحقيق الفرضيات ومن عدم تحقيقها  والتأكيد الوصفي في ضوء االساليب االحصائية للدراسة 

 بعد تحليل نتائج الدراسة نستنتج ما يلي: 

العامة: نتيجة الفرضية   

 توجد عالقة ارتباطية بين العنف المدرسي والحاجات االرشادية. 

الفرعية: نتائج الفرضيات   

   اإلرشاديةتوجد عالقة ارتباطية بين العنف الجسدي والحاجات 

. اإلرشاديةاطية بين العنف اللفظي والحاجات يوجد عالقة ارتب  

. توجد عالقة ارتباطية بين العنف المعنوي والحاجات اإلرشادية.   

 . 
: 
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 خاتمة:  

يؤدي الى تحقيق التوافق النفسي وبالتالي الحد من    اإلرشاديةان اشباع الحاجات  الدراسةاظهرت نتائج 
التي اثرت على العالم وعلى المجتمعات. وبما ان التلميذ يمر بالعديد من التغيرات   ةالالأخالقيالسلوكات 
وتعتبر هذه   ونفسية.. الخجسميه وفيزيولوجيه  بالمراهقة، تغيرات  المسماة العمرية المرحلةخاصه في 

بين هذه  المشكالت، منالمراحل التي يتعرض فيها التلميذ للعديد من   أكثرمن العمر من  المرحلة
  نتيجة، هذا السلوك التربويةفي مؤسساتنا  منتشرةالمشكالت العنف المدرسي الذي يعتبر ظاهره سلوكيه 

والمعلمين. لدى التالميذ  اإلرشاديةعدم اشباع الحاجات   

 والحاجات من هذا المنطلق كان الهدف هذا البحث التعرف على طبيعة العالقة بين العنف المدرسي 
تم   والميدانيإجراءات الدراسة في شقيها النظري  وبعد ينة من تالميذ السنة الثالثة متوسط اإلرشادية لدى ع 

النتائج: التوصل إلى مجموعة من   

لدى تالميذ السنة   اإلرشادية والحاجات ارتباطيه داله احصائيا بين العنف المدرسي  عالقةتوجد  .1
 الثالثة متوسط.

  السنةلدى تالميذ  اإلرشاديةنف الجسدي والحاجات توجد عالقة ارتباطية داله احصائيا بين الع  .2
 متوسط. الثالثة

  السنةلدى تالميذ  اإلرشاديةبين العنف اللفظي والحاجات  إحصائيةارتباطيه داله  عالقةتوجد  .3
 الثالثة متوسط.

  السنةلدى تالميذ  اإلرشاديةبين العنف المعنوي والحاجات  إحصائيةارتباطيه داله  عالقةتوجد  .4
 متوسط. الثالثة

لدى التالميذ الن االرشاد  اإلرشاديةومن هنا نستنتج ان العنف المدرسي ناتج عن عدم اشباع الحاجات 
واحده من اهم الخطوات التي يشترط على اي واحد منا ان يمر عليها للحد من جميع المشكالت التي ادت  

 الى هدم المجتمعات 
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 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي جامعة العربي بن مهيدي_ام البواقي 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

 

 قسم : العلوم االجتماعية                 فرع :علوم التربية. 

 2المستوى : ماستر        تخصص ارشاد وتوجيه. 

 

 استمارة العنف المدرسي في صورته األولية

ار انجاز مذكرة التخرج للحصول على شهادة الماستر بعنوان :العنف المدرسي والحاجات االرشادية طفي ا
لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط نضع بين ايديكم هذه االستمارة المؤلفة من مجموعة عبارات  راجين منكم  

عتزاز وتقدير مع خالص االطالع وابداء الرأي والمالحظات التي حتما ستكون ذات قيمة عالية وموضوع ا 
 الشكر و التقدير. 

 

 تحت اشراف االستاذ: 

 عداد وسام  

 من إعداد:

 حسناء عبود   •

 قاسمي رحيمة  •

 

 

 

 

 

 

 



 درجة الموافقة 
 الرقم الفقرات 

 يقيس  يقيس  ال
  المحور االول : العنف اللفظي   
 1 اتعرض للسب والشتم من طرف احد زمالئي  
 2   زمالئي بطريقة تهديدية  تحدث معي احد   
 3   يصرخ علي احد زمالئي بصوت عال حتى اتروع   
 4   يتلفظ علي زمالئي با الفاظ بذيئة عن عائلتي   
 5   اتعرض الى الفاظ غير الئقة من احد اساتذتي   
عند دخول اي مسؤول اداري للقسم يتكلم معه احد زمالئي بالفاظ    

