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العنف مشكلة خطيرة،وھي نتيجة طبيعية لما وصلت إليه المجتمعات اإلنسانية من
مستوى اجتماعي وأخالقي وثقافي ،ال يعبر عن إنسانية اإلنسان ورقيه المعرفي فساءت بذلك
العالقات في جميع المؤسسات االجتماعية،انطالقا من األسرة إلى المدرسة إلى المصنع إلى
المجتمع وأصبح العنف من أھم الموضوعات التي تشغل بال األولياء والمربين والمسؤولين
بإختالف مراتبھم بما في ذلك الھيئات الدولية والحكومات لما تخلفه ھذه الظاھرة من سلبيات
على إستمرار المجتمعات وتقدمھا .وسنتعرض في ھذا الفصل للعنف بشيء من التفصيل من
خالل التعرف على الخلفية المعرفية للعنف ،مفھومه و المصطلحات المتعلقة به كذلك
أنواعه ،مظاھر ه وأھم أسبابه ،النظريات المفسرة له.كما سنتطرق 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.

أ -مفھوم العنف :
إن تحديد مفھوم العنف يبدو أمرا سھال ،كما يدل عليه المصطلح ،حيث يخطر ببالنا أن
العنف مجرد سلوك يستعمل فيه القوة بھدف إلحاق الضرر بشخص أو جماعة ما ،لكن
الرؤية العلمية ال تكفي بھذا الوصف ،بل تسعى إلى تحليل مضمون الظاھرة و معرفة
ميكانيزماتھا.
* لغـة  :إن كلمة عنف تنحدر من كلمة الالتينية »  « violentaiو التي تعني السمات
الوحشية ،باإلضافة إلى القوة ،كما تعني االغتصاب والعقاب و العقاب والتدخل في حريات
)(1

اآلخرين.

أما في اللغة الفرنسية فان كلمة عنف

)(Violence

تشير إلى طابع غضوب

)(2

شرس ،جموح وصعب الترويض.

ويتضح لنا انه مھما تعددت اللغات فانه العنف ھو سلوك يحمل طياته الشدة والقسوة،
و يھدف إلى إلحاق الضرر و األذى باآلخرين.

)( 1

جمال معتوق ،وجوه من العنف ضد النساء خارج بيوتھن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم االجتماع ،جامعة الجزائر ،1993 ،ص.27
Le grand dictionnaire de la langue française, Larousse Vol 7, 1989, p 6489 .

)(2
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و يشير قاموس راندوم ھاوس

Randon house dictionnary

إلى أن مفھوم العنف يتضمن ثالثة

)(1

مفاھيم فرعية ھي الشدة و اإليذاء و القوة المادية.

يعرف العنف في قاموس لسان العرب بما يلي " :العنف و ھو الخرق باألمر وقلة الرفق به،
وھو ضد الرفق ،عنف به وعليه ،يعنف عنفا و عنافة ،و عنفه تعنيفا ،وھو عنيف إذا لم يكن
رفيقا في أمره".

)(2

يتضح من خالل ھذا المعنى اللغوي إن كلمة عنف تشير إلى عبارات عدة كالخرق بالمر
وقلة الرفق والشدة.
العنف كما جاء في قاموس علم االجتماع:

"تعتبر صادر عن القوة التي تمارس إلجبار فرد

أو جماعة أخرى ،ويعبر العنف عن القوة حين تتخذ أسلوبا فيزيقيا )ضرب أو حبس أو
إعدام( أو يأخذ صورة الضغط االجتماعية وتعتمد مشروعية وعينية على اعتراف المجتمع
)(3

به.

اصطالحا  :يعرف العنف بأنه " :فعل ممنوع قانونا ،و غير موافق عليه اجتماعيا"

)(4

وانه " :سلوك يوجه إلى إحداث الضرر أو األذى لفرد أو جماعة ما ،ويكون على أشكال
متعددة :كـان يكون عنفا جسديا كالضرب ،أو لفظيا كالسب أو الشتم" ) ،(5و يقصد بذلك انه
سلوك ال اجتماعي ،وغير معترف به ،ويعاقب عليه القانون ،وھذا بسبب األضرار التي
يخلفھا في جميع المجاالت.
*العنف من الناحية النفسية :
 -يعرفه ميرز

MERZ

" :بأنه سلوك يؤدي إلى إيقاع األذى باآلخرين سواء بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة".
نستشف من ھذا التعريف أن العنف يشمل كل السلوكات التي من شأنھا أن تؤذي اآلخرين
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 -يعرفه باص

BASS

" :بأنه أي سلوك يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماديا ،مباشرة أو

غير مباشرة ،يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي لآلخرين أو للفرد نفسه".
من خالل ھذا التعريف يمكننا القول أن تعريف  BASSيتضمن التعريف السابق إال أنه يفصل
في نوع السلوك سواءا كان لفظيا أو ماديا أو معنويا.
) (1جابر نصر الدين ،عالقة أسلوب التقبل /الرفض ألوالدي بتكيف األبناء،أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة ،جامعة قسنطينة 1999،ص.82
) (2ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد التاسع ،دار صادر ،بيروت ،1994 ،ص.257
) (3مراد بوقطاية ،التمييز بين مفھوم العنف ومفھوم العدوان ،أعمال الملتقى الدولي األول حول العنف والمجتمع ،جامعة بسكرة  09 ،و 10
مارس  ، 2003ص.27
) (4محمد عاطف غيث ،قاموس علم االجتماع ،الھيئة المصرية للكتاب ،مصر ،د.س ،ص.2159
) (5كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق ،ص.206
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Reber

" :بأنه أفعال متعددة تشمل الھجوم و العداء ،و يستخدم بدافع

الخوف أو اإلحباط ،أو الرغبة في صب ھذا القتال أو الخوف على اآلخرين".
يشير ھذا التعريف إلى أن العنف من حيث ھو دافع لإلحباط والخوف .
تعرفه دائرة معارف علم النفس " :بأنه استجابة انفعالية ينتج عنھا سلوك تدمير موجه ضد
األفراد أو البيئة أو اتجاه الفرد نفسه نتيجة اإلحباطات أو بدافع الكره الشديد نحو اآلخرين أو
نحو الذات".

)(1

نستشف من ھذا التعريف أن العنف ھو بمثابة رد فعل ناتج عن القلق أو اإلحباط المتكرر أو
الكره الشديد سواء نحو الذات أو الغير.
 يعرفه أحمد األصفر :مصطلح العنف غالبا ما يستخدم للداللة على األنماط السلوكية التيتسبب األذى في شخصية األفراد الذين يتعرضون له ،و ذلك على مستوى أي من األبعاد
العضوية والنفسية واإلجتماعية ،وتحول دون حصوله على حق من حقوقه اإلنسانية التي
)(2

تقرھا األخالق العامة ،ويقرھا المجتمع اإلنساني برمته.

يتضح لنا من خالل ھذا التعريف أن العنف يشمل كل ما من شأنه أن يحدث خلال في
شخصية الفرد من جميع جوانبھا.
 كما يعرف العنف بأنه السلوك المشوب بالقسوة والعدوانية والقھر واإلكراه ،وھو عادةسلوك بعيد عن التحضر والتمدن ،تستثمر فيه الدوافع و الطاقات العدوانية استثمارا صريحا
)(3

بدائيا كالضرب وتقتيل األفراد ،والتكسير والتدمير للممتلكات ،و استخدام القوة.

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن العنف ھو سلوك يبين وجود اختالل في شخصية الفرد
بسبب إثارة العنف في نفوس اآلخرين بمختلف األشكال )مادية ،معنوية ،مباشرة ،غير
مباشرة( تؤثر على سلوكات األفراد و تحدث فيھا االضطرابات ،وكمثال على ذلك الجرائم
اإلرھابية وما تتركه من اثر على نفوس األفراد وخاصة األطفال إذا شاھدوھا بمرأى
أعينيھم ،فتترك لديھم آثارا نفسية و خيمة كالخوف و القلق.
* العنف من الناحية القانونية :

) (1كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق  ،ص ص .208،206
) (2أحمد األصفر  ،بنية الثقافة العربية و انتشار مظاھر العنف في المج العربي ،أعمال الملتقى الدولي حول العنف والمجتمع  ،مرجع سابق،
ص.60
) (3سرحان بن دبيل العتيبي ،ظاھرة العنف السياسي في الجزائر ،مجلة العلوم االجتماعية ،عدد ،4مجلد ،28،2000ص.49
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 يعرفه فيرود :يعرفه بأنه "القوة التي تھاجم مباشرة شخص اآلخرين و خيراتھم )أفرادوجماعات( بقصد السيطرة عليھم بواسطة الموت والتدمير واإلخضاع و الھزيمة على ربط
)(1

العنف مباشرة.

يتضح لنا من خالل ھذا التعريف أن العنف يھدف إلى السيطرة على اآلخرين باستخدام القوة
التي تؤدي إلى الھزيمة والموت.
 يعرفه ساند بول روكنغ :بأنه "االستخدام غير الشرعي للقوة أو التھديد باستخدامات)(2

إللحاق األذى والضرر باآلخرين.

يتفق ھذا التعريف مع التعريف السابق في استخدام القوة بھدف إلحاق الضرر باألفراد.
مما سبق يمكننا القول أن جل ھذه التعريفات تركز على استعمال القوة المادية )القتل،
الجرح ،إلحاق الضرر بالممتلكات( ،وان العنف سلوك غير معترف به قانونيا ،ويعاقب
عليه.
* العنف من الناحية االجتماعية :
 يعرفه دينستين :بأنه "استخدام وسائل القھر أو القوة أو التھديد باستخدامھا إللحاق األذى والضرر باألشخاص و الممتلكات ذلك من اجل تحقيق أھداف غير قانونية أو مرفوضة
اجتماعيا".

)(3

من خالل ھذا التعريف
 يعرفه ايسنارد " :بأنه نتاج مأزق عالئقي بحيث يصيب التدمير لآلخرين ،أو الفرد نفسه،فيشكل العنف طريقة مع اآلخرين".

)(4

نستشف من ھذا التعريف أن العنف في أغلب حاالته يعود إلى أزمة عالئقية  ،في حين نجد
حاالت أخرى تعود إلى عوامل مرضية،أو إلى اعتياد،أو إلى عوامل آنية طارئة.
ويعرف أيضا بأنه " :السلوك الذي يقوم به الفرد منتھكا معيارا معينا لوجود دافع معين ،أولوجود مجموعة من العوامل و الظروف أو الضغوط التي يخضع لھا الفاعل وبھذا المعنى
)(1

فان العنف ظاھرة سلوكية تنشا من خالل تفاعل األفراد مع آلخرين".

) (1فيليب برنو وآخرون ،المجتمع والعنف ،ترجمة الياس زحالدي ،منشورا وزارة الثقافة ،دمشق ،1975 ،ص.151
) (2كامل عمران  ،مرجع سابق ،ص121

) (3خليل وديع شكور ،العنف و الجريمة ،الدار العربية للعوم ،بيروت ،1997 ،ص.31
) (4لطاھر إبراھيمي ،نصر الدين جابر ،العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطية  ،أعمال الملتقى الدولي األول حول العنف والمجتمع مرجع
سابق ،ص.301
) (1زينب حميدة بقادة  ،جنوح األحداث وعالقته في الوسط األسري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معھد علم االجتماع ،الجزائر،1990-1989 ،
ص.11
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ومن ھذه التعاريف نستنتج " :إن العنف ھو القيام بأعمال ال تنطبق مع قوانين ومعايير
المجتمع وينتج عنھا إلحاق الضرر باألفراد و الممتلكات".
التعريف اإلجرائي للعنف  :ھو كل سلوك ناتج عن الفرد ،وقد يكون لفظيا أو بدنياأو ماديا ،فرديا أو جماعيا ،مباشرا أو غير مباشر ،أملته مواقف الغضب أو اإلحباط
أو اإلزعاج من قبل اآلخرين  ،أو أملته مشاعر عدائية لديه أو ظروف اجتماعية ويترتب
على ھذا السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي للشخص نفسه أو لآلخرين أو ضد الممتلكات.
ب -المصطلحات المتعلقة بالعنف:
تعتبر المفاھيم احد المتطلبات األساسية التي يجب توافرھا في التحليل العلمي ،وتتمثل
في ضرورة توضيح المصطلحات المتعلقة بمفھوم الدراسة نتيجة لتباين بين وجھات النظر و
االختالف حول المفھوم الواحد من اجل الوصول به إلى درجة كبيرة من الوضوح ونتناول
في دراستنا ھذه بعض المصطلحات التي لھا عالقة بمفھوم العنف وھي كاألتي  :العدوان،
التطرف ،اإلرھاب ،االنحراف ،التعصب.
 العـــدوان  :ھناك اختالف بين العلماء حول العنف ،فيرى البعض إن كل منھما مستقل عناألخر ،والبعض األخر يحاول أن يجعل العنف والعدوانية مترادفان.
فالعدوانية تعرف بأنھا " :تلك النزعة أو مجمل النزعات التي تتجسد في تصرفات حقيقية أو
وھمية ترمي إلى ألحاق األذى باألخر وتدميره وإذالله"  ،كما يعرف بأنه  ":نشاط ھدام أو
تخريبي من أي نوع أو أنه نشاط يقوم به الفرد إللحاق األذى بشخص أخر إما عن طريق
الجرح الجسدي الحقيقي أو عن طريق سلوك اإلستھزاء والسخرية والضحك" ).(2
الفرق بين العنف والعدوانية :
العدوان اشمل وأوسع من العنف.
العنف محدد وھو صورة من صور العدوان.
العدوان ليس بالضرورة االعتماد على القوة ،فيمكن أن يكون صورة تنافسية بسيطة.
لكن كل من العنف والعدوان لھما نفس األھداف وھي :
)(1

السيطرة ،الترھيب ،الموت ،الضغط ،الھيمنة ،اإلذالل ،اإلخضاع.
وفي دراستنا ھذه نعتبر كل من العنف و العدوان مترادفان.

)(2
)(1

مراد بوقطاية  ،مرجع سابق  ،ص ص.29، 28
جمال معتوق ،مرجع سابق ،ص.49
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 التعصب  :ويشمل المعتقدات واألراء واإلتجاھات السلبية للفرد أو الجماعة ،نحو أفراد أوأقليات على أساس اللون  ،الجنس ،الدين  ،اإلنتماء السياسي  ،الطبقة اإلجتماعية  ،اللغة
)(2

القومية ،األصول الجغرافية...إلخ.

 التطرف  :يستخدم مصطلح التطرف لوصف أفكار وسلوك جماعات و أفراد يرفضونالحوار مع مخالفيھم أو مع مجتمعاتھم ،ويتمسكون بفكرة أو مجموعة من األفكار جامدة
يخترعونھا على أسس بعيدة من اإلدراك الواقعي أو العملي للعلم أو للمجتمع أو للفعل
االجتماعي )السياسي ،االقتصادي ،الثقافي.(...
و التطرف عادة يؤدي إلى قيام عالقة مع المجتمع ،والى ممارسة العنف الذي يستثير عادة
عنفا مضادا يؤدي إلى التخلي عن األسس األخالقية و العقائدية.

)(3

اإلرھاب  :ويقصد به التھديد أو االعتداء على األرواح أو األموال أو الممتلكات العامة والخاصة بشكل منظم من قبل دولة أو مجموعة ما ،ضد المجتمع المحلي أو الدولي باستخدام
)(4

وسيلة من شانھا نشر الرعب في النفوس لتحقيق ھدف معين.

ونشير ھنا إلى أن المجتمع الجزائري عرف تنامي كبير لظاھرة اإلرھاب والتطرف خاصة
في العقود االخيرة مما أحدث ھزة داخل المجتمع نتجت عنه عدة مظاھر تمثلت في الضرب
والشتم،السرقة،اإلنتحار،تعاطي الممنوعات بشتى أشكالھا.ھذه السلوكيات غير السوية التي لم
يسلم منھا أي نسق مجتمعي ،حيث إمتدت إلى المنظومة التربوية.
اإلنحراف :ويقصد به "أي سلوك ال يتفق مع توقعات ومعايير السلوك الفردي العامة)(5

والمقررة داخل النسق اإلجتماعي"

وعليه يمكننا القول أن اإلنحراف يشمل كل السلوكات التي التتوافق مع القانون الداخلي
للمؤسسة ومع القواعد اإلجتماعية.

يتخذ العنف أشكال وأنواع عديدة نذكر منھا :
* عنف حسب المصدر :

) (2الھاشمي لوكيا  ،جابر نصر الدين  ،مفاھيم أساسية في علم النفس اإلجتماعي  ،ب ط  ،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع  ،الجزائر
، 2006ص.185
) (3مجدي عبد العزيز ،المنھج القومي و األمن القومي ،مكتبة االنجلو-المصرية ،القاھرة ،1994 ،ص ص .59 ،55
) (4عصام عبد الطيف العقاد ،سيكولوجية العدوانية وترويضھا ،دار غريب للنشر و لتوزيع ،لقاھرة ،2001 ،ص.100
) (5فوزي أحمد بن دريدي،مرجع سابق،ص. 41
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ا -عنف فردي  :ھو نزوع الفرد إلى إيقاع األذى بغيره من األفراد و الجماعات أو األشياء
باعتبارھا حاالت خاصة به وحده) ،(1و مرتكب العنف الفردي يتميز بصفات معينة تجعله
كثيرا ما يميل إلى العنف متى سمحت له الضرورة لمثل ھذا السلوك.
ب -العنف الجماعي  :ھو صورة خاصة من صور العنف تقوم به مجموعة بشرية ذات
خصائص مشتركة تعبر عن العنف )إيذاء ،قتل ،تدمير ،حرق ،تخريب (...اتجاه فرد أو
جماعة أخرى معادية أو اتجاه موضوع يتم إدراكه كمصدر فعلي أو محتمل أن يكون من
مصادر اإلحباط أو الخطر (2).والعنف الجماعي تنمو الدافعية لديه من خالل تفاعل العديد من
العوامل االجتماعية و االقتصادية و النفسية و العقائدية ) ،(3ھذه العوامل عادة ما تكون بارزة
في أذھان المشتركين في العنف الجماعي ويسعون للتعبير عنھا و تحقيقھا بشتى الوسائل...
مثل ارتكاب جرائم النھب و السلب و القتل و التخريب...
* العنف األسري  :يشير ھذا المفھوم بوجه عام إلى سوء معاملة شخص لشخص أخر
ترتبطه به عالقة وثيقة ) ،(3مثل العالقة بين الزواج والزوجة ،وبين اآلباء و األبناء ،وبين
اإلخوة ...وقد يمتد ليشمل العنف ضد األمھات و األقارب ،وقد يكون ھذا العنف مادي أو
)(4

معنوي.

