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یمثل العنف ظاھرة بشریة عرفھا اإلنسان منذ أن خلقھ هللا سبحانھ وتعالى وذلك 

إرضاء لشھوتھ وطاعة لنفسھ، ومنذ ذلك التاریخ تعددت عندما قتل قابیل أخاه ھابیل

مظاھر العنف والعدوان وتنوعت من حیث مظاھرھا وشدتھا وآثارھا على الفرد 

والمجتمع وحظي مفھوم العنف باھتمام كبیر في میدان البحث النفسي واالجتماعي وذلك 

عیة والنفسیة ومن نظرا لما یخلفھ العنف من أضرار وخسائر تمس سالمة الحیاة االجتما

إال أن إشكالیة المعروف أن العنف أسلوب غیر متحضر وجریمة یعاقب علیھا، 

ممارستھ تزداد لتتخذ أنواعا وصورا مختلفة لجمیع المیادین في المجتمع بدءا من 

الشارع ثم األسرة لیصل في األخیر إلى المدارس حیث أصبحت ھذه األخیرة مسرحا 

حیث یفرغ فیھا كل طرف ما لھ من مكبوتات على لممارسة مختلف أنواع العنف

أطراف أخرى ومن ثم تصبح العملیة التربویة مشحونة بانفعاالت سلبیة على الجو العام 

.للدراسة وبالتالي التأثیر على التحصیل الدراسي للطالب

فبالنسبة للعنف المدرسي ھناك دالئل عدیدة على تزایده وارتفاع معدالتھ في 

ار الدراسیة وخصوصا الثانویات وذلك في ظل الصراعات والتغیرات مختلف األطو

التي تطرأ على الطالب وھو في مرحلة المراھقة ألن ھذه األخیرة فترة حساسة التي 

مع التغیرات الجسمیة واالنسجامیسعى فیھا إلى تحقیق أكبر مستوى من التوافق 

في الوسط المدرسي یمكن أن واالجتماعیة والمدرسیة فالعنف الذي یتعرض لھ المتعلم

یؤثر على مساره الدراسي من خالل أسلوب تعاملھ مع العناصر التربویة في البیئة 

المدرسیة، حیث تعتبر ھذه األخیرة المؤسسة الثانیة بعد األسرة أین یقضي المراھق 

جزءا كبیرا من حیاتھ ویتلقى فیھا أنواع المعرفة والتربیة والتعلیم لذلك فإن المناخ 

النفسي واالجتماعي للمدرسة یمكن أن یلعب دورا ھاما في دفع المراھق إلى التعلیم 

وتنمیة الرغبة والدافعیة التي تعتبر شرط من شروط التعلم كما تعتبر ھدفا أساسیا من 



الدافعیة للتعلم ) "1988إدوارد مواري ( بین أھم المعاییر في النجاح والفشل ویرى 

لى النجاح وإنجاز األعمال الصعبة والتغلب على العقبات الرغبة المستمرة للسعي إ

"وبأقل قدر ممكن من الجھد والوقت وبأفضل مستوى من التعلمبكفاءة 

)153، 1988: إدوارد مواري(

لذلك یجب األخذ بعین االعتبار الظروف النفسیة واالجتماعیة للمراھق 

توجد دراسات أكدت على مدى المتمدرس بما فیھا مشاكلھ األسریة والمدرسیة حیث 

تأثیر العنف المدرسي في دافعیة التعلم ومن ثم التحصیل الجید والنجاح وتوصلت إلى 

وجود عالقة جوھریة بین العنف المدرسي والدافعیة للتعلم عند المراھق المتمدرس، إذ 

جیھھ تعتبر الدافعیة للتعلم حالة داخلیة لدى المتعلم تحرك سلوكھ وأداءه وتعمل على تو

لتحقیق ھدف معین، كالحصول على تحصیل جید یؤدي إلى النجاح وذلك ضم جو 

نفسي اجتماعي مریح وجید یدفع المراھق المتمدرس إلى العطاء واالستكشاف، بحیث 

على مدى فعالیة التالمیذ، ولذلك نسعى في میة یعتمد نجاح العملیة التعلیمیة التعلّ 

عنف المدرسي في دافعیة التعلم أي الدور الذي یلعبھ الدراسة الحالیة إلى إبراز تأثیر ال

األمان والراحة داخل الجو المدرسي للمراھق المتمدرس في دافعیة التعلم واستجابة 

األول الجانب النظري ویحتوي على : لمتطلبات الموضوع تم تقسیم البحث إلى جانبین

تم فیھ تحدید اإلشكالیة أربعة فصول، الفصل األول الخاص باإلطار العام للدراسة وقد 

وصیاغة الفرضیات مع ذكر تحدید المفاھیم، أسباب القیام بالبحث، أھمیتھ، والدراسات 

.السابقة

أما الفصل الثاني فیتضمن العنف المدرسي فتناولنا في الجزء األول العنف 

بصفة عامة ثم تطرقنا بالتفصیل فیما یخص العنف المدرسي من تعاریف ونظریات 

.لھ وتصانیفھ والعوامل ونتائجھ وبعد ذلك ختمنا الفصل بخالصةالمفسرة



أما الفصل الثالث فقد تناولنا فیھ موضوع الدافعیة للتعلم من تعریف للدافعیة 

وخصائصھا وتصنیفھا وأھمیتھا وكذا نظریات الدافعیة ووظائفھا ثم تطرقنا إلى عناصر 

م وممیزات الطلبة ذوي الدافعیة للتعلم ومصادرھا ووظائف الدافعیة للتعلالدافعیة للتعلم 

.وكیفیة إثارة الدافعیة لدى الطالب

في حین خصصنا الفصل الرابع وفیھ تناولنا المراھقة بتعریفھا وتحدید فترتھا 

.ونظرة العلماء قدیما وحدیثا للمراھقة والعالمات الممیزة للنمو في المراھقة

الفصل الخامس وتناولنا فیھ : فصلینأما في الجانب التطبیقي فقد تناولنا فیھ

منھجیة البحث وضم كل من منھج المتبع في البحث وعینة البحث وحدوده واألدوات 

المستعملة في البحث واألسالیب اإلحصائیة وفي األخیر تناولنا في الفصل السادس 

عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا ثم تطرقنا إلى االستنتاج العام وتوصیات واقتراحات

.والمراجع باللغتین العربیة والفرنسیة ثم المالحق.ثم خاتمة البحث


