لقد لقيت ظاھرة العنف المدرسي اھتمام الكثير من الدارسين والباحثين الذين وقفوا
عند أسبابـــھا و أشكالھا المختلفة و اآلثار الناجمة عنھا وسبل الوقاية منھا وتعدت ذلك
لتشكل موضوعا ھاما لوسائل اإلعالم المختلفة وھيئات المجتمع المدني.
وعرفت ظاھرة العنف بمختلف أشكالھا و أنواعھا في المجتمع منعرجا خطيرا
خصوصا في العشرية األخيرة من القرن العشرين ,حيث مست مختلف شرائح وفئات
المجتمع وبشكل مالحظ فئة المتمدرسين ،و إنتشرت في أوساطھم انتشارا كبيرا ،عرف ھذا
النوع من العنف بالعنف المدرسي وتجلى في سلوكيات عدوانية وعنيفة يمارسھا التالميذ
ضد بعضھم البعض أو ضد أساتذتھم أو العكس ,وظھرت بأشكال مختلفة ومتفاوتة االنتشار
كاالعتداءات الجسدية الضرب والتھديد والشتم إضافة إلى تخريب الممتلكات التابعة
للمؤسسة التربوية .
األمر الذي عكر صفو المحيط المدرسي ,وانعكس سلبا على مردودھا ،و أثر على أداء
الفاعلين فيھا مما لفت انتباه كافة المسؤولين والجھات الرسمية ,وتطلب ذلك تسخير موارد
بشرية ومادية كتوفير وسائل ترفيھية ورياضية وثقافية داخل المؤسسات التربوية قصد مأل
أوقات فراغ التالميذ حتى ال يتجھون إلى بعض السلوكيات المنحرفة كتعاطي المخدرات
أوقات فراغ التالميذ حتى ال يتجھون إلى بعض السلوكيات المنحرفة كتعاطي المخدرات
وممارسة مختلف السلوكات العدوانية ،إضافة إلى تعيين مختصين نفسانيين كمستشار
التوجيه قصد مساعدة التالميذ والفاعلين في المدرسة على تجاوز ھذه الظاھرة وتجنب
آثارھا السلبية.
وفي ھذه الدراسة حاولنـا التطرق إلـى أھـم األدوار الموكلة لمستشـار التربية
و مختلف األساليب والوسائل التي يستعملھا للحد من ظاھرة العنف المدرسي وذلك من
خالل الخطة الموضحة كاآلتي :قمنا بتقسيم الدراسة إلى جانبين نظري وميداني؛ بمحصلة
خمسـة فصول فجاء الفصل األول والتمھيدي بعنوان اإلطار المفھومي للدراسة وتضمن
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اإلشكالية الدراسة ھدفھا ،أھميتھا  ،أسباب إختيار الموضوع ،تحديد المفاھيم المتعلقة
بالدراسة ،فرضيات الدراسة الدراسات السابقة والمشابھة وأھم الصعوبات التي واجھتنا
طيلة فترة الدراسة.
يليه الفصل الثاني والذي تناولنا فيه العنف المدرسي من منظور سوسيولوجي من
خالل التعرف على الخلفية المعرفية للعنف ،مفھومه و المصطلحات المتعلقة به كذلك
أنواعه ،مظاھر ه وأھم أسبابه ،النظريات المفسرة له.
كذلك تطرقنا إلى الدور التربوي للمدرسة وعالقته بإنماء سلوك العنف ومحاولة تقديم
تحليل سوسيولوجي لواقع العنف المدرسي في الجزائر من خالل التعرف على أھم مظاھر
ه ،العوامل المولدة له،أخطاره ،نتائجه ،أثاره و تحليل عام ألسبابه ودوافعه.
يليه الفصل الثالث والذي خصص لمستشار التربية ودوره في الحد من العنف
المدرسي ،حيث تناولنا فيه ماھية مستشار التربية ،أھداف اإلستشارة التربوية ،وحاولنا
التعرف على عالقة مستشار التربية بأھم الفاعلين التربويين )التالميذ ،األساتذة ،جمعية
أولياء التالميذ،المساعدين التربويين ،طبيب الصحة المدرسية ،مستشار التوجيه المدرسي
المدير.(...
ثم تطرقنا إلى اإلستشارة التربوية ودورھا في الحد من ظاھرة العنف المدرسي
مركزين في ذلك على أھم مظاھر العنف المدرسي التي تمس مؤسساتنا التربوية كمشكلة
التخريب في المدارس ،عدم التكيف الدراسي ،الفوضى وعدم النظام ،العدوانية الصياح
والشغب.
أما الجانب الميداني للدراسة فتضمن الفصل الرابع والذي تمحور حول اإلطار
المنھجي للدراسة من مجاالت الدراسة  :المجال الجغرافي ،المجال الزمني ،المجال
البشري)عينة الدراسة( ،منھجھا  ،أدوات جمع البيانات.
ويليه الفصMل الخMامس والMذي تضMمن تحليMل البيانMات وتفسMيرھا  ،مMن جMداول ،أشMكال
والتحليالت  ،وصوال إلى النتائج العامة للدراسة.
وأنھينا الدراسة بخاتمة أتبعناھا بMبعض التوصMيات التMي وجMدناھا مناسMبة للتخفيMف ولMو
قليال من حدة العنف المدرسي.
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