ولقد إنتشر ھذا النوع من العنف بشكل كبير في المجتمع الجزائري مما أثر على

التالميذ وعلى تحصيلھمالدراسي وولد لديھم نوعا آخر من العنف.
* العنف من حيث المقصد:
ا -عنف مباشر  :وھو العنف الموجه للمصدر المتسبب في إنتاج السلوك العنفي على إعتبار
أن ممارسة العنف كسلوك عدواني يكون في الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من طرف أو
أطراف أخرى سابقة.
ب -عنف غير مباشر  :وھو العنف الموجه نحو جھة أخرى لھا عالقة بالمصدر األصلي
)(1

المتسبب في السلوك العنفي.
* عنف من حيث الھدف :

ا -عنف موجه نحو الذات  :ويعني به معاقبة الفرد لذاته و إيالمھا ،أي انه يتضمن أعماال
تصيب اإلنسان في جسمه كالتعذيب و حرق الجسم وتناول المخدرات و الجرح ألعمدي
ألعضاء الجسم ،االنتحار و ھو أقصى درجات العنف نحو الذات.
) (1حسني صفوان ،مرجع سابق ،ص .30
) (2سعيد محمد نصر ،محمد سليمان ،ظاھرة العنف لدى بعض شرائح المجتمع المصري ،الكتاب السنوي لعلم النفس ،الجمعية المصرية للدراسات
النفسية ،مجلد ،1979 ،6ص.71
) (3السيد عبد العاطي و آخرون ،علم االجتماع األسرة ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،2000،ص ص.446،445
) (4أمل أحمد ،العنف األسري وأثره على الصحة النفسية لألسرة ،مؤسسة الرسالة ،الكويت ،2001 ،ص.116
) (1الطيب نوار ،تجربة الشرطة الجزائرية في مواجھة أعمال العنف ،أعمال الملتقى الدولي األول حول العنف والمجتمع،مرجع سابق ،ص .184
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ب -عنف موجه نحو اآلخرين  :و يقصد به إلحاق األذى و الضرر باألفراد أو الجماعات)،(2
إما ماديا كالتعدي و الضرب أو معنويا كالصراخ في وجه اآلخرين ومضايقتھم والسب و
الشتم ...
ج -عنف موجه نحو الممتلكات  :ويقصد به تخريب وتھديم ممتلكات الغير وإتالفھا ،أو
سرقة ھذه الممتلكات و االستحواذ عليھا سرا أو عالنية ،وبرضي اآلخرين أو بغير رضاھم.
* العنف السياسي  :ويعني" مجموعة من اإلختالفات والتناقضات الكامنة في الھياكل
اإلقتصادية والسياسية للمجتمع،ويتخذ عدة أشكال منھا غياب التكامل الوطني داخل المجتمع
وسعي بعض الجماعات إلى اإلنفصال عن الدولة وغياب العدالة اإلجتماعية وحرمان قوى
معينة داخل المجتمع من بعض الحقوق السياسية وعدم إشباع الحاجيات األساسية كالتعليم
)(3

والصحة والمأكل للقطاعات العريضة من المواطنين "

 ،وذلك من اجل تحقيق أھداف

غير قانونية و مرفوضة اجتماعيا.

:
تتمثل مظاھر العنف فيما يلي :
ا -العنف المادي  :ومن مظاھره :
تخريب ممتلكات الغير :وتعني تدمير ممتلكات الغير وتحطيم األشياء نتيجة اإلحباط أو الحد
)(1

أو الغير بدافع االنتقام.

)(2

ب -السرقة  :وتعني محاولة االستيالء على شيء يشعر الفرد بأنه ال يملكه

فقد يسرق

الفرد بھدف تلبية حاجة الجوع أو بدافع حرمانه من األشياء التي يحبھا ،أو يسرق للتباھي
) (2كوثر رزق ،مرجع سابق ،ص.210
) (3عبد الفتاح أبي مولود ،مرجع سابق  ،ص .429
) (1شيفر وولمان  ،ترجمة سعيد حسني العزة ،سيكولوجية الطفولة و المراھقة ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردن،د .ت ،ص.274
) (2نفس المرجع السابق ،ص ص .278،275
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أمام الغير ،أو بھدف إلحاق األذى باآلخرين ،وقد يكون دافع السرقة ھو إھمال الوالدين
لألبناء و الغير و الحقد و الكراھية...
ج-االعتداء على اآلخرين  :ويتمثل في إلحاق الضرر واألذى باآلخرين ) (3كالمشاجرة
والضرب والتشويه والقتل ،واالغتصاب باإلكراه أو تحت تھديد السالح.
د -االستغالل الجنسي  :وھو االتصال الجنسي اإلجباري باستخدام القوة بين البالغ والطفل
إرضاء لرغبات جنسية عند البالغ دون وعي أو إدراك لدى األطفال غير الناضجين لطبيعة
تلك العالقة أو إعطاء موافقتھم على تلك العالقة ،ويقصد باالستغالل الجنسي - :كشف
األعضاء التناسلية ،إزالة الثياب عن الطفل ،مالمسة أو مالطفة جنسية،التلصص على الطفل
 ،تعريض الطفل لصور أو أفالم جنسية ،أعمال مشينة غير أخالقية كإجبار الطفل على
)(4

التلفظ بألفاظ جنسية ،اغتصاب.

وقد يقع داخل نطاق األسرة أو خارجھا وفي كلتا الحالتين

يحاط بالتكتم الشديد والحيلولة دون الحاالت إلى القضاء .
ه -العنف المعنوي  :ويشمل العنف اللفظي و الرمزي ومن أھم مظاھره:
و -العنف اللفظي  :يظھر من خالل أفعال و مشاعر الغضب ،على شكل صراخ و التلفظ
بألفاظ جارحة و السب و الشتم و التھديد و قذف اآلخرين بألفاظ و أھانتھم و إيالمھم
نفسيا،والنميمة و الغيب و الوشاية ،و الفتنة والتحدي و الكذب الخطير الذي يوقع الفتنة بين
اآلخرين و ھذا كله بدافع الحقد و الغيرة و الكراھية إللحاق الضرر باآلخرين أو بالفرد في
حد ذاته...
العنف الرمزي  :وھو اخطر أنواع العنف ،ويعرفه بيار بورديو بأنه  " :أي نفوذ يقوم على
العنف الالرمزي أو أي نفوذ يفلح في فرض دالالت معينة وفي فرضھا يوصفھا دالالت
شرعية حاجبة عالقة القوة التي تؤصل قوته  ،ويضيف إلى عالقات القوة ھذه قوته الذاتية
المخوصصة أي ذات الطابع الرمزي المخوصص"

)(1

ومن أمثلة العنف الرمزي الكتابات

الحائطية و اإليماءات و السخرية و التھكم و تعبيرات وجھيه متھجمة وجحوظ العينين ،و
تقطيب الحاجبين ...

) (3نفس المرجع السابق،ص ص.325،279
) (4كامل عمران  ،تأثير العنف المدرسي على شخصية التالميذ ،أعمال الملتقى الدولي األول حول العنف والمجتمع،جامعة محمد خيضر بسكرة
 ، 2004/2003ص ص.125 ،124
) (1كنزاري محمد فوزي ،مورفولوجيا العنف المدرسي –العوامل و التجليات ،سلسلة الدراسات االجتماعية مشكالت وقضايا المجتمع في عالم
متغير ،دار الھدى للطباعة والنشر و التوزيع  ،2007ص . 215
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اإلھمال  :يعبر عن الالمباالة و عدم االكتراث باآلخرين ،و عدم االھتمام بتلبية رغباتھم
وحاجاتھم كما يتضمن التحقير و االزدراء ) ،(2و كمثال على ذلك احد الزوجين الذي يھمل
األخر ،وال يكترث بحاجات المادية و العاطفية فيولد في نفس األخر عنفا مضادا قد يأخذ
شكل الخيانة .ويصنف إلى فئتين :اإلھمال المقصود -واإلھمال غير المقصود.
العنف الجسدي :يتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل اإليذاء وإلحاق الضرر كوسيلة
عقاب غير إنسانية وغير شرعية تترك آثاراً جسدية ظاھرة أو مخفية كما تترك آثاراً نفسية
يصعب تجاھلھا ويتمثل ذلك في) الضرب والجرح واإليذاء الجسدي( الذي قد تتفاقم نتيجته
الجرمية إلى حد الموت وليس بمستغرب أن نسمع عن أطفال قضوا تحت تأثير ضربة طاثشة
بالمسطرة على الرأس أو بتأثير من الخوف الشديد من الضرب أو الركل أو حتى التحقير أو
شد األذن إذا كان الطفل على درجة عالية من الحساسية والرھافة أو كان يعاني من أمراض
أو آفات قلبية مثالً واألسوء أن تلك األفعال العنيفة قد يتم التعتيم عليھا من قبل إدارة المدرسة
والجھات المعنية بحجة عدم مقصوديتھا أو اإلشفاق على الفاعل من حيث الجزاء وخراب
البيت وطبعا ً يحدث ھذا في نطاق ضيق جداً لكنه ليس نادر .

)(3

إن العنف الجسدي كوسيلة عقاب أو غيره،يصنف اليوم من بين الجرائم الماسة باألشخاص
ثم إن استخدامه كوسيلة ضبط في المجال التعليمي و التربوي يعتبر :
أوال :وسيلة غير إنسانية ألنه يترك آثارا جسدية ظاھرة أو مستترة،كما يترك آثارا نفسية ال
يمكن نكرانھا في تطور الدراسات النفسية و الطب النفسي.
ثانيا :وسيلة غير شرعية نتيجة لما قد يترتب على العنف الجسدي من أدى في شخص الفرد
كالضرب و الجرح و الذي قد تتفاقم نتيجته السلبية إلى حد موته أو يتسبب في إعاقة
مستديمة له .

)(1

العنف النفسي  :الذي قد يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل وفق مقاييس
مجتمعية ومعرفة علمية بالضرر النفسي وقد تكون تلك األفعال على يد فرد أو مجموعة
يملكون القوة والسيطرة مما يؤثر على وظائفه السلوكية ،الوجدانية ،الذھنية والجسدية ،ومن
األمثلة على العنف النفسي :اإلھانة ،التخويف ،االستغالل ،العزل ،عدم االكتراث وكذلك
فرض اآلراء على اآلخرين بالقوة يعتبر نوعا ً من أنواع العنف النفسي.
) (2سعد مغربي،مرجع سابق ،ص.27
) (3علياء يحي العسالي،حماية األطفال والنساء من العنف ) ، (2005/02/23نقال عن موقع األنترنت :
-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001 13.01.2008 à 17h31
) (1كنزاي محمد فوزي،مرجع سابق ،ص. 216
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العنف األسري :ويدخل ضمن تھديد حرية اإلنسان وكرامته وبالتالي حقوقه كإنسان،
وأشارت المادة الخامسة من اإلعالن المذكور إلى عدم تعريض أي إنسان للتعذيب وال
للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو إطاحة بالكرامة"

)(2

وفي تعريف آخر للعنف األسري " ھو أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج من وجود
عالقات غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل األسرة وما يترتب
على ذلك من تحديد ألدوار ومكانة كل فرد من أفراد األسرة وفقا ً لما يمليه النظام االقتصادي
واالجتماعي السائد في المجتمع.وأيضا ً فأن العنف العائلي يشير إلى "ضرب وإھانة الزوجة
واألطفال بأشكال متعددة ،واغتصاب المحرمات من النساء في األسرة ،وقد يقوم بذلك
الزوج ،االبن ،األب ،األخ حيث يتمتع الرجل في المجتمعات األبوية بمكانة وسلطة ،األمر
)(3

الذي يعزز تلك السلطة على المرأة وفرض نفوذه من خالل استخدامه العنف عليھا".

والمبرر الحقيقي وراء العنف أن لألمر عالقة بالتقسيم االجتماعي للعمل تاريخياً ،ونشوء
السلطة األبوية في مجتمع ،فمن يقوم بالضرب يقوم به لعدة أسباب ،ومن أبرزھا أنه في ظل
مجتمع ذكوري يتمتع فيه الرجل بالسلطة على أنه السيد ،فإنه يعتبر أن المرأة جزءا من
ممتلكاته له حق التصرف بھا كيفما يشاء.
العنف المدرسي :ويقصد به العنف بين التالميذ أنفسھم ،أو بين المعلمين أنفسھم ،أو بين
المعلمين والتالميذ وھذه الحاالت مجتمعة تشير الى العنف المدرسي الشامل الذي تسوده حالة
من عدم االستقرار وتظھر فيه بكل وضوح عدم القدرة على السيطرة على ظاھرة العنف
المنتشر بين التالميذ أنفسھم أو بينھم وبين المعلمين ،كما يشير ھذا المفھوم إلى التخريب
المتعمد للممتلكات حيث يطلق عليه تسمية العنف الفردي والذي ينبع من فشل التلميذ
وصعوبة مواجھة أنظمة المدرسة والتأقلم معھا.ومما ال شك فيه أن للعنف المدرسي تأثيرات
سلبية كبيرة تنعكس على التالميذ ويظھر ھذا في المجال السلوكي والتعليمي واالجتماعي
واالنفعالي .والعنف المدرسي ھو المحور األساسي في دراستنا ھذه .

) (2علياء يحي العسالي ،حماية األطفال والنساء من العنف ) ، (2005/02/23نقال عن موقع األنترنت :
-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001 13.01.2008 à 17h31
http://www.tarbya.net/SpSections/ArticleDetailes.aspx?ArtId=148&SecId=12 , le 13.01.2008 à 17h27.

46

)(3

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

إن العملية التربوية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين التالميذ وأساتذتھم  ،حيث
أن سلوك الواحد يؤثر على األخر وكالھما يتأثران بالخلفية البيئية المحيطة بھما  ،ومن أھم
األسباب التي تقف خلف ظاھرة العنف مايلي:
* العوامل الذاتية:
األسباب الفيزيولوجية و البيولوجية :لم تستطع البحوث التجريبية إقامة الدليل الكافي علىصحة التصور القائل بوجود عالقة مباشرة بين العوامل الفيزيولوجية و البيولوجية
والعنف ،إال أنھا توصلت إلى نتائج في ھذا الشأن تشير إلى وجود عالقة غير مباشرة
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بينھما ،بمعنى أن تلك العوامل تجعل الفرد أكثر استجابة للمثيرات العنيفة ومن ثم يزيد
إحتمال ارتكاب للسلوك العنف ،وھناك مؤشرات عديدة تدل على وجود تلك العالقة من
أبرزھا مايلي  :تعتبر العوامل البيولوجية العنصر المؤثر و األساسي الذي يدفع الكثير من
األفراد إلى العنف ،وذلك بسبب العطب الذي يصيب الدماغ ،يعتبر الدافع الرئيسي لسلوك
العنف ومن ذلك مثال تلف بعض خاليا المخ لسبب أو ألخر ،فقد وجد أن  %70ممن يعانون
صدمات أصابت منھم الدماغ يستجيبون بعنف و عدوانية ألتفه األسباب) .(1وكما وجد أن
الذين يتعرضون لحوادث تصيب الدماغ أثناء و بعد االنتھاء من الشراب المسكر أي الذين
يدمنون الكحوليات يصبح سلوكھم عنيفا ،لذا فان أي عطب يصيب الدماغ يؤثر في وظائف
الفصوص األمامية من الدماغ ،وھي المناطق التي تتحكم بالمنطقة الخاصة
و بالحكم العقلي و باالنفعاالت كانفعال الغضب الھيجاني.
االختالالت الھرمونية  :تشير بعض األدلة المستمدة من البحوث التجريبية إلى إن زيادةھرمون التستوستيرون لدى الذكور ،ونقص ھرمون البروجيستيرون لدى اإلناث تزيد من
القابلية لالستثارة و من ثم العنف لديھم ،يضاف إلى ذلك أن استعداد المرأة إلى االستجابة
العنيفة يرتفع بشكل دائم أثناء الدورة الشھرية ،وھي فترة تحدث فيھا االختالالت الھرمونية
لديھا كما ھو معروف ،و قد تبين في احد البحوث التي أجريت على سجينات ممن ارتكبن
جرائم العنف ان  %62منھن كن في فترة طمث تأثير المواد النفسية على الجھاز العصبي و
جعله أكثر تھيئا لممارسة العنف أو االمتناع عنه) ،(2فعلى سبيل المثال يؤثر الخمر على
وظائف التحكم في المراكز المسؤولة عن ضبط العنف و الموجودة في المخ ،ومن ثم يصيح
الفرد أكثر استعدادا لممارسته ،كذلك العقاقير المنشطة تنبه الجھاز العصبي و تجعله أكثر
تھيئا لالستجابة بصورة عنيفة.
*األسباب النفسية  :إن العوامل النفسية و ما يصاحبھا من عدم إشباع حاجات الفرد
األساسية ،وعجزه عن التكييف االجتماعي السوي ،تؤدي بالتدريج إلى قيام الصراع النفسي،
أو نوع من انعدام األمن الداخلي ،فيؤدي بالفرد إلى عدم الشعور باالطمئنان
والعزلة و الوحدة ،و تدفعه كل ھذه العوامل إلى ممارسة العنف حتى ضد اقرب الناس إليه،
وھي أسرته و التي قد تكون في حد ذاتھا عامل أساسي يدفع الفرد إلى ممارسة ھذا النوع
من السلوك ،نتيجة وجود اضطرابات داخل األسرة نفسھا.
)(1
)(2

نقال عن موقع األنترنت, le 12.03.2007 à 11h 48. www.google.com :
زين العابدين درويش،علم النفس االجتماعي)أسسه وتطبيقاته  ،ط ،2مطابع زمزم ،القاھرة ،1993 ،ص .335
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كما تعود أسباب العنف إلى عوامل شخصية مرتبطة بالفرد كاإلحباط ،القلق الدائم وھذا
ما أكدته بعض الدراسات التي أجريت على أفراد أشد و أكثر عنفا ،فلوحظ ارتباط العوامل
اآلتية لحالتھم :

)(1

• أنھم مارسوا العنف مبكرا.
• تعرضوا لإليذاء في الطفولة.
• غياب النموذج الوالدي أو ضعفه.
• الشعور بالتعاسة واإلحباط و التعبير عن الرفض الداخلي.
• عدم استقرار الحياة األسرية و االزدحام السكاني داخل األسرة نفسھا.
 الصدمات النفسية  :وتعرف الصدمة بأنھا " أي حادث يھاجم اإلنسان ويخترق الجھازالدفاعي لديه ،مع إمكانية تمزيق حياة الفرد بشدة .وقد ينتج عن ھذا الحادث تغيرا ٍ
ت في
مرض عضوي إذا لم يتم التحكم فيه والتعامل معه بسرعة وفاعلية .وتؤدي
الشخصية أو
ٍ
الصدمة إلى نشأة الخوف العميق والعجز أو الرعب" )،(2كل ذلك يزيد من انفعاالته الناتجة
عن عدم االنتظام في اإلفرازات الھرمونية لخاليا الجسم ،و ذلك بدوره يؤدي إلى العنف.
-

اإلحباط :

وھو عبارة عن "عملية تتضمن ادراك الفرد لعائق يعوق اشباع حاجة له توقع

زاول حXXدوث ھXXذا العXXائق فXXي المسXXتقبل ,مXXع تعXXرض الفXXرد مXXن جXXراء ذلXXك لنXXوع مXXن انXXواع
التھديد") .(1ولكن تجدر بنا اإلشارة إلى انه قد أثيرت عدة تحفظات إزاء تلك النظرية ووجXود
عالقة نسبية بين اإلحباط و العنف ،فعلى سبيل المثال قد يمارس الفرد السلوك العنف في ظXل
غياب اإلحباط مثل القاتل األجير ،و في المقابXل قXد يXؤدي اإلحبXاط إلXى ضXروب غيXر عنيفXة
من السلوك كالتعاطي أو االكتئاب ،أو أحالم اليقظة ،أو إثارة التحدي...
العوامل االجتماعية :
طبيعة المجتمع األبوي والسلطوي :
رغم أن مجتمعنا يمر في مرحلة إنتقالية ،إال أننا نرى جذور المجتمع المبني على
السلطة األبوية مازالت مسيطرة ،فنرى على سبيل المثال أن إستخدام العنف من قبل األخ
) (1محمد عبد الرحيم حمودة ،مرجع سابق ،ص ص .23 ،22
) (2أحمد محمد الحواجري  ،الصدمة النفسية) ، (Traumaنقال عن موقع األنترنت:
http://www.arabmedmag.com/general/issue-15-07-2003/general01.htm,le 06.01.2009 à 16h41.
(1)http://khalid211125.maktoobblog.com/781561/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%b7
_%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a , le 06.01.2009,15h.39.
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الكبير أو األستاذ ھو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير اإلجتماعية السليمة وحسب النظرية
اإلجتماعية النفسية فإن اإلنسان يكون ،عنيفا عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكا
ممكنا ومسموحا به ومتفقا عليه.
بناءا على ذلك تعتبر المدرسة المصب لجميع الضغوط الخارجية فيأتي التالميذ
المعنفون من قبل األھل والمجتمع المحيطين بھم إلى المدرسة ليفرغوا مكبوتاتھم بسلوكيات
عدوانية عنيفة يقابلھم تالميذ أخرون يشابھونھم الوضع بسلوكات مماثلة وبھذه الطريقة
تتطور حدة العنف  ،ويزداد إنتشارھا كما في داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقف
المتشابھة حيال العنف ،شلل وتحالفات من أجل اإلنتماء مما يفرز عندھم تلك التوجھات
)(2

والسلوكات إذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فإن المدرسة ستكون عنيفة .