 غير الئقة 
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 7   ارتفاع في الصوت وصراخ بين التالميذ في القسم يحدث   
 8   يحدث تشاجر لفظي بين احد زمالئي واالساتذة   
 9   ينابزني احد زمالئي فيها القسم باسماء والقاب اكرهها   
 10  اسمع الكالم الغير الئق داخل القسم   
 11  اساتذتي دائما بطريقة عصبية  يتحدث معي احد   
  المحور الثاني :العنف المعنوي   
 12  يتكلم معي زمالئي دائما بكالم جارح   
 13  يسخر مني زمالئي عندما اتكلم  
 14  يتجنبني دائما زمالئي في المتوسطه وال يحبون التكلم معي  
 15  عندما اتحدث ال يصغي الي زمالئي  
 16  اتهمني احد زمالئي بافعال لم ارتكبها   
 17  كتب احد زمالئي عبارات غير الئقه على كتبي   
 18  تعرضت لكالم جارح من احد االساتذه النني لم افهم الدرس  
يسعى احد زمالئي الى تشويه سمعه بين التالميذتعرض احد   

 زمالئي الى السخريه بسبب مظهره 
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 20  اساتذتي بيننا في الصف في طريقة معاملته  يميز احد   
 21  اتعرض لالحتقار بين زمالئي في الصف  
 22  يتعمد زمالئي باحراجي   
  المحور الثالث :العنف الجسدي  
 23  يتعدى علي دائما احد زمالئي ويسقطني على االرض   
 24  التزاحم اتعرف بالدفع المتعمد مع بعض التالميذ اثناء   
 25  اتعرض لشد الشعر من قبل احد زمالئي  
 26  يتشاجر معي زمالئي دائما التفه االسباب   
 27  اتعرض لالعتداء من قبل احد زمالئي  
 28  اتعرض للسفر من قبل احد اساتذتي امام زمالئي   
 29  يتعدى االداريين على التالميذ بالضرب   
 30  داس زميلي على قدمي ارد عليه بالضرب  اذا  
 31  اقوم باتالف وتخريب مالبس الزمالء بعنف عند الشجار معهم   
 32  اتعرض للخنق من طرف احد زمالئي عندما ال البي مطالبه   
 33  ارد االساءه البدنية باقوى منها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العالي والبحث العلمي جامعة العربي بن مهيدي_ام البواقي  وزارة  التعليم

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

 

 قسم : العلوم االجتماعية                             فرع :علوم التربية.          

 2المستوى : ماستر              تخصص ارشاد وتوجيه.           

 

 المدرسي في صورته النهائية ملحق مقياس العنف  

اختي التلميذة اخي التلميذ في اطار انجاز بحث علمي حول العنف المدرسي وعالقته بالحاجات االرشادية  
بوضع العالمة )×( في الخانة المناسبة     لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط ، نرجو منكم ملئ هذه االستمارة

 حرية تأكد ان هذه المعلومات ال تستعمل اال لغرض علمي فقط .باختيار واحد  من البدائل لكل فقرة بكل 
 

 

 

 تحت اشراف االستاذ:

 عداد وسام  

 من إعداد:

 حسناء عبود  •
 قاسمي رحيمة  •

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرقم الفقرات  نعم  احيانا  ال 
  العنف اللفظي:   
 1 اتعرف للسب من طرف احد زمالئي .   
 2 زمالئي بطريقة تهديدية  يتحدث معي احد    
 3 يتلفظ علي زمالئي بالفاظ بذيئة تمس عائلتي    
 4 يتحدث معي بعض االساتذة بالفاظ غير الئقة    
 5 يحدث ارتفاع في الصوت بين زمالئي داخل القسم    
 6 يحدث تشاجر لفظي بين زمالئي واالساتذة اثناء الدرس   
 7 القسم اسمع كالم غير الئق داخل     
 8 يتكلم معي زمالئي دائما بكالم جارح    
 9 اتعرض لكالم جارح من احد اساتذتي اثناء الدرس   
  العنف المعنوي :   
 10 يسخر مني زمالئي عندما اتكلم   
 11 يتنمر علي زمالئي داخل القسم باسماء والقاب اكرهها    
 12 يتجنبني زمالئي دائما في المتوسطه وال يحبون التحدث معي   
 13 عندما اتحدث ال يصغي الي زمالئي   
 14 اتهمني احد زمالئي بافعال لم ارتكبها داخل المدرسه   
 15 يتعرض احد زمالئي الى السخريه بسبب مظهره من طرف زميل اخر   
 16 زمالئي الى تشويه سمعتي داخل المدرسة يسعى احد    
 17 يميز بعض االساتذة في المعاملة بيننا داخل الصف   
 18 اتعرض لالحتقار بين زمالئي داخل الصف   
  العنف الجسدي :    
 19 اتعرض لالعتداء من طرف احد زمالئي   
 20 اتعرض للدفع المتعمد من طرف احد زمالئي   



