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سلبية مغرقة في القدم ، العنف ظاھرة اجتماعية من خ�ل ھذه الدراسة تبين لنا أن            

وقد عانت منھا المجتمعات ا-نسانية كافة متحضرة أم متخلفة و تختلف شدته ووطأته 

باخت�ف المجتمعات ودرجة تحضرھا والوعي والثقافة السائدين فيھا وكذلك باخت�ف 

 اجتماعية وأنماط الحياة فيھا إ3 أنه في المجتمعات المتخلفة أكثر ترسخاً وتجذرالطبقات ا3

 القھر في جميع ميادينھا بما في ذلكفالعنف وبامتياز آفة ا لمجتمعات المتخلفة التي تعاني 

  .بدأ من القمة إلى القاعدةي تھا التربوية منظوم

 داخل لظاھرةل مخيفا ارتفاعا ومالي مدارسنا تسجل العنف ظاھرة استفحال ومع        

يمكن أن  التي التربوية الوسائل عن للبحث ناتدفعھذه ا;خيرة لفات خبحيث أن م المدرسة

خصوصا في المرحلة المتوسطة ،والتي يعرف خ�لھا  السلوك ھذا من الوقاية تساھم في 

اءت ھذه الدراسة والتي ، فج)فترة المراھقة( الت�ميذ بداية لفترة مليئة با-حباط وا3نفعا3ت 

حاولنا من خ�لھا التقصي على أبرز ا;دوار التي يقوم بھا مستشار التربية بإعتباره واحد 

من الفاعلين التربويين داخل االمؤسسة التربوية،حيث توصلنا إلى أن مستشاري التربية ھم 

تابعتھم أدرى فئة بما يحدث من عنف وشغب وفوضى داخل المؤسسات التربوية،من خ�ل م

اليومية لكل تحركات الت�ميذ  منذ ولوجھم إلى المؤسسة حتى خروجھم منھا، وسعيه الدائم 

لرصد السلوكات العدوانية للت�ميذ ومحاولة إيجاد تفسير لھا بالتعاون مع ا;ساتذة ،مساعدي 

  .  التربية وأولياء ا;مور، وكذا تحاوره وتواصله  الدائم مع الت�ميذ 

ببعض التوصيات التي وجدناھا مناسبة للتخفيف ولو قلي� من ددنا أن نتقدم  وفي ا;خير و

     :حدة العنف المدرسي، وھي على التوالي

بينت الدراسة أن الظروف ا;سرية أثرت كثيرا على نفسية الت�ميذ ، إلى الحد الذي -1

سسة التربوية، وھذا كرد فعل على جعلھم يقومون بإستھداف أساتذتھم وممتلكات المؤ

ا-حتقان الذي يعاني منه الت�ميذ، وعليه ندعو إلى ضرورة توعية ا;ولياء حول ا;ساليب 

 احتياجاتھمالمثلى للتعامل مع ا;بناء وخصوصا في فترة المراھقة، ومحاولة ا-ط�ع على 

 .المؤسسات التربوية داخل واجتماعيين،وتوظيف أخصائيين نفسانيين وا3جتماعيةالنفسية 
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المدرسة  من جھة وبين العملية التربويةجميع أطراف تكثيف التعاون بين ضرورة -2

 .من أجل الحد من ظاھرة العنف المدرسيوا;سرة 

ضرورة إتباع أساليب التنشئة ا-جتماعية الصحيحة في المدرسة، وأن 3 تقتصر مھمة -3 

يجب أن تتفتح على الت�ميذ وا-ستماع إلى المدرسة على أسلوب الزجر مع الت�ميذ بل 

 .إنشغا3تھم، والتنويع بين الترغيب والترھيب والترغيب في التعامل معھم

ضرورة تكثيف عمليات التحسيس عبر مختلف وسائل ا-ع�م، وخاصة على القنوات -4

 . ، حول أضرار ونتائج ممارسة العنف....التلفزيونية ، عبر ا;نترنت

قبة ومحاربة البرامج التلفزيونية التي تثير الرغبة في ممارسة بعض ضرورة مرا -5

 .السلوكات غير ا;خ�قية ، والحرص على منع مشاھدة المواقع ا-باحية  عبر ا;نترنت 

للتعديل من  داخل المؤسسات التربوية ضرورة توفير المرافق الترفيھية والثقافية  -6

 .لت�ميذاسلوكيات 

لمستشاري التربية والتوجيه خاصة وللطاقم ( يبية دائمة ومستمرةإقامة دورات تدر-7

لKط�ع على تجارب الدول المتقدمة في المجال التربوي مع إقامة ،  )التربوي عامة

ع�قات تبادلية الھدف منھا توثيق الع�قات التربوية وا-نسانية مع تلك الدول كذلك إقامة 

الحقل ا3جتماعي بالنظريات الحديثة والقوانين  دورات تدريبية لدمج معرفة العاملين في

 .المختلفة

  

  

 