تشير ھذه النظرية إلى أن التلميذ خارج البيئة المدرسية يتأثر بثالث مركبات أساسية وھي
األسرة ،المجتمع واإلعالم  ،وبالتالي يكون العنف المدرسي ھو نتاج للثقافة المجتمعية
)(1

العنيفة.

األسرة  :إن األسرة بوصفھا أولى المؤسسات االجتماعية الناقلة للثقافة ،تمارس دورا
جوھريا في غرس الميول العنيفة ،أو كفھا لدى الفرد من خالل األساليب المتنوعة التي تلجأ
إليھا في القيام بالدور المنوط بھا في عملية التنشئة االجتماعية و يتجسد ھذا الدور في
المظاھر و الممارسات التالية :
•

التفكك األسري بوفاة األب أو األم أو االثنين معا ،أو ھجر أحد الوالدين أو كليھما

للطفل باالنفصال أو الطالق أو السجن ،مما يحرم الطفل من والديه خاصة األم في السنوات
األولى من حياته ،و التي فيھا تتكون شخصية السوية وسلوكه السليم نتيجة نمو وتكوين
الذات الشاعرة.
•

أسلوب التربية داخل األسرة وما يتبعه من أساليب خاطئة في التربية من إفراط أو

اللين و التسامح في معاملة أبنائھم ،أو القسوة و الصرامة في تربية األبناء ،فالعنف
) (2زين العابدين درويش ،مرجع سابق ،ص .336
) (1موسى عبد  Yعبد الحي  ،دراسات في علم النفس  ،ب ط  ،دار الثقافة للنشروالتوزيع ،القاھرة.1983 ،
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ھو ثمرة التربية أساسا ،أو يعود سوء التعامل مع األطفال خاصة في مرحلة الطفولة األولى
من كل أبعادھا الفكرية والمادية ،و ھذا ما أكدته اإلحصائيات التي قامت بھا وزارة العمل و
الحماية االجتماعية مؤخرا في الجزائر بأنھا سجلت  6500حالة عنف ضد األطفال في
مرحلة الطفولة ) ،(2فشعور الطفل بأنه مكروه أو منبوذ من طرف والديه يسبب له إحباط
نفسي الذي ينتج عنه اضطراب سلوكي ،كذلك عدم اتفاق الوالدين في خطة واحدة لتربية
الطفل ،و التفريق في المعاملة بين اآلباء و األبناء ،يؤدي إلى تعطيل النمو العقلي والنفسي،
و مخالفة معايير المجتمع وقيمه) ،(3ولقد أثبتت دراسة أجنبية قام بھا )سيرزوكارل سميث(
سنة  1973عن العالقة بين التنشئة االجتماعية للفرد ،و سلوك العنف ،و توصلت ھذه
الدراسة إلى وجود ارتباط موجب بين عنف األبناء و درجة العنف والقسوة التي عاملھم بھا
)(4

اآلباء واألمھات.

*"اضطراب العالقة بين الطفل و األم أو من ينوب عنھا ،حيث أن عالقة الطفل بأمه
عامل ھام للنمو االجتماعي السليم ،ولقد أثبتت العديد من الدراسات أن نمو الضمير
الذي ھو إدخال ثم توحد مع قيم الوالدين ،يستلزم ذلك عالقة ثابتة دافئة بشخص األم أو
بديلھا) ،(1و إذا حدث العكس فانه ينعكس على شخصية الطفل.
إن أغلب طاقات المجتمع الفردية أو االجتماعية تنبع من التركيب األسري السليم ،و كلما
كانت التربية و المعاملة األسرية مبنية على أسس سليمة و بناءة ،كلما أنتجت من الكفاءات
ما يدعم المجتمع بعوامل القوة و النجاح ،غير أن وجود ظاھرة عدم التوافق االجتماعي في
األسرة ھو اخطر العوامل المؤدية إلى بروز العنف عند بعض األفراد
غالبا ما يشكل اآلباء الطرف المؤثر في ھذه المعاملة االجتماعية و التي تترتب عليھا أثار
سلبية قد تؤدي إلى ھدم الكيان العائلي ،ومن ثم نشوء جيل من األبناء مشوشين فكريا معطلي
الطاقات ،والذين قد يعبرون عن رفضھم للحالة المعاشة باتخاذھم سلوكات عنيفة و التي
تؤثر في حياتھم ،وال شك في أن سلوك اآلباء العنيف سيرسم للطفل منھجا يسير عليه في
حياته لميزة التقليد التي يتوارثھا األبناء عن اآلباء) ،(2حيث أثبتت الدراسة التي أجرتھا
مديحة منصور  1981حول بعض األساليب الو الدية ،و عالقتھا بعنف األبناء وتكيفھم
الشخصي و االجتماعي ،حيث أسفرت النتائج عن وجود ارتباط ايجابي بين العنف والتكيف
) -(2وزير العمل و الحماية االجتماعية ،ملتقى وطني حول العنف و المجتمع ،جامعة قسنطينة ،2001/02/28 ،الجزائر ،ص .19
) (3فؤاد مجمد جبل ،الصحة النفسية و سيكولوجية الشخصية ،المكتبة الجامعية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.441
) (4كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق ،ص.203
) (1محمود عبد الرحمان حمودة ،مرجع سابق ،ص .23،22
(2) http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm, le 13.01.2008 à 17h27.
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السيئ ،كما وجدت فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في أن العنف يمارس من
)(3

طرف الذكور أكثر من اإلناث.
•

تجاھل األبناء مما يثير لديھم الشعور بالعزلة و الميل إلى إدراك اآلخرين بوصفھم

معادين و ذلك ما يدفعھم إلى اللجوء للعنف للتأكيد وجودھم أو لفت األنظار إليھم أو تفريغا
للتوتر ،وقد يكون عنف بعض األطفال أو الشباب ردود فعل لدالل مسرف سابق عاشوه ،
وھم أطفال في حياتھم المنزلية ،إذ كانوا قد تعلموا أن تجاب طلباتھم بمجرد الغضب ،وھم
أالن يسلكون ذات األسلوب مع الناس جميعا خارج المنزل) ،(4وھذا ما أثبتته الدراسة
األجنبية التي قام بھا ستين و ھو فمان سنة  1978حول العنف عند الذكور واإلناث )دراسة
مقارنة( ،توصلت الدراسة إلى أن الفروق الدالة بين متوسطات درجات العنف بين الذكور و
اإلناث ال تعود إلى الفروق الجنسية بينھما ،وإنما تعود إلى أساليب التربية التي يتبعھا اآلباء
)(1

مع كل من الذكور و اإلناث.
•

عوامل تتعلق بالمجتمع:

 القھر االجتماعي :وھو اآلخر من احد مكونات العنف ،ليس للفرد فقط ،بل على المجتمعأيضا ،إذ أن مسالة االزدراء و السخرية و االستھزاء بالشخصية في األسرة الواحدة كفيلة
لتثير في الفرد روح العنف و الحقد و الكراھية و استخدام القوة ،للرد
و رفع القھر الناتج عن االستھزاء إذ "تشير العديد من الدراسات بان أكثر المشاكل العنيفة
بين األفراد كانت بسبب السخرية و االستھزاء و تسلط الكبار على الصغار و القھر
االجتماعي الذي ال يتوقف عند السخرية و االستھزاء ،بل يتعدى ليأخذ أشكاال متعددة كعدم
المساواة بين األفراد و النبذ االجتماعي و إغتصاب الحقوق و عدم العدالة".
 التھميش االجتماعي  :ھو األخر يشير بدوره إلى االستعداد لالستجابة العنيفة ،و تشير "الدراسات إلى أن عضوية الفرد في مثل تلك الجماعات الھامشية ،يؤثر على مقدار توتره
النفسي و الذي يدفعه إلى ممارسة العنف بشتى أشكاله" ) ،(2و لقد لوحظ أن المجتمع الذي
يكثر فيه الطالق تكثر فيه المشكالت السلوكية .كما أن عدم احترام السلطة في المجتمع
خاصة سلطة البيت و المدرسة و السلطة الدينية و غياب الھدف القومي الذي يمتص طاقات

) (3كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق،ص.199
) (4عبد الحميد الھاشمي ،المرشد في علم النفس االجتماعي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص ص .235،231
) (1كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق ،ص .203
) (2زين العابدين درويش ،مرجع سابق ،ص.343
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الشباب ،ونقص الممارسة الديمقراطية الحقيقية و زيادة الفقر في المجتمع ھذا إلى جانب
وجود العدوانية التي تنمي العنف.
التقليد  :يعتبر التقليد من بين العوامل المؤدية للعنف ،حيث يتأثر األفراد بما يشاھدونهفي المجتمع أو األسرة من سلوكات عنيفة ،فيحاول البعض تقليد ھذه السلوكات عندما
تواجھه عراقيل أو إحباطات فيوجه عنفه إلى الطرف الذي يكون سببا في إحباطه" ،و لقد
أثبتت ذلك العديد من الدراسات خاصة دراسة باندورا عام 1969خاصة بالسلوك العنيف عند
األطفال الذين شاھدوا مشاھد عنيفة و الذين ال يشاھدون و توصلت ھذه الدراسة إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة السلوك الضعيف عند األطفال الذين
يشاھدون أفعاال و مشاھد عنيفة ،كما وجد الباحث أن السلوك العنيف يتم تعلمه من خالل
)(3

أسلوب تعامل اآلباء مع األبناء".

وكذلك دراسة باندورا سنة  1921تبين أن "أطفال الحضانة الذين شاھدوا شخصا راشدا
يعبر عن مختلف أشكال العنف اتجاه دمية كبيرة ،قاموا بعد ذلك بتقليد الكثير من أفعال ھذا
الراشد العنيفة كما ظھر أن مالحظة نماذج العنف )نماذج حية ،أفالم كرتون( تزيد في
ارتفاع نسبة العنف" ) ،(1و حسب " ايرون في دراسة أجراھا سنة  1972توصل
إلى أن الطفل يقلد النماذج السلوكية التي يراھا ،فإذا كانت ھذه النماذج عدوانية وسلبية فان
)(2

السلوك يصبح عنيفا".

 الجو المدرسي  :ويتمثل في التالميذ والمدرسين والمنھج وطريقة التدريس وعدد تالميذالصف فھذه كلھا لھا تأثيرھا على تكيف التلميذ أو عدمه في المدرسة ,واالھتمام بمشاكل
التلميذ وإيجاد حلول لھا ,وصعوبة المنھج الذي ال يالئم طريقة التدريس حسب قدرات التلميذ
وعدم وجود التجانس بينه وبين زمالئه من التالميذ،من حيث العمر والقدرات والتحصيل
وإمكانياته بشكل صحيح ,كلھا أمور تؤثر في عدم تكيفه السليم من الناحية الدراسية .
 عدم إشباع الحاجات بالطرق التي تقرھا الثقافة  :من المعروف أن المجال الذي ينشأ فيهالتلميذ يؤثر تأثيرا بالغا في نموه من جميع النواحي ,فإذا ساعد ھذا المجال على إشباع
حاجات التلميذ البيولوجية النفسية أثر ذلك تأثيرا بارزا في سلوكه ,أي في مظاھر سلوكه
وأساليب تكيفه أما إذا تعددت مواقف الحرمان وزادت حدتھا فان شخصيته ستعاني من

) (3كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق ،ص .203
) (1أحمد محمد عبد الخالق ،أسس علم النفس ،ط ،3دار المعارف الجامعية إسكندرية ،2000 ،ص.409
) (2ليلى دمعة يعقوب ،مرجع سابق ،ص .155
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االضطراب في مظاھر سلوكه بما يجعله غير قادر على التكيف السليم مع زمالئه وال مع
)(3

المجتمع الدراسي.

 العوامل االقتصادية  :من بين العوامل األساسية التي تشكل البناء االجتماعي لكلالمجتمعات سواء التقليدية أو الحديثة نجد أن العامل االقتصادي ھو أساس قيام ھذه
المجتمعات ،وعن طريقه يمكن تفسير مراحل تطورھا و اكتمالھا ،فالمحيط االقتصادي
يمكن التعبير عنه بمجموعة العالقات و الصالت ذات الطابع التبادلي لمنتوج مادي معين
موجه لالستھالك أو االستفادة منه ومن ھذا المنطلق يمكننا االحتفاظ بخاصية أساسية أن
العامل االقتصادي يخلق وينتج عالقات اجتماعية ومادام األمر كذلك فھو يؤثر على الحالة
النفسية للفرد و الجماعات التي تجسد ھذه العالقات و الصادرة منھا على شكل سلوك معين
وعن طريق تكرارھا تصبح عملية روتينية و الروتين بدوره حالة نفسية اجتماعية تعود
عليھا الفرد خالل حياته اليومية خاصة إذا أصيبت ھذه العملية الروتينية بخلل أو عدم توازن
نفسي و اجتماعي باعتباره متفاعال داخل المحيط االقتصادي ،كما نشير إلى الحرمان المادي
و تدني مستوى الدخل و الوضعية االقتصادية لألسرة يحوالن دون إشباع حاجات أفرادھا
وفي نفس الوقت يشكالن مصدر التھديد لشخصية كل منھم و التقليل من قيمتھا وتعرض
الذات االضطرابات والقلق والتوتر ،والفرد الذي ينتمي إلى ھذه األسرة يحس بأنه اقل من
أبناء األسرة األخرى النتسابه إلى بيئة جغرافية و اجتماعية معينة ترتبط بھا ارتباطا وثيقا
ويتحدد مستواھا بالمستوى االقتصادي لھذه العائلة وھذا يعني أن الفرد وجد نفسه بدون
اختيار مركزه.
وبھذا نسجل أن للوضعية االقتصادية تأثيرا على الفرد و األسرة نفسيا و اجتماعيا وتولد
لديھم اإلحساس بالنقص و الملل خصوصا إذا علمنا أن تطور أساليب الحياة االجتماعية
للمعاش جعلت من الفرد ال يھتم بالضرر من المعاش بل السعي إلى التحقيق الكمالي وھذا ما
زاد الوضع حدة ،فالدافع االقتصادي ال يقل أھمية عن باقي العوامل االجتماعية التي تحدد
سلوكات وتصرفات األفراد ،وبالرجوع إلى واقعنا االجتماعي حيث نجد اإلنسان الباحث في
الميدان يربط واقع األزمة االقتصادية بالظواھر االجتماعية المنتشرة في المجتمع وابسط
مثال على ذلك بائعي السجائر على أرصفة الشوارع،

وھذا مؤشر على التدھور

االجتماعي ،كل ھذه العوامل ترعرعت في وسط اجتماعي قھرته قرارات سياسية ال
) (3ھادي مشعان ربيع وإسماعيل محمد الغول ،المرشد التربوي ودوره الفاعل في حل مشاكل الطلبة ,ط,1دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع
األردن ،2007،ص.47
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تتماشى و ھذا الواقع ،حيث أحدثت اصطدام بين معيارين ،معيار اجتماعي يشكو من الظلم
و الفقر ،و معيار سلطوي يصدر قرارات سياسية وتشريعية غير مالئمة لواقع اجتماعي
غذته أزمة اقتصادية و فراغ سياسي و ثقافي) ،(1مما انطوى على الحالة النفسية و
االجتماعية للفرد و جعلته في أخر المطاف يسلك سلوك العنف دفاعا عن نفسه لعله يجد لھا
مخرجا و ھنا تكتمل الظاھرة النفسية االجتماعية ،وھي اصدق صورة لواقع اجتماعي و
نفسي متأزم.
األسباب السياسية :إن الحديث عن العامل السياسي تتدخل فيه عدة عوامل و متغيرات،مما يصعب على كل باحث تحديد ھذا المجال لتداخل معظم الجوانب التي تكون الحياة
اليومية ،و نظرا لطبيعة الدراسة ،فالحديث عن العامل السياسي ،واثر ھذا األخير في
تشكيل ظاھرة العنف يقودنا إلى الحديث عن التربية السياسية ،علما أن ھذه الظاھرة تتربى و
تنمو حتى تظھر على شكل سلوكات و أفعال ملموسة ذات نتائج في معظمھا سلبية فالتربية
السياسية أصبحت توكل لھا مھمة تعليم الفرد التالؤم و التأقلم مع أوضاع المجتمع وإعطاءه
صورة صادقة عن وجه ھذا العالم حتى تعده إعدادا عالميا وتخرجه من قوقعة المحلية تحت
عطاء الوطنية ،فالتضليل السياسي يخلق توترا نفسيا لدى الطفل حينما يصبح راشدا.فالتربية
السياسية ال يجب فصلھا عن باقي جوانب الحياة االجتماعية بسلبياتھا وايجابياتھا ،حتى يجب
أن تأخذ قيم و معايير المجتمع بعين االعتبار ،كما يجب أن تتالءم و المضمون النظري
والتربية السياسية  ،فالحديث عن التضليل السياسي ثانية ضروري الن ھذه العملية قد تخلق
اصطداما في القيم والمعايير االجتماعية) .(1فمن خالل بلوغ الفرد مرحلة الرشد حيث يصبح
قادرا على إدراك و تحليل األوضاع ،وھنا يدرك الخطأ والخلل مما يؤثر على وضعيته
ويتولد لديه نوع من األنانية في تصديق إال ما يراه ويعايشه ،كما يصبح الفرد يسلك
سلوكات عدوانية اتجاه المؤسسات أو الھيئات ،ويحاول إفراغ مكبوتات المتمثلة في الدوافع
العنيفة و العدوانية.
 غياب الحرية و األمن  :تغيب الحرية في التعبير عن حاجات اإلنسان واتجاھاته وآراءه،و كما تغيب الحرية في الحركة واالنتقال ،وكذلك في االختيار وتحمل المسؤولية وتغيب
الحرية سواء في األسرة أو مؤسسات العمل أو المجتمع بوجه عام ،وغياب الحرية تھديد
خطي ،لما يتضمن إلنسانية اإلنسان .وافتقادھا يتضمن بالضرورة البطش و الفقر والعنف
) (1حسني صفوان عصام ،مرجع سابق ،ص ص .47،46
) (1حسني صفوان عصام ،مرجع سابق،ص ص.47،46
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من السلطة التي صادرت الحرية ،وھذا من شانه أن يستثير النزعة العنيفة بعدوان مضاد في
أشكال مختلفة من الصغير أو الكبير على السواء ،و المجتمع الذي يقوم على الفقر و البطش
والتحكم االستغاللي ھو مجتمع يقوي من االعتماد لدى أفراده ،ويضعف من االستغالل
والتكامل و التفكير الناقد و النشاط المنتج الفعال ،وفي ھذه الحالة االعتماد و السلبية وعدم
االكتراث نوعا من أنواع العنف السلبي الذي يصيب قدرات اإلنسان وإمكانياته بالشلل و
االنھيار ،و غياب الحرية يقوم على البطش والعقاب ومن ثم يتولد الخوف والفزع في نفوس
الناس ،والذي يعمد البعض في السيطرة عليه باإلضرابات واالنحرافات الخلقية كتعاطي
الخمور و المخدرات كما يمكن السيطرة عليه بممارسة العنف على األدنى واألضعف.
 غياب السيطرة الضابطة واضطرابھا  :إن غياب طبيعة الوجه اإلنساني تقتضيبالضرورة ،ومنذ البداية قيام عالقة بين األفراد ونظرا للتباين و االختالف في طبائع الناس
وحاجاتھم و رغباتھم تحت ظھور ما يسمى بالثواب و العقاب ،وھو موجود على مستوى
الفرد نفسه في شكل الضمير أو األنا األعلى الذي يثيب عن طريق الشعور بالراحة واألمن
وخفض القلق و التوتر ويعاقب باللوم والتأنيب و معاناة الم القلق والتوتر ،كما يحدث
الثواب و العقاب من األخر على شكل سلطة فردية أو سلطة جماعية ،والمجتمع القانون فإذا
غابت السلطة الضابطة لدى الفرد