 21 يتشاجر معي زمالئي دائما التفه االسباب    
 22 اتعرض للصفع من قبل احد اساتذتي التفه االسباب    
 23 اتعرض للسفر من طرف احد االداريين دائما    
 24 اذا داس زميل على قدم ارد عليه بالضرب    
 25 اخرب مالبس الزمالء عند الشجار معهم    
 26 اتعرض للضرب من طرف احد زمالئي عندما اللبي مطالبه    
 27 ارد االساءه البدنيه التي يقوم بها زمالئي باقوى منها    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي جامعة العربي بن مهيدي_ام البواقي 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

 

 قسم : العلوم االجتماعية                             التربية.           فرع :علوم

 2المستوى : ماستر              تخصص ارشاد وتوجيه.           

 

 ملحق مقياس الحاجات االرشادية

اختي التلميذة اخي التلميذ في اطار انجاز بحث علمي حول العنف المدرسي وعالقته بالحاجات االرشادية  
بوضع العالمة )×( في الخانة المناسبة     لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط ، نرجو منكم ملئ هذه االستمارة

 ال تستعمل اال لغرض علمي فقط . باختيار واحد  من البدائل لكل فقرة بكل حرية تأكد ان هذه المعلومات 
 

 

 

 

 من إعداد:

 حالم بن نونة أ •

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرقم الفقرات  نعم  أحيانا  ال 
 1 احتاج للمساعده في حل مشاكلي الشخصيه    
 2 احتاج المساعده في كيفيه التعامل مع الظروف الطارئة    
 3 احتاج للمساعده في حل مشاكلي الشخصيه    
 4 للمساعدة للتخلص من القلق احتاج    
 5 اجد نفسي بحاجة للتخلص من الخجل    
 6 احتاج للمساعدة في كيفية التخلص من شرود الذهن    
 7 احتاج للمساعدة في تنمية ثقتي بنفسي    
 8 احتاج للمساعدة للتخلص من السرحان داخل القسم    
 9 الظروف الصعبةينقصني المساعدة في كيفية التوافق في    
 10 اجد نفسي بحاجة الى المساعدة في فهم طريقة التدريس    
 11 احتاج للمساعدة حتى اتخلص من الملل داخل القسم   
 12 احتاج للمساعدة في كيفية تنظيم الوقت    
 13 انا بحاجة اليجاد وقت للمطالعة   
 14 احتاج لمن يساعدني لوضع جدول للمراجعة   
 15 أحتاج للمساعدة في تنمية قدراتي الدراسية    
 16 أحتاج ان أكون أكثر تركيزا في دراستي    
 17 أحتاج لمن يساعدني على إستعاب ما درسته    
 18 يسهل علي إقامة عالقة جيدة مع اآلخرين    
 19 أشعر باإلرتياح عندما أكون مع الناس    
أستطيع المشاركة في النقاش مع أجد نفسي بحاجة إلى المساعدة حتى    

 الجماعة 
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 21 أحتاج المساعدة بكيفية التعامل مع زمالئي في المدرسة   
 22 أبادر إلى مشاركة اآلخرين األحزان و األفراح    



أنا بحاجة للمساعدة بكيفية التصرف عندما تواجهني مشكلة مع     
 االستاذ 
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 قائمة المحكمين

 
 الجامعة الرتبة  األستاذ 

 جامعة أم البواقي  - أ-أستاذة مساعدة   ة سين لقان ح
 جامعة أم البواقي  - ب -أستاذة مساعدة   ناجي عايدة
 جامعة أم البواقي  ة ر أستاذة محاض فضال نادية 
 جامعة أم البواقي  - ب  –أستاذة محاضرة  عامر نورة 

 جامعة أم البواقي  - ب  –أستاذة محاضرة  جغبوب دالل
 جامعة أم البواقي  - أ   –أستاذة محاضرة  بن عبيد عبد الحق

 جامعة أم البواقي  - أ-أستاذة مساعدة   لطرش حليمة 
 جامعة أم البواقي  - ب  –أستاذة محاضرة  بوغانم زين الدين 

 

 

 



 