)،(1

أي إذا عجز ضميره أو كان قويا مسيطرا إلى حد

التحكم و القسوة والعنف ،اضطربت الشخصية و كان السلوك العنيف ھو احد مظاھرھا
سواء الموجه إلى الخارج أو الموضوع أو المرتد على الذات ،و المجتمع الذي يقوم على
سلطة باطشة تعسفية في ممارسة العقاب ،يولد في أفراده مشاعر الخوف والعجز والضالة
والعنف وسيلة من وسائل السيطرة واستعادة الشعور بالقدرة والقيمة.
 العوامل البيئية  ":وتشير إلى أن العدوان يتأثر بالعوامل البيئية الفيزيقية  .وقد تناولتمعظم البحوث ثالثة موضوعات بيئية في عالقتھا بالعدوان والعنف ھي كما يلي:
 الضوضاء  :تبين من الدراسات أن األفراد الذين يعيشون في الحضر ويتعرضونلضوضاء صاخبة  ،يظھرون مستويات أعلى من العدوانية تجاه األخرين  ،أو البيئة أكثر
من األفراد الذين ال يتعرضون للضوضاء ،فالضوضاء تعتبر نوعا من الضغوط البيئية التي
يستجيب لھا األفراد بالعدوان"

)(2

) (1سعد مغربي ،مرجع سابق ،ص.33
) (2بشير معمرية  ،أبعاد السلوك العدواني وأزمة الھوية لدى الشباب الجامعي ،أعمال الملتقى الدولي األول حول العنف والمجتمع ،جامعة محمد
خيضر بسكرة ، 2004/2003 ،ص.344
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 الظروف المناخية  :إن درجات الحرارة المرتفعة بوجه خاص ،تعد من أكثر الظروفالمناخية ارتباطا بالعنف ،وتجدر اإلشارة إلى أن العالقة بينھما غير مباشرة ،بمعنى أنھا
تسھم في إيجاد بيئة مھيئة للعنف من خالل ما ينتج عنھا من تغيرات فيزيولوجية )فقدان
نسبة من األمالح نتيجة العرق( تعمل على زيادة درجة استثارة في الجھاز العصبي والتي
تجعل بدورھا االنخراط في العدوان و العنف أكثر احتماال.
 التلوث البيئي :إن ارتفاع معدل التلوث البيئي بصورة المتعددة،تلوث المياه ،المجاريالمائية ،الھواء ،التربة ،واألغذية يؤثر سلبا على كل من الجھاز العصبي والبناء النفسي
للفرد) .(1فعلى سبيل المثال يؤدي تھاون أجھزة الدولة في القيام بواجبھا نحو المقيمين بإحياء
تعاني من بعض ضروب التلوث السابقة أو من كلھا إلى شعورھم بأنھم متجاھلون من قبل
الدولة ،ويتحول ھذا الشعور بالتدريج إلى حالة من السخط ،خاصة حين يقارنون بين
مستوى الخدمات المتدنية ،الذي يقدم لھم ،وما يقدم للقاطنين في األحياء الراقية األقل تلوثا،
مما ينقلھم إلى حالة تذمر التي تستثير لديھم الميل إلى ارتكاب بعض األفعال العنيفة لتحقيق
ھدف مزدوج ينطوي وجھه األول على التعبير عن مواقفھم ،ويفصح وجھه الثاني على
الرغبة في جذب انتباه أجھزة الدولة إليھم ،أنھم يصبحون كالطفل الذي يحطم بعض
األدوات المنزلية ليلفت نظر أمه.
-

االزدحام  :تبين العديد من الدراسات أن معدل حدوث العنف يرتفع في األماكن

المزدحمة ،وقد يعزى ھذا إلى في ظل التكديس الشديد لألفراد في مكان ما.
يصعب إشباع الكثير من الحاجيات األساسية ،مثل الحاجة للھدوء و االسترخاء
و الخصوصية ،ومن ثمة يصبح الفرد أكثر توترا ،ونظرا الن االزدحام ينطوي ضمنا على
ارتفاع معدل التفاعل المكثف بين األفراد المتوترين ،فان احتماالت صدور االستجابات
العنيفة يصبح أكثر احتماال ،يضاف إلى ذلك أن التكدس يعني انه ثمة فرص أكثر لتعلم العنف
باالقتداء من خالل مشاھدة النماذج المحيطة التي تسلك على نحو العنف و الموجودة بكثرة،
كاستجابة متوقعة في ظل الضغوط المتنوعة التي يواجھھا.
-وسائل اإلعالم :

تلعب وسائل اإلعالم دورا مھما في إعداد و صقل العقول و النفوس

البشرية ،فأصبح لھا دور كدور األب و المدرس كونھا تشارك في تلقين اآلداب و القيم
والمبادئ و نقل المعارف والعلوم ،لكن في اآلونة األخيرة انعكست مھمة و سائل اإلعالم و
أصبحت برامجھا خطرا على األطفال و المراھقين ،و على رأسھا التلفزيون الذي يحتل
) (1زين العابدين درويش ،مرجع سابق ،ص.344
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مرتبة مھمة بعد الوالدين في التربية و التثقيف

)(2

 ،لكنه أصبح من أخطر الوسائل لما يبثه

يوميا من برامج و أفالم العنف التي يشاھدھا الفرد باستمرار ،و التي سوف تدفع به إلى تقليد
لما يراه و بذلك يصبح عنيفا" ،ھذه الفرضية تمت دراستھا عن طريق األبحاث الميدانية،
وقد توصل العلماء إلى القول بان أفالم العنف تؤثر سلبا في سلوك األفراد ،ولقد تبين أن
األطفال الذين يشاھدون أكثر من سواھم أفالم العنف يصبحون أكثر عدوانية".
كما كشفت العديد من الدراسات عن عالقة ايجابية بين عدد عروض العنف في التلفزيون
و درجة لجوء األطفال إلى السلوك العنف" ،من بين تلك الدراسات دراسة فريدرش سنة
 1976عن العنف لدى األطفال بعد مشاھدة أفالم عنيفة توصلت نتائج الدراسة إلى أن
األطفال الذين شاھدوا أفالما تلفزيونية تتصف بالعنف قد أصبحوا اقل امتثاال و طاعة وأكثر
)(1

تقليدا لما يشاھدونه".

وفي األخير يتضح لنا انه ال يمكن إنكار ما ألفالم التلفزيون ومسلسالته دور في تشجيع
السلوك العنيف عند المشاھدين من الشباب و األطفال ) ،(2الذين يشاھدون أفالم الكرتون التي
تعرض القصص البطولية و السلوكية العنيفة فيتأثرون بھا ويتعلمون أساليب منھا وھناك
أفالم عنيفة تعمل عند مشاھديھا حالة نفسية عن النوازع والميول العنيفة أكثر من تشجيعھم
على أدائھا و ممارستھا.
/05النظريات المفسرة للعنف:تعددت النظريات التي حاولت تفسير السلوكات العنيفة منھا :
النظرية البيولوجية :يتزعم ھذه المدرسة كل من "روبرت ارديري" و "ديزمون موريس""كونراد لورنز" ويرون بان العنف ھو سلوك غريزي ،وان العنف الذي نالحظه فيما حولنا
ھو تعبير حتمي ال مفر منه ،لھذا الدافع الغريزي ،ولقد حاولوا وفقا لھذا المفھوم تفسير
ظواھر مثل الحروب و السلوك الفردي العنيف باعتباره جانبا ال مفر منه من الطبيعة
البيولوجية لإلنسان ،ففي تصورھم أن اإلنسان مخلوق عدواني الغريزة ،و أن ھذه الخاصية
)(3

الغريزية ھي المسؤولة عن السلوك الفردي و الجماعي الذي يمارسه اإلنسان...

لقد أثبتت أن ھناك إختالفا في التكوين الجسماني للمجرمين عنه لدى عامة األفراد حيث
يؤكدون وجود بعض الھرمونات التي لھا تأثير على الدافعية نحو العنف و التي ترتبط بزيادة

) (2صفراوي.ع  ،مساھمة وسائل اإلعالم في ظھور العنف و السلوك العدواني لدى الشباب ،جريدة طالبية شاملة) ،العدد  ،(1994-25الجزائر،
ص.25
) (1كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق،ص.202
) (2معن خليل عمر ،علم المشكالت االجتماعية ،دار الشروق لنشر و التوزيع ،االردن ،1997ص ص.182،177
) (3عزت السيد إسماعيل ،مرجع سابق ،ص ص .43،41
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ھرمون الذكورة.كما يؤكد أصحاب ھذه النظرية أن ھرمون الذكورة األندروجين ھو السبب
المباشر لوقوع العنف بدرجات كبيرة بين الرجال و أن ھذا الھرمون يفرز بنسبة
عالية أوقات النھار ،مما يزيد من حدة الغضب لدى الشباب و ينمي مشاعر االنفعال لديھم
بينما ينخفض إفرازه في المساء.
وجه العالم "مارمور" لرواد ھذه المدرسة االنتقادات التالية:
• انه ال يوجد أية شواھد على قيام غريزة العنف لدى اإلنسان.
• أن اإلنسان شانه شان غيره من الثدييات ،يأتي إلى ھذا الوجود ولديه مقدرة
والدية على السلوك العنيف ،إال أن التعبير عن ھذه المقدرة أو عدم التعبير عنھا ،يتوقف في
الغالب على عامل خارجي أكثر من كونه نتاجا لدافع داخلي تلقائي .كما وجه "مونتاقي"
انتقادات آلراء ولورنز فيما يلي:
" إن أصحاب ھذه المدرسة لم يقدموا ما يدعم آراءھم ببراھين صادقة وواضحة ال
تحتمل مجاال للشك" )(1إ.ن الشواھد التي قدموھا في ھذا الصدد تثير العديد من
التساؤالت من بينھا ما يتعلق بالشواھد حول وجود فعلي لغريزة العنف لدى الحيوانات
الدنيا ،ومن بينھا ما ھو متعلق بمدى صدق ھذه الشواھد ومدى إمكانية تطبيق ما ھو
مقدم عنھا من الحيوانات الدنيا على اإلنسان.
كما يرى مونتاقي أن الشيء المحفوظ عن السلوك البشري انه متعلم ومن العبث التحدث عن
محددات والدية للسلوك البشري،وان اإلنسان قد تحرك في نطاق من التكيف بحيث أصبح
سلوكه تحكمه استجابات متعلمة ،و أن اإلنسان قد اخذ ينموا وينتھج طريقه ككائن حي في
إطار الظروف الحضارية...
وصفوة القول أن ھذه النظرية ركزت على الجانب البيولوجي بصفة مطلقة و أھملت
الجوانب األخرى المتمثلة في الجانب االجتماعي و النفسي .
 النظرية الفسيولوجية :تشير الدراسات التي أجراھا الباحثون بعلم وظائف األعصاب إلىأن الجزء المسمى بالجھاز الطرفي للمخ ھو المسؤول عن السلوك العنيف،و توضح النظرية
الفسيولوجية وجود عالقة بين العنف و من بعض مراكز المخ فالسلوك العنيف لدى مرضى
الصرع من أكثر ما يميز ھؤالء األفراد،و من تم فإن ھؤالء المرضى أكثر عرضة لنوبات
العنف من األشخاص العاديين و تبين إحدى الدراسات التي اھتمت بفحص عقول القتلة
المصريين الموجودين بالسجون أو مستشفى األمراض العقلية،و التي أوضحت أن أكثر
) (1تھاني محمد عثمان منيب و أخرون ،العنف لدى الشباب الجامعي  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض، 2007ص ص . 22 -20
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ھؤالء يعانون من رسم مخ شاد و ھذا ھو ما يؤيد األساس الفسيولوجي للعنف.و المالحظ أن
ھذه النظرية ركزت على الجانب الفسيولوجي ،و أھملت باقي الجوانب و أقرت بأن العنف
مقتصر على المجانين و مرضى الصرع ,لكن المالحظ أن بعض الناس أو األفراد نراھم
)(1

عاديين لكنھم أحيانا يلجئون للعنف.

نظرية اإلحباط و العدوان :قام كل من دوالرد وميلر بدارسة اإلحباط و عالقته بظھور العنفأو العدوان لدى اإلنسان ,و اعتبر أن العنف أو العدوان ھو استجابة فطرية لإلحباط حيث
تزداد شدة العدوان و تقوى حدته كلما زاد اإلحباط و تكرر حدوثه.فإذا منع الفرد من تحقيق
ھدف ضروري له شعر باإلحباط و كان العدوان ھو رد الفعل على المصدر اإلحباط سواء
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،و على ھذا األساس فإن الرغبة في السلوك العنيف تختلف
باختالف كمية اإلحباط التي يعاني منھا الفرد .و قد قدم أحمد عكاشة تفسيرا يؤكد فيه نظرية
اإلحباط العدوان حيث يرى أن اإلحباط إن لم يؤدى في معظم الظروف إلى العنف فإن كل
عنيف يسبقه موقف محبط ،و قد تكونت ھذه النظرية من مجموعة دراسات عن تطور الطفل
أثناء نموه النفسي و االنفعالي ,و توصلت مجموعة دراسات عن تطور الطفل أثناء نموه
النفسي و االنفعالي إلى أن السلوك العدواني يعقب إحساس الطفل بأنه ال يستطيع أن ينال ما
)(2

يريد.

يرجع العنف عند أصحاب ھذه النظرية إلى فشل اآلخرين و شعورھم باإلحباط في
محاولتھم لتحقيق ما يرغبون به سواء كانت ھذه الرغبة معنوية أو مادية .ھذا الفشل يؤدي
بھؤالء المحبطين إلى ارتكاب أعمال عنيفة و لكننا نالحظ أن العديد من األشخاص يصابون
باإلحباط و يفشلون في تحقيق أھدافھم لكنھم ال يمارسون العنف.و يبقون في سعي دائم و في
محاوالت متكررة للوصول إلى ھذه الرغبات.
 نظرية تعلم العنف  :يرى أصحاب ھذه النظرية أن حدوث السلوك العنيف يرجع أساساإلى فكرة التقليد,حيث يلجأ الصغير إلى تقليد الكبير ،و من ھنا يكون العنف عادة متعلمة
تتدعم كلما مارس الفرد مزيدا من العنف و قد يحدث التقليد سواءا في الوسط الذي يعيش فيه
كتقليد الفرد لألشخاص المحيطين به ,أو تقليد لبعض النماذج التي تبث له عن طريق وسائل
اإلعالم فعادة العنف يتكون في الفرد في وقت مبكر في حياته وھذا من خالل العالقات
الشخصية ،ففي األسرة ھناك أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث السلوك العنيف و من بينھما
) (1تھاني محمد عثمان منيب و أخرون ،مرجع سابق ،ص.22
) (2عزت سيد إسماعيل ،سيكولوجية اإلرھاب و جرائم العنف ,ط ، 1منشورات دار السالسل ،الكويت ، 1988،ص.60
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طرق التنشئة االجتماعية ,أرجعت ھذه النظرية العنف لدى الفرد إلى عملية التقليد التي
يمارسھا ھذا األخير ,و قد نجحت ھذه في تفسير العنف لكن تبقى مقصرة من جھة الجوانب
األخرى.

)(1

-نظرية ثقافة العنف :

ترتكز ھذه النظرية على أحد المراحل الحديثة في تفسير ظاھرة

العنف ھذا المدخل يبين على إفتراض وجود ثقافة للعنف في المجتمع و أطلق على ھذه
النظرية اسم نظريات الثقافة الفرعية ،و يشير "دافيد كوھين" إلى أن الثقافات الفرعية تكتسب
عن طريق التفاعل بين أفرادھا ،و ھذه الثقافات عبارة عن أنماط سلوكية منتظمة

)(2

بشكل مناف للثقافة،و قد تظھر ھذه الثقافة من خالل وسائل االعالم مثال أو الروايات التي
تنشد العنف و تمجده ,أو وجود معايير أو قوانيين في التعامالت االقتصادية و حتى
االجتماعية تقوم على أساس أفكار تساير العنف ،و من خالل تلك القوانين و المعايير تتجسد
ثقافة في المجتمع تمجد العنف،و ما يالحظ على ھذه النظرية أنھا ركزت على العنف و كأنه
مكتسب فقط وأنه يكتسب من الثقافة مع ذلك وجھة نظرھا مقبولة إلى حد ما.
 نظرية عوامل الجماعة  :يقوم المنطق الرئيس لھذه النظرية أساسا على فكرة العدوىاالجتماعية،و التي يفقد فيھا األفراد التفكير المنطقي في إطار الجماعة،و في ھذا المعنى
يرى" فيستنجو" وجود حالة سيكولوجية  ,و التي تؤدي إلى السلوك االندفاعي الجماعي بما
في ذلك العنف باعتباره أحد السلوكيات المرفوضة إجتماعيا.و تعود فكرة العدوى الجماعية
أساسا إلى توافر البيئة االجتماعية على عناصر تشجيعية ،لكن رغم اشارة ھذه النظرية إلى
)(3

تأثير الجماعة على الفرد إال أنھا تحصر العنف في نوع واحد ھو العنف الجماعي.

 نظرية الصراع  :يرى أصحاب نظرية الصراع أن العنف وسيلة للصراع بين النوعين)الجنسين(،إذ يعد العنف وسيلة أساسية لفرض سيطرة الرجل وتميزه على المرأة ،و قد
أصبح العنف وسيلة لتأكد عدم المساواة بين النوعين وأدت للضغط على المرأة بھدف العودة
إلى األسرة و المنزل ،كما أصبح الرجل يستخدم أساليب متنوعة من العنف يھدف لإلنقاص
من مكانة المرأة و تفوقھا ,و من وجھة نظر أصحاب نظرية الصراع يمكن حل مشكلة
العنف من خالل إتاحة فرص المساواة بين أفراد المجتمع ,و عدم استغالل فئة ألخرى و
)(4

إتاحة الفرص للمشاركة العادلة في الثروة و القوة.

) (1المركز الوطنى للوثائق التربوية  ،ثقافة و سلم و االعنف مجلة سلسلة موعدك التربوي الجزائر عدد  ،1999-02ص.32
) (2المركز الوطنى للوثائق التربوية  ،مرجع سابق ،ص .32
) (3كنزاي محمد فوزي ،مورفولوجيا العنف المدرسي –العوامل و التجليات ،سلسلة الدراسات االجتماعية مشكالت وقضايا المجتمع في عالم
متغير ،دار الھدى للطباعة والنشر و التوزيع  ،2007ص. 223
) (4عامر بن شايع بن محمد البشرى  ،مرجع سابق،ص.46
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أصحاب ھذه النظرية حصروا العنف في صراع بين الجنسين فقط و لكن العنف يحدث بين
نفس الجنس،و ليس بالضرورة دائما أن الرجل يسعى لإلنقاص من مكانة المرأة ،بل ھناك
من يدعمھا و يساعد ھا على تحقيق ما تصبو إليه.

النظرية الظاھراتية )الفينومنيولوجية( :إحتلت ھذه المرحلة النظرية مكانة قيمة في دراسةالعنف في الفترة األخيرة بطرحھا موضوع العنف من منظور حديث،ترى في معطياته حيث
تنطلق ھذه النظرية من دراسة التجربة الذاتية لإلنسان في تفاعله و عالقاته باآلخرين
،فالعنف يعد بمثابة كارثة للعالقة مع اآلخر تصيب الذات في نفس الوقت التي تصيب فيه
اآلخر ،فالعنف ھو أسلوب و طريقة معينة للدخول في عالقة مع اآلخر و يشير.
"إينار " وھو أحد رواد ھذه المدرسة إلى أن تأكد الذات يتم في حالة من الجبروت السحري
من خالل إنكار اآلخر مباشرة ،فليس ھناك عنف فجائي كما يتصور البعض حيث يرى
العنف مجسدا في إطار صدمة في العالقة وھو وليد عملية تغير و تحول بطيء داخلي بحيث
يقضي على عواطف الحب و المشاركة ليفجر مكانھا العنف حرا طليقا ،فھي في ھذه النظرية
ركزت على الشخصية الفردية مع إنكارھا اآلخر في حين أھملت عدة جوانب نفسية و
إجتماعية و اقتصادية التي تؤثر ھي كذلك و تؤدي إلى العنف و لكنھا تبقى النظرية الرائدة
حسب رأينا في تفسيرھا لظاھرة العنف.

)(1

 نظرية التحليل النفسي :يرى فرويد أن الحياة كفاح في غريزة الحياة و دافعھا الحبوالجنس و التي تعمل من أجل الحفاظ على الفرد

)(2

 ،وھي تشير إلى ميل الجزئيات إلى

إعادة التوحيد واألجزاء كي تربط ببعضھا البعض وتقود إلى الحالة سابقة من االتجاه كما
يحدث في حالة التناسل الجنسي وغريزة الحياة أو ايروس تعمل بھذا على تعادل الغرائز
الھدامة التي تقوم معھا جنبا إلى جنب ،و بين غريزة الموت ودافعھا العنف و التدمير
و االنتحار وھي غريزة دائما من أجل فناء اإلنسان وتقوم بتوجيه العنف المباشر خارجا
نحو تدمير اآلخرين ،وإذا لم ينفذ العنف نحو موضوع خارجي سوف يسترد ضد الكائن
نفسه بدافع تدمير الذات ،والعنف لدى فرويد قوة غريزية فطرية في اإلنسان تنشأ من غريزة
الموت التي تعبر عن رغبة الشعورية داخل كل فرد في الموت) ،(3ولقد إستعان فرويد
بالبيولوجيا لتأكيد وجھة نظرة بان ھناك ميال لدى الكائنات الحية ألن تنحو حالة من
الالعضوية أي الموت ،و قام فرويد بتعريف غريزة الموت بأنھا تمثل ميل الكائنات
) (1عامر بن شايع بن محمد البشرى ،مرجع سابق  ،ص.25
) (2عزت السيد إسماعيل ،مرجع سابق،ص.41
) (3نفس المرجع السابق ،ص.47

62

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

و خالياھا للعودة إلى حالة الالحياة ،وفي مثل ھذه األحوال فان السلوك ال يتجه نحو خفض
التوتر اللذة و لھذا كانت الغاية النھائية لكل المواد البيولوجية ھي العودة إلى حالة الالحياة،
فمن المعتقد أن غريزة الموت تمثل القوة المسيطرة ،ولقد قام فرويد بتعديل عبر مراحل
نظريته عن أفكاره عن العنف ،حينما أعد العنف كرد لإلحباط في محاولة إلشباع دوافع
األنا ،ثم قدم بعد ذلك العنف على أنه أحد دافعية غريزة الحياة التي تحمل الحب والعنف
لدى فرويد من مقومات الكائن البشري ،فھو غريزة الليبدو ،وتلك الطاقة التي تحقق مبدأ
اللذة ،ولكنه يتحتم على اإلنسان أن يأخذ بقيود مبدأ الواقع تلك القوة الكابتة
عند ئذ يظھر العنف كرد فعل للحرمان الذي فرضه مبدأ الواقع وھنا يوجه العنف إما إلى
)(1

الذات كانت تسمى "مازوشية" أو يوجه إلى األخر ويسمى "سادية".

• إن آراء فرويد إزاء أصل وطبيعة العنف ھي آراء ذات نزعة تشاؤمية ليس فقط من
جھة أن العنف ھو سلوك والدي ينبع من غريزة الموت مزود بھا الفرد ،وان الوظيفة
األساسية للسلوك العنيف الواضح ھو المظھر الخارجي لھذه الغرائز ،ولكن أيضا الن
العنف أمر ال مفر منه ،فإذا لم يتجه الثاتانوس خارجيا نحو اآلخرين ،فانه سرعان ما
يتجه داخليا نحو الفرد ذاته مؤديا إلى تدمير الفرد لنفسه.
• يرى بعض الباحثين انه ال توجد شواھد كفاية تشير إلى أن األلعاب التنافسية في ذاتھا
تضعف من حدة الميول العنيفة أو تخفيض من االھتمامات التي تدور حول الميول
العنيفة ،ويقلل بعض المعالجون النفسيون من أھمية التفريغ في ذاته أي التعبير االنفعالي
عن استجابات سابقة تعرضت للكف ،ويرون أن القيمة األساسية ھنا ھي أن إزالة عوامل
الكف إنما تتيح الفرصة لتحقيق نوع من االستبصار وإعادة التعلم على أن تعمل تفريغ
شحنة انفعالية قائمة.
يرى البعض األخر أن التعديم االيجابي في شكل موافقة لفظة أو إثابة مادية لصورة من
صور االستجابة العنيفة لدى الطفل قد تؤدي إلى زيادة معدالت استجابة الفرد العنيفة ،وان
ھذا األمر ينطبق أيضا على تأثير إثابة العنف في موقف لعب الطفل حيث يتم نقله –أي
)(1

العنف -إلى مواقف اجتماعية أخرى.
-10نظرية اإلحباط:

لقد صاغ "دوالرد" المبدأ العام الخاص باإلحباط و العنف من

كتابات فرويد األولى ھذه وطبق "دوالرد" نظريته على إحدى مجتمعات الو.م.ا ،وقام بتحليل
) (1كوثر إبراھيم رزق ،مرجع سابق ،ص.211
) (1عزت السيد إسماعيل،مرجع سابق ،ص ص.52،50
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استجابة طبقة الملونين لإلحباط الذي تفرضه الجماعات البيضاء ،وھذا أمكنه الكشف عن
التأثيرات النفسية للتركيب االجتماعي على تنظيم الشخصية و السلوك .وقد افترض دوالرد
وزمالئه من الجامعة بيل أن العنف ھو نتاج لإلحباط وان حدوث السلوك العنيف يفترض
دائما وجود حالة من اإلحباط و بالمثل فان قيام اإلحباط يؤدي دائما إلى صورة أو أخرى من
صور العنف ،فھم يرون أن السلوك العنيف بصورة المعروفة يمكن إرجاعه إلى اإلحباط
على انه يمكن للمرء عندما يتعرض لإلحباط أن يتقبل الموقف ويتكيف معه ،فالمرء يتعلم منذ
وقت مبكر و خالل عملية التنشئة االجتماعية أن يكبح جماح استجابته العدوانية الواضحة
على أن ذلك ال يعني أن ھذه االستجابات قد تم كبح جماحھا
أو تأخير حدوثھا ،و إحاللھا وإزاحتھا ،و انحرافھا عن ھدفھا المباشر المنطقي فانه لم يتم
إلغائھا .ويشير دوالرد وزمالئه إلى أن درجة الحفز للسلوك العنيف أي شدة الدافعة العنيف
تتباين بشكل مباشر مع درجة اإلحباط ،وھناك ثالث عوامل حاسمة في ھذا الصدد ھي
القيمة التدعيمية ،أي أھمية الھدف الذي أحبطه ،ودرجة التدخل باالستجابة المحبطة وعدد
االستجابات المحبطة المتتالية أي التي حدثت من قبل ،فكلما زادت أھمية الھدف الذي أحبط
وكلما زادت درجة إعاقة االستجابة ،وكلما كان عدد االستجابات المعاقة ،كلما زادت درجة
)(2

اإلغواء للسلوك العنيف...

و خالصـة القول أن ھذه النظرية قد اعتبرت أن اإلحباط سب للعنف و انه تزداد حدته كلما
اشتد الشعور باإلحباط و أن الظروف الخارجية التي تحدث اإلحباط ھي التي تفجر العنف
وتوليد سواء كان عدوان مباشر في مواجھة مع العامل المحيط أوغير مباشرة في صورة
انتقامية أخرى.
لقد تعرضت نظرية دوالرد إلى قدر من النقد من جھة انه ليس بالضرورة أن تكون كل
صور العدوان ھي نتاج لإلحباط ،وانه مما ال شك فيه أن العدوان غالبا ما تكون نتاجا للعديد
من العوامل األخرى غير اإلحباط ،فالعدوان يمكن أن يكون كسلوك أدائي حيث يوجه
أساسا نحو تحقيق ھدف معين و يمكن تفسير الدافع إلى في ھذه الحالة من واقع الحصول
على إثابة معينة أو إشباع الميول السادية.
نظرية العلم االجتماعية :اھتم البرت باندورا بدراسة اإلنسان في تفاعله مع اآلخرين،وأعطى اھتماما بالغا بالنظرة االجتماعية ،وتسمى نظرية التعلم االجتماعية والشخصية في

) (2نفس المرجع السابق،ص ص . 60 ،54
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تصور باندورا ال تفھم إال من خالل السياق االجتماعي و التفاعل االجتماعي ،و السلوك
عنده يتشكل بمالحظة سلوك اآلخرين.
ومن المالمح البارزة في نظرية التعلم االجتماعي الدور الواضح الذي يوليه تنظيم
السلوك عن طريق العمليات المعرفية ) االنتباه ،التذكر ،التخيل ،التفكير( حيث لھا القدرة
علـى التأثير فـي اكتساب السلوك ،وان اإلنسان له القدرة على توقع النتائـج قبل حدوثھا ،و
يؤثر ھذا التوقع المقصود أو التخيل في توجيه السلوك.
)(1

وتتلخص وجھة نظر باندورا في تفسير العنف كاألتي :

• معظم السلوك العنيف متعلم من خالل المالحظة و التقليد ،حيث يتعلم األطفال السلوك
العنيف بمالحظة النماذج و أمثلة من السلوك العنيف يقدمھا أفراد األسرة و األصدقاء
و األفراد الراشدون في بيئة الطفل ،و ھناك عدة مصادر يتعلم من خاللھا الطفل بالمالحظة
كالتأثير األسري ،األفراد ،النماذج الرمزية كالتلفزيون.
• اكتساب السلوك العنيف من الخبرات السابقة.
• التعليم المباشر لمسالك العنيفة كاإلثارة المباشرة لألفعال العنيفة الصريحة في أي وقت.
• تأكيد ھذا السلوك من خالل التعزيز و المكافئات.
• إثارة الطفل إما بالھجوم الجسمي بالتھديد أو االھانات أو إعاقة سلوك موجه نحو ھدف أو
تقليل التعزيز أو إنھائه قد يؤدي إلى العنف.
• العقاب قد يؤدي إلى زيادة العنف.

 نحو صياغة جديدة لتفسير العنف من منظور إسالمي:ونحن نتحدث عن محاولة لصياغة نظرية جديدة لتفسير العنف ،فليس معنى ذلك ھدم كل
النظريات السابقة أو االستخفاف بھا و التعصب األعمى لمجرد أننا مسلمون أو عرب أو
ننتمي لحضارة عربية إسالمية ،ولكن معناه غربلة ما ورد في ھذه النظريات بحيث يمكننا
إفراز ما يتسق و ثقافتنا العربية وھويتنا اإلسالمية.
) (1عصام عبد اللطيف العقاد ،مرجع سابق ،ص ص .115،114
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فالحضارة اإلسالمية ذاتھا انفتحت على الحضارات السابقة لھا و كان بعض ھذه الحضارات
وثنيا ،فأخذت منھا ما يتسق و أيديولوجيتھا و انتبذت ما ال يتماشي معھا وفي إطار من
الحوار البناء الھادف الذي يسعي لسالم وليس للعنف ،و اآليات التي تحدثت عن السالم في
اإلسالم كثيرة بل أشتق السالم من اإلسالم ،فاإلسالم ليس دين عنف وال تطرف وال إرھاب
كما يحلو ألعدائه أن يروجوا له ،بل أن المروجين لھذه الشعارات ھم أنفسھم الذين نرصد
عبر إحصائياتھم مبلغ العنف )كما و كيفا( ذلك الذي يمارسوه سواء فيما بينھم أو ضد
الشعوب األخرى األقل قوى منھم وسواء على المستوى االقتصادي أو العلمي ......ألخ.لقد
دعا اإلسالم عبر النص الصريح القرآني إلى السالم ":وإن جنحوا للسلم فأجنح لھا وتوكل
على  Yإنه ھو السميع العليم

")األنفال .(61:

ونحن بصدد صياغة نظرية عربية لتفسير العنف فلننظر أوال إلى اإلنسان )فھو محور
العنف ( في اإلسالم .أي إلى الطبيعة اإلنسانية في اإلسالم..كيف يراھا ؟حتى يتسنى لنا
وضع تصور نظري تفسيري لعنف اإلنسان في ضوء رؤية اإلسالم لطبيعة اإلنسان نفسھا .
الموضوع أكبر و أعمق من العرض له تلخيصا و ببساطة ،ألنه لم يزل محل خالف بين
بعض العلماء .فاإلسالم يري "الطبيعة اإلنسانية "مكونة من جسد وعقل و روح و نفس ،وھنا
نقاط االختالف بين العلماء ،بعض العلماء رأى أن الروح مختلفة عن النفس ودللوا على ذلك
باآليات و األحاديث و المبررات ،وبعضھم رآھا واحدة أي أن النفس ھي الروح و الروح
ھي النفس ،ولكننا نميل إلى ترجيح الرأي األول و ھو أن اإلنسان مكون من جسد وعقل و
)(1

روح ونفس ولدينا أيضا مبرراتنا..

فإن  Yعندما تحدث عن النفس قال" :و نفس وما

سواھا فألھمھا فجورھا و تقواھا ") الشمس .(8-7:وغيرھا ..ما يدل على أن موضوع النفس في
اإلسالم مما يفيد بأنھا قد تأتي بالفجور أو الرذائل أو السوء أو المحرمات  ....الخ  .ونشير
ھنا إلى أن النفس أنواع منھا اللوامة  ،األمارة بالسوء المطمئنة  .....الخ .
و اللوامة ھي التي تنھى عن المعصية دائما وھي التي تتبنى المنظومة القيمية األخالقية و
المرجعية لإلنسان .
أما عند الحديث عن الروح فقد أتت بشكل غامض "و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر
ربي وما أتيتم من العلم إال قليال

")اإلسراء .(85:

)(1أميمة منير عبد الحميد جادو ،مرجع سابق  ،ص.46
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وغيرھا مما ثبت في األحاديث الشريفة عن أن الروح ھي صانعة الحياة و خروجھا من
الجسد يعني الموت.فالروح عادة "طاھرة " ألنھا من عند  ، Yو اإلنسان الروحاني ھو الذي
تغلب نزعاته الروحية نزعاته المادية و غرائزه .إذن فھي تتعلق بطبائع األفراد.
و اإلنسان الروحاني مجبور على الطھر و على النقاء وعلى الشفافية .فإذا صدر عنه سلوكا
عنيفا فإنه حالة شاذة ربما دفع إليھا أو أضطر سواء داخليا أو خارجيا .
أما اإلنسان المادي فإنه أسير شھواته و غرائزه ،ألن مساحة المادة لديه تطغى على مساحة
الروح وليس معني ذلك أن كل إنسان مادي بالضرورة يكون عنيفا وعدوانيا.ويتجلى ذلك
عند لحظات الغضب و الثورة ،فبعض الناس أو أغلبھم تجدھم منفعلون ،عصبيون فيترجمون
ذلك في سلوكات عدوانية مادية ،في حين نجد البعض األخر يتمالك أنفاسه ويحاول الكف عن
ھذه السلوكات الحمقى فعلى حد قول رسول  Yصلى  Yعليه وسلم  ":ليس الشديد منكم
بالصرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب".
وعليه يجب على الفرد أن يتحكم في إنفعاالته حتى اليتھور ويندفع ويأتي بسلوك عنيف إنھا
فلسفة التسامي والمقاومة والتروي والحكمة والحلم والصبر وكظم الغيظ...
ونحن عند تفسيرنا للعوامل واألسباب المؤدية لمثل ھذه السلوكات العدوانية النقتصر على
إرجاعھا إلى عامل اإلحباط أو المرض ...كما ركزت معظم النظريات الغربية على عامل
واحد أو عاملين في تفسيرھا له  ،ولكننا وإنطالقا من أن اإلنسان ذلك الكل المتشابك المتعقد
نجد أنه أكثر بكثير من مجموع وحداته منفصلة ،نتيجة للتفاعل الداخلي بين مكونات أعضائه
) نفسيا وجسميا( وبينه وبين العوامل البيئية الخارجية المحيطة أيا كان نوع ھذه العوامل
إقتصادية ،إجتماعية  ،سياسية ،دينية .فضال عن عوامل تاريخية تتعلق بالتاريخ

)(1

الشخصي للفرد ذاته قبل موقف العنف وما يتعلق بھذا الموقف تاريخيا من ذكريات مؤسفة أو
سارة .
مما سبق يمكننا أن نصوغ نظرية جديدة لتفسير العنف  ،مؤتلفة من بعض النظريات
السابقة فھي متأثرة بنظرية الطب النفسي ،تأثير البيئة  ،الدوافع والتحليل النفسي
) وفي ضوء نظرة اإلسالم للطبيعة اإلنسانية(.إنھا التقول بسبب واحد ولكن بمجموعة أسباب
وعوامل متداخلة معا  ،ھذه العوامل تتعلق في نفس الوقت بالفرد الذي يمارس العنف،
وبطبيعته  ،بھرموناته ،بميزاجيته ،بتاريخه الشخصي ،بمعتقداته وبثقافته بأيدولوجيته،
وباللحظة الراھنة الكثيفة التي ھي محصلة مجموع العوامل معا والتي تفاعلت بشكل ما،
)(1

أميمة منير عبد الحميد جادو ،مرجع سابق  ،ص ص .50،48

67

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

يكون تفاعال –يكاد كيماويا -فأنتج مركبا جديدا إسمه )العنف( ،فالعنف إذن محصلة معادلة
معقدة شديدة التعقيد لمجموع العوامل الطبيعية والذاتية والنفسية واإلجتماعية والبيئية
واإلقتصادية والتي تؤثر في اإلنسان.وعلى ھذا يمكن تفسير العنف المدرسي عندنا
فعندما نحلل ھذه الجملة البسيطة " تلميذ يضرب أستاذه أو  ، ".....فالمنظومة القيمية ھنا
مقلوبة  ،فالعكس قد يجوز إذا إعتبرنا األستاذ بمثابة األب والمربي وأن التأديب بالضرب
غير المبرح مشروع في بعض األحوال.
وإذا تساءلنا كيف يضرب األستاذ التلميذ ؟ فھنا يعني إنقالب الھرم في منظومة التعليم
وإنھيار العالقة بين التلميذ واألستاذ .وعند سؤالنا للتلميذ عن السبب فإنه يقول أن ھناك عدة
أسباب ودوافع داخلية وخارجية منھا الحقيقية ومنھا التي قد اليدركھا التلميذ ذاته بل ھي
مجرد إتھامات فقد يتھم أستاذه باإلعتداء عليه  ،ألن مسألة إعادة الكرة أصبحت مبدأ جديدا
أفرزته الصراعات والعولمة ،فيرد التلميذ بالمثل ألنه يعتقد أنه ليس أحد أفضل من األخر
والمنطق عنده األستاذ ضربني ،إذن أنا أضرب األستاذ.وقد يكون األستاذ ھذا من وجھة نظر
التلميذ غير مؤھل علميا ،أو ضعيف الشخصية أو عنيف معه ،أو يشبه أبيه الذي يعامله
بقسوة في المنزل  ،أو كان التلميذ نفسه في لحظة ھيجان لسبب ما اليتعلق باألستاذ وإنما جاء
)(1

األستاذ بمثابة كبش الفداء في ذلك الموقف.

فاألسباب قد تتعدد ،ولكن الموت واحد كما يقال ونقصد به العنف ھذه األفة التي باتت تھدد
مؤسساتنا التربوية والتي تبحث عن حلول عاجلة.

إن المدرسة تلعب دورا ھاما في عملية التنشئة االجتماعية فھي تؤثر سلوك التلميذ فتعدله
و تكيفه مع البيئة المدرسية و قد تؤدي عدم تكيفه فيصبح التلميذ ينزع إلى القيام بسلوكيات
غير سوية مثل السلوك العنيف الذي يتنافى مع مميزات المؤسسة التربوية.
وسنحاول أن نبين الدور الذي يقوم به الفاعلين التربويين في المدرسة مع التركيز على
التأثير الذي يحدثه في سلوك التلميذ سواء كان ايجابيا أو سلبيا و في األخير نتحدث عن مدى
مسؤولية المدرسة في إنماء السلوك العنيف لدى التلميذ.

)(1

أميمة منير عبد الحميد جادو،مرجع سابق  ،ص ص .52-46
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 :إن المدرسة ال تنطوي على وظيفية التنشئة االجتماعية
لتالميذ فقط إنما ھي تقوم بوظائف أخرى منھا
تزويد المجتمع بالقوى البشرية القادرة على اإلنتاج.تبسيط الخبرات اإلنسانية و ترتيبھا .إحداث التغير الثقافي المالئم للنمو االقتصادي و اإلجتماعي.تصفية وثيقة التراث الثقافي فال تنقل إلى األجيال ما ال يناسب تطور المجتمعاتو تغيرھا.
نقل التراث الثقافي عن طريق تنشئة األجيال القادمة.وھذه الوظائف ال تقل أھمية عن وظيفة التنشئة االجتماعية ھذه األخيرة التي تھدف في
قالب يدرك من خاللھا قيمة الحياة االجتماعية و قداستھا حيث يكون على تفھمھا و تقبلھا
يسعى إلى التكيف االجتماعي) ،(1ليصبح مواطنا صالحا يؤدي أدواره االجتماعية التي
يتوقعھا منه المجتمع و جعله قادرا على التفكير و العمل و اإلنتاج و المشاركة في العالقات
االجتماعية و المساھمة في بناء المجتمع و تقدمه.
لقد أصبحت غاية المدرسة الحديثة متمثلة في خلق المواطن الصالح االجتماعي الذي
يتمتع بشخصية متكاملة يستطيع أن يشارك في بناء المجتمع و تطوره.
وھذا من خالل إتباع أساليب مجدية و فعالة لنجاح عملية التنشئة االجتماعية منھا:
-1توجيه النشاط المدرسي لكي يؤدي إلى تعليم األساليب السلوكية و األدوار االجتماعية
للتالميذ.
-2معرفة حاجات التالميذ في كل المراحل التعليمية و خاصة الثانوية ألن تالميذھا يكونون
في مرحلة المراھقة و العمل على إتباع حاجاتھم خاصة االحترام،االھتمام و التقدير....
-3ممارسة المدرسين و كل الفاعلين التربويين دورھم الفعال لتوجيه التالميذ اجتماعيا
و تربويا و جعل أنفسھم نماذج طيبة يتقدى بھا و مخلصة في أداء واجباتھا التعليمية مع
مراعاة كل مما من شأنه ضمان نمو التلميذ نفسيا واجتماعيا سليما فمنھم الفاعلون التربويون
و ماھي أدوارھم

(1).

ب-الفاعلون التربويون و مدى تأديتھم ألدوارھم :
)(1

)

(1

عبد المحى محمود صالح ،الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي ،المعھد العالي للخدمة االجتماعية ،االسكندرية،1997،ص ص .56.،55
.

عبد المحى محمود صالح ،مرجع سابق ،ص57
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-1األستاذ  :يمثل األستاذ محور العملية التربوية والعنصر األكثر اتصاال بالتلميذ إذا يتولى
التدريس كأسلوب تربوي و تعليمي حيث ال تقتصر مھمته على تلقين المعلومات و إلقائھا
فحسب إنما تتعدى دلك فھو يقوم بتنشئة التالميذ و اإلشراف عليھم و توجيھھم و تعديل
سلوكھم

(2).

ولكن لكي ينجح األستاذ قي قيامه بوظيفة البد له إن يحقق لنفسه وللتلميذ نوعا من
االنسجام والتكيف و ھدا بتوفير فيه بعض الخصائص وھي:
أ -أن تكون له القدرة العلمية التي تمكنه من مادته ،و تجعله واثقا من نفسه.
ب-أن يثق بتالميذ ويقبل النقد الموجه له من قبلھم .
ج-أن يكون قادرا على مواجھة الحياة بما فيھا من حقائق و مشاكل.
د-أن يكون ھادئ واسع الصدر في تعامله معھم بعيدا عن التعصب .
ه-أن يكون ديمقراطيا في تعامله مع تالميذه بعيدا عن التسبب والتسلط .ومن النماذج السلوكية
التي يتميز بھا

األستاذ ولھا أثرھا على التالميذ مايلي:

* نموذج األستاذ المتسلط :

إن األستاذ المتسلط يستخدم أسلوب القوة و التسلط و القسوة

في تعامله مع تالميذه .فيضغط عليھم و يعاقبھم ألقل األخطاء.كما ال يتقبل منھم النقد
و التعبير عن أرائھم .ففي نظره يجب على التالميذ االنصياع و االمتثال آليا ألوامره
ونواھيه.
فاألستاذ المتسلط يعامل تالميذه و كأنھم أشياء و أدوات مجردة من كل مظاھر النشاط
و الحيوية و ماعليھم سوى تنفيذ األعمال و األوامر التي تفرض عليھم دون نقاش أو جدل
(1).

وھذا ما يؤدي إلى عالقة سيئة بين األستاذ و تلميذه فيصبح بدوره سيئ لألستاذ ألنه كان

سلوك األستاذ مع تالميذه سلوك جبروتي و اعتداء و عنف و إھانة و تأنيب مستمر فإن ھذا
يشجع على تحميل بشخصيتھم بالكراھية ضد معلمھم  (2).فإذا سيطرت الكراھية على العالقة
بين األستاذ و تلميذه نتيجة استخدامه القوة و الضغط.فإن التلميذ سوف يقوم برد فعل والدي
قد يكون بالعنف بكل مظاھر من شغب ضوضاء تحطيم ممتلكات المدرسة كتابة عبارات
تھديدية أو عبارات غير الئقة على السبورة أو الحائط أو ما يسمى بالعنف الرمزي ،أو قولھا

) (2مصطفى فھمي ،سيكولوجية الطفولة و المراھقة ،دار للطباعة و النشر القاھرة  ،د س  ،ص.15
)(1
)(2

محمد عبد الرحيم ،عدس المدرسة مشاكل و حلول  ،دار الفكر للطباعة و النشر التوزيع ،االردن 1998 ،ص . 37
أنور محمد الشرقاوي ،إنحراف االحداث  ،في مكتبة أنجلو مصرية ،القاھرة  1986،ص .179
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مباشرة لألستاذ أو االعتداء عليه بالضرب و بالشتم و ھو مايسمى بالعنف الجسدي أو اللفظي
.
استخدام األستاذ الشدة و العنف مع الطلبة يدفعھم إلى التعليم و الدارسة يولد عندھم رد فعلمعاكس  ،حيث يدفعھم دلك إلى مقاومته و الوقوف في وجھه عن طريق عدم االنصياع
ألوامره و توجيھاته و نجد أيضا من التالميذ من يتأثر بسلوك األستاذ و فكره
و ھناك من التالميذ من يخضع فيتعلم الخضوع و الرضوخ ألصحاب السلطة .
* نموذج األستاذ المتسبب :
إن األستاذ المتسبب ھو أستاذ يفرط في استخدام أسلوب اللين لدرجة في نظر تالميذه
شخص ضعيف الشخصية و ال سلطة له عليھم و ھدا نتيجة عدم مباالته و فشله في التحكم
في قسمه و تالميذه فيتركھم يفعلون ما يشاءون دون توجيه و إرشاد فتصبح عالقته بھم
فوضى و عدم انضباط فيقل اھتمامھم بدارستھم فينزع سلوكھم إلى العبث و العنف فيقومون
بتوقيف سير الدرس و إحداث الشغب و الفوضى في القسم قد تصل إلى االستھزاء باألستاذ
نفسه .كما قد يصل إلى تبادل الشتم داخل القسم و الشجارات على مرأى األستاذ و ھدا قد
يؤثر على التالميذ سلبا حيث يتأثرون باألستاذ الذي يمثل قدوة لھم فتخلق لنا شخصيات عابثة
ال تفتقد إلى التنظيم و االنضباط

(3) .

* نموذج األستاذ الديمقراطي  :إن األستاذ الديمقراطي ھو دلك األستاذ الذي يؤمن بالعدالة
و المساواة أو االعتدال في تعامله فال يكون متسلطا و ال متسببا بل يكون شديد االتصال
بالتالميذ و من أشكال االضطراب و القلق الذي يصيبھم و دلك بفسح المجال لھم بالتعبير عن
مشاعرھم و انفعاالتھم حيال ماتواجھھم من مشكالت و استفسارات
كما أنه يستخدم من طريقة تحقيق التالميذ للتعليم و تشويقھم له بالتشجيع المادي
و اللفظي و تعليمھم المعلومات و العبارات الجديدة بإلقاء الشرح و طرح األسئلة والتوجيه و
المناقشة إلى جانب إدارة الفصل و المحافظة على النظام بداخله عن طريق توجيه العمل
)(1

الجماعي و الفردي و اإلرشاد و اإلشراف دون إسراف أو تقصير.

فاألستاذ الذي يعتمد على األسلوب الديمقراطي يتيح لتالميذه فرصة تنمية مواھبھم
و قداراتھم إلى أقصى حد و تقدير مصلحة الجماعة و تقديرھم له و اعتباره قدوة.

) (3محمد زيان حمدان  ،دوات مالحظة التدريس مناھجھا و استعماالتھا في تحسين التربية المدرسية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر
 ،1986ص .64
) (1محمد زيان حمدان ،مرجع سابق ،ص .64
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و يؤدي أيضا إلى ارتفاع مستوى تحصيلھم فيتعلم التالميذ االعتماد على التفكير العلمي
في حل المشكالت و عدم االلتجاء إلى العنف نتيجة شعور التلميذ بالتوافق النفسي
و االجتماعي فتكون سلوكاته جد متوازنة اجتماعيا.
و يعتبر األستاذ الديمقراطي أحسن قدوة للتلميذ فيتأثر به بل أن بعض التالميذ يتقصون
شخصية أستاذتھم في اتجاھاته أو أساليبه أو طريقة تفكيره فينظم دلك على سلوك الذي يسلكه
التلميذ في الثانوية و خارجھا فيحلق لنا شخصيات متوازنة متكاملة منتظمة.

)(2

الرفاق في المدرسة :تقوم الرفاق في المدرسة أو األقارب بدورھا في عملية التنشئة االجتماعية فھي تؤثر في
المعايير االجتماعية و تحديد األدوار كما أنھا تساعد التلميذ في تكوين عالقات مع
زمالئه في المدرسة نتيجة للحياة االجتماعية التي يعيش داخلھا،و نظرا لميله لتكوين
العالقات فمنه يشبع رغباته و ميوالته و يتمكن من تحقيق ذاته و تنمية قدراته.
ولعل مجموعة الرفاق التي يكونھا المراھق في المدرسة تأخذ األولوية على مستوى
عالقاته بحيث تصبح ھذه الجماعة تقريبا المنبع األساسي الذي يستمد منھا المراھق معظم
أفكاره و سلوكاته ،فيسلك السلوكيات المتفق عليھا داخل الجماعة شعوريا أو ال شعوريا.

)(3

ولجماعات الرفاق داخل المدرسة اتجاھات مختلفة نذكر منھا :
* جماعة الرفاق ذات االتجاھات العنيفة :
إذا انضم التلميذ إلى جماعة رفاق يتصفون بالعنف فإنه عن طريق التقليد و المحاكاة
يصبح ھو أيضا عنيفا .فھذه الجماعة غالبا ما تمثل مجتمعا مصغرا مقفال له أھداف محدودة
وقائد معين و شعار معين  ،فتعلم أفرادھا و سائل العنف و العدوان و تشجعھم على القيام
بالعنف .و كلما قام أحد أفراد ھذه المجموعة بسلوكيات عنيفة كلما حظى بقبول اجتماعي
كبير و ھذه الجماعة تكون معروفة بالممارسات العنيفة مثل الشجار  ،الشتم و التحطيم
و إثارة المشاكل و الفوضى و الشغب و غيرھا من سلوكيات العنف.
باإلضافة إلى ھذه الجماعة العدوانية و العنيفة ھناك جماعات أخرى جماعات ذات
اتجاھات السيطرة ،و أخرى ذات اتجاھات التعاون و المشاركة و التضحية.
* جماعة الرفاق ذات االتجاھات السيطرة و األنانية :

) (2محمد سالمة غباري ،الخدمة االجتماعية المدرسية ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية ،1988،ص .37
) (3نفس المرجع السابق  ،ص . 37
) (1عالء الدين كفافي ،االرشاد و العالج النفسي ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاھرة  ،1999،ص .126
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تتصف ھذه الجماعة غالبا برعايتھا في السيطرة على التالميذ و استغاللھم لتنفيذ رغباتھم
و القيام بواجباتھم المدرسية ،و معاملتھم كأدوات تسلية فيسخرون منھم لجبنھم أو فقرھم أو
مالبسھم أو ألنھم شواذ في طولھم أو ضحاياھم إلرغامھم على القيام بأعمال معينة وإذا لم
يفعلوا يعاقبونھم و ھذا الذي يؤدي ببعض التالميذ إلى تصرفات شاذة مثل العنف للتعويض
عن ھذه العيوب و خاصة إذا لم تكن لديھم ثقة في أنفسھم ) ، (2و يؤدي لھم ذلك إلى رد فعل
عنيف كالشجار أو الشتم أو االنتقام بطرق ما .
* جماعات الرفاق ذات االتجاھات التعاونية و المسالمة :وھي جماعات تتصف باالنتصار
و التنظيم و من مميزات ھده الجماعة التعاون و المشاركة و التسامح
و التضحية من اجل بعضھم البعض و من أجل تحقيق أھدافھم كالنجاح في دراستھم ،
و أداتھم أو مساعدة زميل لھم يعاني من مشكلة ما ،ويحترمون النظام المدرسي وكل الفاعلين
التربويين فيه و يميل أصحاب ھذه الجماعة إلى االتصال و االحتكاك بالتالميذ اآلخرين في
وقت الراحة و أثناء قيامھم ببعض النشاطات المدرسية أو نتيجة انتسابھم على جماعة معينة
ذات طابع رياضي أو علمي أو ترفيھي و يشعرون بالبغض على زمالئھم الفقراء أو الذين
يعانون من ضعف في تحصيلھم الدراسي و منه فھده الجماعة ذات إتجاھات ايجابية ،
تعاونية تھدف إلى خير الجميع يعد تعرفنا على جماعات الرفاق التي يمكن لتلميذ أن ينظم
إليھا في المدرسة نتساءل عن الكيفية التي يختارھا التلميذ المراھق رفاقه .
فنجد اإلجابة من خالل نظرية االختالط التفاضلي لسدرالني إلى تقسيم تلك بان
المراھق يفاضل بين موافق و اتجاھات التي تتميز بھا جماعة الرفاق و بين ما تعلمه في
مراحل طفولتـه من مواقف و اتجاھات

)(1

فإذا كـان التلميذ نشـأ على حب القانون

و إحترامه و صادق و إحتك بنماذج من األفراد تألف الجريمة و اإلنحراف فإنه سوف
يفاضل بين إتجاھاته اإليجابية و بين إتجاھات الجماعة.فيأرجح الكفة إلى المؤثرات المخالفة
للقانون وينظم إليھا مدة  ،ولكن ھذا االختيار يبقى نسبي أي أنه قد ينظم إليھم مدة زمنية
معينة ثم ترجع و تتغلب كفه المؤثرات التي تعلمھا في طفولته فيتجلى عن ھده الجماعة
التنظيم إلى أخرى و العكس إذا خالط نماذج سلوكية تتماشى موافقھا و اتجاھاتھا مع تلقاء
من موافق و اتجاھات في تنشئة في مراحل حياته السابقة فإنه ال يضطر إلى المفاضلة ألنه
يندمج معھا بسھولة .
)(2

على محمد جعفر  ،األحداث المنحرفون ،المؤسسة الجامعية للدراسات ،لبنان  ،1996،ص . 75

)(1

على محمد جعفر ،مرجع سابق  ،ص . 75
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 -3مستشار التوجيه :إن لمستشار التوجيه دور بارز في ربط الصلة بين التالميذ بعضھم
ببعض و بينھم و بين مدرسيھم عن طريق إتاحة الفرصة للمراھقين في ھده المرحلة بأن
يعبروا عن مشكالتھم فھو يلعب دور الموجه و المساعد في نفس الوقت عن طريق توجيھھم
الختيار المھن التي تتناسب و قدارتھم تنظيم وفق الفراغ ،و يحميھم من الوقوع في
المشكالت االنحرافية من بينھا العنف .
 -4مستشارو مساعد و التربية  :إن لمستشار التربية الدور األساسي في تحقيق النظام و
االنضباط و السير الحسن للمؤسسة التربوية حيث تكون القدرة على متابعة التالميذ في
الساحة و أثناء الراحة و مالحظة سلوكاتھم و معرفة التالميذ الدين يبالغون في الغيابات أو
الدين يمارسون العنف كالشجار و الضرب و التحطيم و الخروج من القسم .
و ھو على اتصال وثيق لمساعدي التربية الدين يكون لھم بدورھم اندماج وصلة اكبر
بالتالميذ و أكثر اطالع على المشاكل التي يعانون منھا و السلوكات االنحرافية التي يقومون
بھا فيتعاون كل من مستشار التربية و مساعدو التربية من أجل حل المشكالت التي سببھا
التالميذ و محاولة مساعدتھم أو تحويلھم إلى مستشار التوجيه او المدير أو األخصائي النفسي
)(1

أو االجتماعي عند عجزھم على مساعدتھم أو تعديل سلوكھم .
 -5المديــر :

يمثل المدير المسئول األول و القائد التربوي فيساعد المعلمين على القيام

بعمليات التعليم و التالميذ على التعلم و اإلشراف على ھيئة الموظفين و على المناھج و
البرامج و األنشطة و السجالت التعليمية كما انه له دور فعال في حل المشكالت المدرسية
المتعلقة بالمعلمين و العاملين ).(2
و للمدير نماذج مختلفة من السلوك :
* المدير المتسلط  :فھو المدير الذي يسيطر و يتحكم في الكل و الناظر يتحكم في
المدرسين و المدرسين بدورھم يتحكمون في التالميذ ففسد الجو المدرسي و يصبح جو
خائفا  ،حيث يخاف المدرسون من رھبة القائد المتسلط  ،و يشكك المدرسون في بعضھم
البعض و يخشى كل منھم اآلخر  ،فتصعب العالقات و تضطرب و ينشأ الصراع
و الخالف بينھم و ينعكس دلك على معالمھم للتالميذ فيعاملونھم بقسوة و ضغط و عقاب
فيسود المدرسة جو من النشاط و العنف و الضغط و يؤدي ببعض التالميذ إلى الخضوع

)

 (1حسن الساعاتي ،الجريمة و المجتمع دار النھضة العربية ،للطباعة و النشر ، 1983ص ص . 80- 78
) (2نبيل السمالوطي  ،التنظيم المدرسي و التحديث التربوي  ،دار الشروق بيروت، 1980 ،ص .52
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و ببعضھم اآلخر إلى العنف و التمرد و العصيان.

باعتبار المدير يمثل السلطة العليا فإنه

إدا كان متسلط فإن المدرسة بكل فاعليتھا سوف تتأثر به فيسود النظام المتسلط الذي يؤثر
على التالميذ و يشعرون بالضغط و التسديد .....فھناك من التالميذ من يشعر بالثورة و نبد
التسلط و ھناك من يشعر بالخضوع ،و ھناك من التالميذ من يعجب بشخصية المدير
و يراه ھيبة ،و يرى في خوف اآلخرين منه قوة كبيرة مما يشجعه على تقمص شخصيته
و بذلك يصبح شخصا عنيفا وربما أسوء.
* المدير المتسيب :و ھو المدير الذي يتميز بانعدام الرقابة و يصبح كل الموظفين في
المدرسة ال يقومون بعمل غير مبالين بواجباتھم يسود جو من الالمباالة الذي ينجم عدم إلتزام
األساتذة و العاملين و التالميذ بالنظام الداخلي للمدرسة حيث توصلت دراسات
و تجارب لوين و ليبث ووايب إلى أن التسيب و الفوضى و إحساس التالميذ بضعف أجھزة
اإلداري و التربوي و يؤدي إلى كثرة مظاھر السلوك العدواني و العنف  ،كالفوضى و
التخريب و قلة اھتمامھم بالعمل التربوي .
* المدير الديمقراطي  :وھو المدير القادر على إشاعة جو من األلفة داخل المدرسة باھتمامه
بالتالميذ و المعلمين و الموظفين.....و مشاكلھم و توفير جو صالح يشجع على العمل و
إحترام شخصية المدرسين و العاملين و التالميذ  ،وھذا إلقناع المدير بأن نجاح المدرسة
مرھون بتعاون و مشاركة الجميع لكل فرد في الثانوية حق المشاركة في تسيير أموره مع
االمتثال للقواعد السلوكية التي جاءت في القانون الداخلي للثانوية المدير الديمقراطي فھو
المدير األمثل إلدارة مؤسسة تربوية ،حيث يؤثر على سير كل المؤسسة التربوية فتصبح
تنتھج النظام الديمقراطي الذي ھدم مصلحة كل الفاعلين التربويين فيھا خاصة التالميذ الدين
يتأثرون به و تتكون لنا شخصيات متزنة متكاملة ديمقراطية في المستقبل في إنھاء السلوك
العنيف لتالميذ

)(1

(1).

نبيل السمالوطي ،مرجع سابق ،ص . 52
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اجتاح العنف مدارسنا في الفترة األخيرة وتفاقم بكل أشكاله إلى أن صار يشكل ظاھرة
استوقفت المسئولين من قطاع التربية وأولي األمر ،فقد مألت حوادث العنف التي جعلت من
مؤسساتنا التربوية مسرحا لھا ،صفحات الجرائد وأخبار الشارع وصارت مادة دسمة تلوكھا
األلسنة في كل مكان،بل وتجاوزت حدود الوطن بعد أن تحول العنف من مجرد شغب
ومناوشات إلى جرائم قتل عمدي أو غير عمدي.وتشير تقارير صادرة عن وزارة التربية أن
العنف المدرسي في تصاعد مستمر و أن األرقام التي بحوزة الوزارة ال تمثل سوى المعلن
عليھا رسميا في حين يوجد رقم أسود غير معلن عنه و يضم مختلف أنواع العنف المدرسي
منھا،العنف الممارس داخل المؤسسات التربوية أي بين التالميذ أنفسھم
والذي بلغ حسب آخر األرقام المقدمة من قبل وزارة التربية  4725حالة باإلضافة إلى العنف
الممارس من طرف التالميذ على األساتذة أو على إدارة المؤسسة و الذي سجل  2588حالة
باإلضافة إلى العنف المدرسي الممارس من طرف اإلدارة أو األساتذة و الذي سجل 964
حالة إلى جانب عدد  355حالة عنف سجلت فيما بين األساتذة أو بينھم و بين اإلدارة  ،ولقد
كانت أخر ضحية للعنف المدرسي في الجزائر التلميذة مروة بولعيون من إكمالية جبھة
التحرير الوطني المعروفة بمتوسطة البنات بعنابة ،والتي لقيت حتفھا يوم  20جانفي
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2009على يد أستاذتھا التي قامت بضربھا بالعصا وبعد سقوطھا أرضا حدث لھا نزيف
داخلي أدى إلى مصرعھا).(1
ولقد كشفت دراسة أكاديمية أن  % 80من تالميذ المرحلة الثانوية في مدارس العاصمة
الجزائرية يمارسون العنف ضد أساتذتھم بأشكال مختلفة ،بدءا من عصيان األوامر حتى
السب والضرب ،وأن  %36من التالميذ وجھت ألولياء أمورھم إنذارات بسبب سوء
السلوك.
و كما سبق الذكر ھذه اإلحصائيات تمثل فقط الحاالت المعلن عنھا فيما تبقى حاالت أخرى
غير معلنة فاإلشكال يتمثل في عدم وجود شفافية في إحصاء حاالت العنف المدرسي في
الجزائر "

(2).

الممارس على األطفال و النساء و خاصة لعدة اعتبارات ليس ھدا مجاال

لعرضھا لكن من العثرات التي يواجھھا إحصاء العنف المدرسي في الجزائر مايلي :
أن اإلحصائيات ال تصدر بصورة دورية منتظمة مما ال يمكن البحث العلمي من السير فياالتجاه الصحيح و المفيد .
أنھا ال تغطي كل التراب الوطني في غالب األمر.تضلل اإلحصائيات في حاالت كثيرة نتيجة لقلة وعي المجتمع بأھميتھا فتأتي تصريحاتاألفراد أحيانا مزيفا.
تخفى الكثير من المؤسسات مما يمارس داخل أسوارھا من سلوك أعنف بھدف المحافظةعلى سمعتھا أو مركزھا المرموق بين مختلف المؤسسات.
عدم إعطاء األھمية للجانب اإلحصائي في مجال السلوك عموما و خاصة في حالة ممارسةالعنف الذي تكون أضراره خفية أو غير بارزة كما في حالة الضرب غير المبرح الذي ال
يترك أثارا مادية و العنف الرمزي ،و التھديد و الضغط.
تحفظ بعض األفراد أو العائالت و تسترھم على بعض الممارسات العنيفة التي تقع عليھمخوفا من العار أو أشياء أخرى .
* حجم العنف المدرسي في الجزائر  :نبين ذلك من خالل بعض اإلحصائيات الممثلة في
.

الجدولين التاليين

)(1

جدول رقم ) : (1حجـم العنف المدرسي في الجزائـر.
) (1نسيمة بوعصيدة ،مرجع سابق،ص.9
) (2مربوحة بولحبال  ،مرجع سابق ،ص . 160
)(1
مربوحة بولحبال ،مرجع سابق ,ص ص .160- 156
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عدد المستوجبين

الدراسة
دراسة ميدانية أجريت على تالميذ

في المستوى الثانوي بثالث ثانويات  90حالة مارس شكال من أشكال العنف المدرسي.
بعنابة.

السنة
/2003
2004

دراسة ميدانية أجريت في إكمالية  33حالة مارست أو تعرضت لشكل من أشكال -2005
ھوراي بوميدن والية قالمة.
دراسة ميدانية أجريت في إكمالية
خليج المرجان ببلدية سيدي عمار
عنابة.
دراسة ميدانية أجريت في إكمالية
منام حسان بوثلجة بوالية الطارف .
دراسة علمية ميدانية أجريت على

العنف المدرسي.

2004

 88حالة تعرضوا لعقوبة مدرسية و كانت لھم ردود -2005
أفعال ذات توجه عنيف.

 26حالة مارست شكال من أشكال العنف المدرسي.

2006
-2006
2007

بينت النتائج أن  361تلميد من مجموع  527بسبة

تالميذ المرحلة االكمالية بوالية سوق ) (% 68.50عايشوا موقفا عنيفا داخل إكمالياتھم و -2006
أھراس.

أن  289من بينھم بنية  % 54.84وصفوا إكماليتھم 2007
أنھا عنيفة.
المصدر :مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية :العدد ،02جامعة  20أوت  ،1955فيفري .2008

إلى جانب ھده المعطيات الميدانية فقد كشف الواقع المدرسي في مدينة عنابة في
السنوات األخيرة تنامي نوع العنف المدرسي فيما بين التالميذ من جھة و فيما بين التالميذ و
المدرسين من جھة أخرى  ،حيث تطور استخدام السالح الناري و السالح األبيض و قتل
األرواح ،وأصبح معظم "حراس المؤسسات التعليمية يشتكون نفس اإلعتداءات باألسلحة
البيضاء في حالة تدخلھم لحماية التالميذ حيث تتوافد يوميا اإلحتجاجات الفردية ألولياء
التالميذ ").(1

وفي محاولة أخرى إلبراز العنف الخارجي على المؤسسات التعليمية في

الجزائر تجدر اإلشارة إلى أن عشرية اإلرھاب التي عرفتھا الجزائر خالل الفترة بين 1990
و  2000كانت انعكاساتھا كبيرة على المؤسسات التعليمية من جوانب الھياكل القاعدية و
التنظيمية و البشرية و يمكن التعبير عن ذلك بأنه أعلى درجات التي مورست في حق ھذا
القطاع ،و الجدول أدناه يلخص عددا من األرقام و العمليات العنيفة التي حدثت في حق
التالميذ و مدارسھم و معلميھم خالل ذلك.

)(1

أ.ملوك  ،في ظل تزايد اإلعتداءات في محيط المؤسسات التعليمية  ،جريدة الخبر  ،العدد  ،2008/11/18، 5479ص.11
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جدول رقم ) - (2العنف الخارجي على المؤسسات التعليمية بالجزائر خالل سنة 1996 -1995

العنف

نوع

و

تاريخ وقوعه

1995/05/18

1995/10/02
ھجوم مسلح

المؤسسة

المكان

التعليمية

أوالد

الوسائل التعليمية

الضحايا
3قتلى

عطية

حافلة مدرسية

سكيكدة

)(2

و

10

جرحى كلھم تابعين
للقطاع

حافلة نقل عمومي
كانت تنقل نساء و  18قتلى

أنفوسة )االغواط(

أطفال متمدرسين
حافلة نقل عمومي

الرابط

تم ذبح كل الشباب

1996/08/18

الطريق

توقيف حافلة نقل

بين الجلفة و عين

بين فئة األعمار

وسارة

بين  25/17سنة
منھم متمدرسين
و

-05

الشبلي

1996/12/06

عاشور البليدة

قتل  29شخص

بن

بينھم  3أطفال

مجزرة ليلية
1996/10/08
رمي

مدينة البليدة

قنبلتين

قتل  29تلميذا

ثانوية
خزرونة

يدوتين
1996/12/21

والية تبازة

ثانوية دواودة

إنفجار قنبلة

قتلت  3تلميذات و
جرحت واحدة

المصدر :مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية :العدد ،02جامعة  20أوت  ،1955فيفري .2008

ونظرا لھذه األرقام المخيفة لإلعتداءات التي أصبحت تجتاح معظم المؤسسات التربوية من
مدارس إبتدائية ،متوسطات  ،ثانويات وحتى الجامعات  " ،طالبت النقابة الوطنية لألساتذة
الجامعيين  ،بالتعجيل في تفعيل الدوائر األمنية على مستوى كل جامعة  ،وإدراجھا في

)(2

مربوحة بولحبال ،مرجع سابق ،ص.161
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الھيكل التنظيمي للجامعات في إطار مواجھة العنف  ،مع التعجيل في توظيف أعوان أمن
متخصصين.(1)" ...
ولقد أكد وزير التربية الوطنية على أنه سيتم عرض حلول للظاھرة من خالل اقتراح توفير
أخصائيين نفسانيين وحتى رجال شرطة خارج المؤسسات التربوية بھدف وضع حد لظاھرة
التدخين واستھالك المخدرات.وأوضح وزير التربية أن مھمة األخصائيين تكمن في حماية
التالميذ والمؤسسة التربوية ،خصوصا تلك الواقعة في مناطق توصف بـ " الخطيرة
والمعزولة " .وذلك بعد تسجيل حوادث عنف خطيرة على مستوى المؤسسات التربوية ،فبعد
أن كانت ظاھرة حمل األسلحة البيضاء مقتصرة على تالميذ الثانويات في السنوات القليلة
الماضية ،صارت اليوم تحمل من طرف تالميذ المتوسطات أو حتى بعض تالميذ أقسام السنة
السادسة االبتدائية مما يؤدي إلى نشوب صراعات وحوادث بين التالميذ داخل األقسام أو في
الساحة وھو ما شھدته متوسطة الحمري مؤخرا بوھران  ،حيث نشب شجار استعمل فيھا
التلميذان أسلحة بيضاء أدت إلى إصابتھما بجروح  .وقد وصل األمر في بعض األحيان إلى
وقوع جرائم قتل كالتي شھدتھا ثانوية حي اللوز بوھران أيضا .وكانت أخر عملية عنف تلك
التي راحت ضحيتھا تلميذة بمدرسة جبھة التحرير بمدينة عنابة والتي تعرضت إلى عنف
جسدي من طرف أستاذة لھا .يحدث كل ھذا رغم إنشاء الوزارة للجنة وطنية ولجان والئية
خصيصا بھدف التصدي وعالج تفاقم ظاھرة العنف داخل الحرم المدرسي خالل السنوات
القليلة الماضية .

) (1خيرة لعروسي ،دوائر أمنية داخل الجامعات لمواجھة العنف  ،جريدة الخبر ،العدد  ،2008/11/18 ، 5479ص .8
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 /01مظاھر العنف المدرسي:
يمارس العنف في كل المراحل التعليمية ،سواء في المدارس التحضيرية ،واالبتدائية و
المتوسطة ،و الثانوية ،وان كان ذلك درجات متفاوتة و أشكال مختلفة يظھر ھذا العنف على
ھيئة سلوك يتضمن مظاھر مختلفة من التخريب ،و السب ،و الضرب ،و الشتم الناجم عن
تلك الطاقة الكامنة داخل الفرد و التي ال تظھر إال بتأثير مثيرات خارجية وھي مثيرات
العنف وھذه السلوكات تكون بين التالميذ فيما بينھم أو بين التالميذ و المدرسين أو بين
التالميذ و اإلدارة المدرسية ،ويتمثل في مظاھر كثيرة نذكر منھا مايلي:
-

مشكلة التأخر والغياب عن المدرسة :إن التأخر و غياب التالميذ عن المدرسة

ظاھرة أصبحت تتكرر باستمرار ،و ھذا يبين سوء تكيف التالميذ مع الحياة المدرسية
و ذلك يعود إلى أسباب متنوعة كإصابة التلميذ بأمراض مزمنة أو عدم حبه للمدرسة كرھه
ألحد المدرسين ،و قد تعود لألبوين حيث ال ينظمان أوقات التلميذ أو تعود األسباب إلى
المدرسة ذاتھا ،كان يكون المناخ المدرسي يتسم بالقسوة والتھديد أو المنھج المدرسي ال يحقق
)(1

حاجات التلميذ وال يرتبط باھتماماته

 مشكلة الھروب من المدرسة  :يعبر الھروب عن المدرسة في غالب األحيان عن رغبة)(2

التالميذ في االبتعاد عن جو المدرسة

 ،ويعود ذلك إلى أسباب عديدة كالمعاملة السيئة

التي يتلقاھا التلميذ في المدرسة .من طرف المعلم أو المدير ،كذلك حساسيته للنقد وشدة
اعتزازه بذاته و رغبته في تأكيد شخصية و قد يعود إلى نقص الرقابة األسرية و التأثير
)(3

بقرناء السوء.

) (1صالح حسن الداھري ،مبادئ اإلرشاد النفسي و التربوي ،دار الكندي للنشر و التوزيع ،األردن ،2000 ،ص.117
) (2محمد منير مرسي ،مرجع سابق ،ص.173
) (3دراسات تربوية ،مرجع سابق ،ص.289
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 تخريب أمالك المدرسة :يقوم بعض التالميذ أحيانا بالتسبب في أحداث خسائر كبيرة فيتجھيزات المدرسة .وفي أثاثھا مثال تكسير النوافذ ،المصابيح الكھربائية ،الكراسي
و الطاوالت واألدراج) ،(4وھنا اعترف تلميذ من متقنة احمد الھادي انه قام خالل ھذا الموسم
بتخريب الكھرباء داخل الحجرة التي يدرس فيھا وكذا بكسر عدة كراسي)،(5
وكمثال على ذلك ما حدث في متقنة عين التوتة حيث شلت الدراسة بسبب تحطيم
الكراسي) ،(1فالتلميذ بھذه األعمال يعبرون عن سخطھم ضد بعض السلطات في المدرسة أو
المعلمين والبحث عن مكانتھم المتميزة و جلب االھتمام الذي لم يتحقق أو يشبع من النشاطات
المدرسية والبحث أيضا عن الشعور بأھميتھم في المدرسة ،فقد تفكر بعض اإلدارات في
استخدام القوة و القھر ،لكن ربما العقاب يأتي ببعض النتائج العاجلة ،لكنه ال يعتبر الحل
األمثل للمشكلة ،بل يجب أن تشترك المدرسة و التالميذ في المحافظة على المدرسة و معاملة
أثاثھا و تجھيزاتھا على إنھا ملك لھم يجب أن يحرصوا عليھا لھذا ال بد من تزويدھم
)(2

بالنصائح و اإلرشادات التي تساعد على تحقيق ذلك.

 االعتداء على الزمالء  :وكمثال على ذلك ما شھدته متوسطة الحمري مؤخرا بوھران ،حيث نشب شجار استعمل فيھا التلميذان أسلحة بيضاء أدت إلى إصابتھما بجروح  .وقد
وصل األمر في بعض األحيان إلى وقوع جرائم قتل كالتي شھدتھا ثانوية حي اللوز
بوھران) ،(3ومتوسطة بوعالم وادفل بالبليدة ،يحدث ھذا فـي غالب األحيان للفت االنتبـاه
واثبات الذات و اإلقالل من ال شان المخاطب ،أو حتى معاقبتـه لتحقيق ھدف إظھار القوة
والقدرة و البطولة ،وال شك أن مواجھة ھذا المظھر يحتاج إلى البحث في الحياة التلميذ
المدرسية وعالقته بمدرسيه وزمالئه وكذلك بوالديه ،وان ندرس أصدقاء التلميذ خارج
المدرسة ونوعھم و درجة مالءمتھم له وكيف يقضي وقته معھم وكيف يقضي وقت فراغه
ونوع ھوايته ،الن التلميذ كلما كان له ھواياته ،كلما كان اقرب إلى الھدوء منه الغضب ،كما

) (4نفس المرجع السابق ،ص ص .290،289
) (5صالح بولعراوي ،شھادات تالميذ يمارسون العنف المدرسي ،جريدة النصر ،قسنطينة ،العدد  ،2001/03/13 -1632ص.12
) (1ج.عالوي ،الندوة الوالئية للثانويين ،جريدة الخبر ،العدد ،1992/04/26-20 ،121ص.15
) (2دراسات تربوية ،مرجع سابق ،ص ص.290،289
) (3أولياء التالميذ متخوفون واألخصائيون يدقون ناقوس الخطر بشان العنف في المدارس ،نقال عن موقع األنترنت:
http://sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690, le 19.01.2009 à 09h32.
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يجب أن نعرف الكثير عن حياته االنفعالية فربما يكون ما يدعو إلى الغير أو ضعف الثقة في
النفس).(4
 العنف ضد األساتذة و اإلداريين :يعتبر ھذا المظھر من أخطر مظاھر السلوك العنيفعند التالميذ في مرحلة المراھقة ،حيث يثير المراھق الشكوك حول سلطة الوالدين والكبار
من المدرسيـن وغيرھم من أصحاب السلطـة ،والدافع إلـى ذلك ھـو محاولة الن ينمو
و يكتشف ھويته ،مع كراھيته السلطة إذا كانت ضاغطة ،وغير معقولة مما يحدث له من
إحباط و بالتالي يؤدي به إلى ممارسة العنف ،كما أن ثورة المراھق تعكس بروز ذاتية
جديدة.
إن تمرد بعض التالميذ على معلميھم ترتبط بعوامل متعددة كنظرة المجتمع للمعلم
ومكانته ووضعه المھني ،كما أن تنشئه التلميذ في األسرة وما كسبه من قيم ومعايير لھا دخل
كبير في اكتساب ھذا السلوك).(1
 العنف اللفظي )الشتـــم(  :قد يسبب الشتم ضررا كبيرا في عملية النمو النفسي عندالمراھق المتمدرس ،ولذلك فھو أكثر تحسسا للكلمات الجارحة التي يمكن أن تنال من
احترامه لنفسه و ثقته بإمكاناته ،وھم بحاجة ماسة إلى الدعم ،والتشجيع الذي يمكن أن يحصل
عليه المراھق بال شك ليس لحاجة إلى االنتقاد الالذع وال إلى التعليقات الجارحة
و ھو قد يشعر بالقلق على مظھره و ملبسه وعلى وضعه الصحي وقوته البدنيXة وقدرتXه علXى
االنجاز على الصعيد المدرسXي ،ولھXذه األسXباب يتXرك الشXتم و التعليقXات الجارحXة اثXر قXد ال
يمحي في النسيج النفسي للمراھق المتمدرس .وھذا ماتؤكده إحدى األمھات بقولھXا":أن العنXف
اللفظي والمعنوي أشد وقعا في بعض األحيان مXن العنXف الجسXدي وھXو أخطXر ألنXه ال يمكXن
إثباته  ،وأثره خطير على نفسية األطفال الذين يكونون في مرحلة تكوين الشخصية وقد تتXأزم
نفسيتھم من التجريح الذي يتعرضون إليه والتوبيخ الذي يقلل ثقتھم في أنفسھم .وھذا مXا حXدث
مع ابنتي التي تسببت أستاذة اللغة الفرنسية في تعقيد شخصيتھا لمXدة طويلXة وصXارت تXرفض
الXXذھاب إلXXى المدرسXXة حتXXى التسXXمع كلمXXات التXXوبيخ وتقليXXل القيمXXة والتXXي لXXم تتعXXود عليھXXا فXXي
محيطھا األسري الذي تحظى فيه بمكانة مميزة ،وقد تدھورت حالتھا النفسية إلى درجة فقXدت
فيھXا شXXھيتھا للطعXXام وحتXXى اللعXXب مXXع أقرانھXا لXXم يعXXد يسXXتھويھا .واضXXطررت لعرضXXھا علXXى
أخصXXائية نفسXXانية فXXي الطXXب العXXائلي شXXرحت لXXي بXXأن طفلتXXي منXXار حساسXXة جXXدا وأن التXXوبيخ
) (4وزارة التربية )إدارة الخدمات االجتماعية والنفسية( ،مرجع سابق ،ص .14 ،13
) (1وزارة التربية )إدارة الخدمات النفسية و االجتماعية( ،ص.16
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بالشكل الذي تتعرض إليه أزم حالتھا النفسية وطلبت مني مقابلة أستاذة الفرنسية ألطلXب منھXا
بوضوح تغييXر نXوع المعاملXة مXع الطفلXة وإن لXم تسXتجب وتكXرر األمXر فXال مفXر مXن أن أقXدم
شكوى ضدھا لالدارة مع تقرير من األخصXائية النفسXانية يؤكXد كالمھXا والحالXة النفسXية لمنXار
.وأمثال الطفلة منار كثيXرون مXن أولئXك الXذين يتلقXون سXوء المعاملXة مXن قبXل بعXض األسXاتذة
الذين يتعمدون التجريح والتقليل من شأن التالميذ أمام أقرانھم .مما قد ينشئ البغضاء بينھم أو
يدفعھم إلى كراھية المدرسة والرسوب أو التسرب المدرسXي فXي الحصXص التXي يتلقXون فيھXا
سXXوء المعاملXXة .وكمXXا يعXXاني التالميXXذ مXXن العنXXف اللفظXXي نجXXد األسXXاتذة بXXدورھم يعXXانون مXXن
المشكل ذاته،فھم يشكون من سماع األلفاظ والكلمات النابية والبذيئة التXي تلقXى علXى مسXامعھم
من طرف التالميذ ،وھي الظاھرة التXي بXدأت فXي االتسXاع بشXكل يXوحي بتXدھور ملمXوس فXي
المسXXتوى األخالقXXي للمؤسسXXات التربويXXة التXXي تنتشXXر فيھXXا العXXدوى بشXXكل كبيXXر .واألسXXاتذة
يشتكون اليوم من سماع الكلمات القبيحXة خاصXة مXنھن السXيدات واألوانXس اللXواتي يؤكXدن أن
بعض التالميذ من المراھقين يتعمXدون إھXانتھن بXبعض الكلمXات الجارحXة التXي يتعلمونھXا مXن
الشارع  .وفي ھذا اإلطار تقول أستاذة في العلXوم الطبيعيXة بإحXدى متوسXطات عXين بنيXان أن
مواقع المدارس والمتوسطات تكون ھXي السXبب فXي بعXض األحيXان  ،فالمXدارس التXي تحXاذي
األسواق الفوضوية وبائعو السجائر وغيرھم ال يرجى منھا غير ذلXك والتالميXذ يسXتمعون إلXى
الكالم البذيء مXن ھXذه األسXواق ويلقنونXه لبعضXھم الXبعض خاصXة المXراھقين مXنھم والXذين ال
يتوانون عن التلفظ به خفية دون أن يظھروا أنفسھم كلمXا لمحXوا أسXتاذة كنXوع مXن االنتقXام ".
)(1

 العنOOف الرمOOزي و العنصOOري :حيXXث يلجXXأ التالميXXذ إلXXى اسXXتعمال إيمXXاءات الوجXXه وبقيXXةاألعضاء كاألصXابع و الXرأس مXن أجXل إلحXاق األذى النفسXي بتلميXذ أخXر فيشXعره بالدونيXة أو
العجز أو بالخطر ،وال جدال في أن ھذا النمط من التھديXد الXذي يمارسXه التالميXذ فXي الصXف
عندما يكون المعلم ملتفتا إلى الصبورة ،مم يسبب الحرج و اإلحباط للتالميذ الضحايا.
باإلضافة إلى التعليقات الموجھة سواء من التالميذ نحXو بعضXھم أو مXن األسXانذة ال تنXال مXن
الخصXXائص األخXXرى التXXي تشXXكل شخصXXية واحترامXXه لذاتXXه  :أسXXرته وثقافيتXXه وبيتXXه واصXXله
ويسخر التلميذ الذي يمارس العنف من ھذه الخصائص جميعا ،و ھو يھدف إلى جعل التلميذ
)(2

الضحية يشعر بالخجل.

) (1أولياء التالميذ متخوفون واألخصائيون يدقون ناقوس الخطر بشان العنف في المدارس ،مرجع سابق.
) (2زياد الحكيم ،الطفل و السلوك العدواني في البيت و المدرسة ،مجلة العربي ،الكويت،العدد  ،1997 -461ص.167
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 السرقة  :ھناك دائما أسباب أو دوافع وراء قيام التلميذ بھذا السلوك) ،(3كرغبة مثال فيتمتلك شيء ال يستطيع الحصول عليه أو شراء شيء يحبه أو لالنتقام من زميال له وقد
يسرق التلميذ كذلك ألنه بحاجة إلى نقود لكي يتفاخر بھا أمام أصدقائه وقد يتلقى القبول
و االستحسان االجتماعي بين أقرانه إذا كان يملك نقود لشراء بعض الھدايا لھم ،و بعض
التالميذ يسرقون بدافع االنتقام من المعلم أو من والده .و السرقة قد تكون غاية في حد ذاتھا،
)(1

فالمراھق قد يأتي ھذا السلوك ليعبر عن العدوانية اتجاه المجتمع أو اتجاه أقرانه.

 الكذب :ھو عدم الصدق في ذكر الوقائع كما ھو ،أو ذكر أشياء لم تحدث أو إنكار أشياءحدثت ،أو المبالغة في تصوير موقف ،والكذب في فترة المراھقة يعود لعدة أسباب منھا
الخوف من ذكر الحقيقة وما قد يترتب على ذلك من عقوبات و الرغبة في إرضاء الكبار أو
عدم ذكر الحقيقة المؤلمة لھم ،و رغبة المراھق المتمدرس في اللعب بأعصاب الكبار و
خداعھم ،و قد يكون الكذب نتيجة لعدم إتقان اللغة و العجز عن التعبير أو نتيجة تشجيع
الكبار للمراھقين على أن يكذبوا أو إعطائھم المثل العلمي السيء.
 -التدخين وتناول

)(2

المواد المخدرة :من المشكالت الخطيرة التي تھدد األفراد في

حاضرھم و مستقبلھم مشكلة

التدخين األخيرة التي تفشت بشكل كبير في المؤسسات

التعليمية خاصة في مرحلة الثانوية حيث أصبح التالميذ يتعاطون السجائر أمام أعين الناس
وقد تعدى ذلك إلى تعاطيھم للمخدرات بأنواعھا المختلفة ،وھذا السلوك يعود إلى أسباب
عديدة كتأثير فترة المراھقة باعتبارھا مرحلة حرجة في حياة األفراد ،كذلك اختالطھم برفقاء
السوء ظنا منھم أن التدخين يثبت رجولتھم ،وتعاطي مثل ھذه المواد السامة قد يدفع بالتلميذ
للقيام بسلوكات عنيفة كالتخريب و الضرب واالعتداء و الشجار ،...فمواجھة ھذه المشاكل
تحتاج إلى تفھم خصائص المراھقين و رغبتھم في إثبات الذات وفق احتياجاتھم الطبيعية
)(3

للنمو.

 الغش في االمتحانات :إن االھتمام الكبير ،الذي يعطي لالمتحانات وما تتسم به من صرامةو قيود و تركيز على التحصيل الدراسي و الحفظ قد جعلھا غاية في ذاتھا بدل أن تكون
وسيلة لتقويم التلميذ و تقديمه ،ومثل ھذا الوضع يجعل من االمتحانات سيفا مسلطا على عنق
التلميذ مما قد يحمله على الغش) ،(4وتعد ممارسته للغش في االمتحانات من مظاھر عدم
) (3دراسات تربوية ،تصدرھا رابطة التربية الحديثة ،المجلد الثامن ،الجزء  ،58القاھرة ،1993 ،ص.286
) (1محمد منير مرسي ،مرجع سابق ،ص.173
) (2دراسات تربوية ،مرجع سابق ،ص .288
) (3وزارة التربية ،مرجع سابق ،ص ص .16 -13
) (4محمد منير مرسي ،مرجع سابق ،ص ص .143-145
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الشعور بالمسؤولية فالتلميذ الذي يمارس ھذا السلوك يحصل على مكافأة دون جھد يبذل و
من المسلم به إن لجوء التلميذ إلى ممارسة مثل ھذا السلوك يقلل من أھمية الدافع الذي يعمل
على زيادة قدرات الفرد و تحقيق التحصيل المتميز لمسويات مختلفة من األھداف التربوية،
وان اللجوء إلى الغش في االمتحانات يقلل من أھمية االختبارات في إتخاذ قرارات تربوية.
ويتضمن سلوك الغش في االمتحانات قيام التلميذ بعدد من السلوكات غير المشروعة كالكتابة
على قصاصات الورق ،ونقل اإلجابة من اآلخرين ،و الحديث مع التلميذ الذي يجلس في
المقعد المجاور أو الكتابة على المقعد الذي يجلس عليه التلميذ إلى غير ذلك من السلوكات.
وقد أبرزت نتائج كثيرة من الدراسات أن من بين الخصائص السلوكية الذي يتصف بھا
التالميذ الذين يمارسون الغش بأنھم على العموم يتصفون بعدم الكفاءة الشخصية واقل
اعتمادا على أنفسھم ،و كذلك تدل على بعض الدراسات أن لظاھرة الغش عالقة بالمنھاج
الدراسي حيث ال يتماشى مع قدرات و اھتمامات التالميذ ،فان عملية استعدادھم لالمتحان
تكون ضعيفة و بالتالي يلجئون للغش للحصول على عالمة النجاح).(1
 اللجوء إلى االنتقام:عندما تفشل محاوالت التلميذ في ممارسة السلطة ،ينتابھم اإلحساس بأنھم مظلومون و
يعتقدون أن اآلخرين يتعمدون إلحاق الضرر بھم ،وھم يحاولون االنتقام من أي شخص
يصادفونه ،وكما يقول "دريكرز"" :ال يجدون مكانھم في المجموعة إال عندما ينجحون في
جعل أنفسھم مكرھين " فھم يضايقون اآلخرين ،ويتلفون ممتلكاتھم أو يسرقونھا ويلقون
بالكتب و األفالم على األرض .أو يمزقون أوراق زمالئھم أو يبعثرونھا ،و قد يحاولون من
المعلم بتلويث مكتبه ،أو تمزيق بعض األوراق من كتبه أو أھانته أمام التلميذ أو يعتمدون
)(2

كسر األدوات المدرسية.

 مشكلة حفظ النظام في الصف :إن عملية حفظ النظام في الصف كانت وال تزال موضع اھتمام الكثير من المربيين و
أولياء أمور التالميذ و خاصة في العقد األخير من ھذا القرن ومما يلفت النظر اليوم ھو نجد
األساتذة و خاصة في مرحله التعليم الثانوي يواجھون مشكلة الضبط وحفظ النظام في الفصل
ومما يزيد االھتمام بھذه المشكلة صلتھا الوثيقة بالتحصيل الدراسي و فاعلية العملية
التدريسية حيث تعتبر عملية حفظ النظام في الصف عنصرا ھاما وأساسا في التعليم ألنھا
) (1دراسات تربوية ،مرجع سابق ،ص.287
) (2فاطمة إبراھيم حميدة،مداخل و استراتيجيات في إدارة الصف ،مكتبة النھضة المصرية ،القاھرة ،د س ،ص.170
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تؤدي إلى خلق الظروف والمحافظة على الشروط التي تساعد عملية التعلم على تحقيق
أھدافھا بكل فعالية وكفاية إنتاجية ،ومن األنماط السلوكية التي يمارسھا بعض التالميذ داخل
الصف الدراسي الغير مرغوب فيھا ،وال تتماشى مع المعايير والقواعد المدرسية) ،(1مثال
الخروج من المقعد و الركض داخل الصف ،والعبث باألشياء وإيذاء اآلخرين ،والتكلم دون
استئذان و عدم إطاعة التعليمات ،و التكلم مع األقران و اإلخالل ببدء الدرس ،عمل تعليقات
عديمة الصلة بالدرس ،التدخل في أعمال اآلخرين واإلجابة بدون داع ،و الصياح لآلخرين و
مضايقة اآلخرين بالتكلم و إتالف ممتلكات اآلخرين واإلخالل بالعاب اآلخرين وسرقة
)(2

متعلقاتھم.

 الكتابة على الجدران:من مختلف التعبيرات الكتابية :الفاظاوعبارات ورسومات واضحة أو خربشات غامضة
باللغة العربية أو بسواھا من اللغات األجنبية ،والتي تتضمنھا الحيطان وما يمكن له إنابتھا
)(3

من المرافق األخرى البديلة.

وتعتبر مشكلة الكتابة على الجدران في المدرسة مثل جدران الفصل أو دورات المياه
و غيرھا ظاھرة جديدة .ألنھا باإلضافة إلى كونھا تشويھا لجمال الممتلكات العامة وتعديا
عليھا فھي كذلك تعتبر عن خلل في التربية يجدر بالمشتغلين بالتربية البحث عن أسبابھا
و عالجھا حتى تتحقق األھداف المرسومة وتعتبر ظاھرة الكتابة على الجدران من الظواھر
التي انتشرت بين التالميذ بل أصبحت منحدرا سلوكيا سيئا في بعض المواقف.
 المكايد و التعذيب:تظھر المكايدة في سلوك المراھق المتمدرس و ھي تمثل مظھر من مظاھر السلوك
العنيف عنده و ترتبط المكايدة بالمشاجرة و تتميز بالسخرية من اآلخرين  ،فتتولد عنھا
المنازعات التي تجلب في أعقابھا مشكالت انضباطية ،فنجد المراھق أو التلميذ الذي يبدأ
بالمكايدة بأنه يستغل ما عند اآلخرين من عيوب جسمية أو عاھات عقلية ،فيستخف بمن يبدو
عندھم ھذه النقائص ،و ھذا يتطور إلى خصام وشجار ،أما فيما يخص التعذيب فيتمثل في شد
)(4

المالبس والشعر و التحطيم ما لدى اآلخرين.
-االبتزاز:

) - (1دراسات تربوية ،مرجع سابق ،ص.290
) (2محمد منير مرسي ،المعلم وميادين التربية ،مكتبة االنجلوالمصرية ،القاھرة ،1993 ،ص.186
) (3الطاھر إبراھيمي ،نصر الدين جابر ،مرجع سابق ،ص .305
) (4عبد العالي الجسماني ،مرجع سابق ،ص.144
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قد يلجأ التلميذ العنيف إلى االستيالء على الممتلكات الخاصة لتلميذ أخر مثال أقالم وكتب
وآالت حاسبة ،ثم يھدده بأنه إذا أبلغ المعلم أو أبويه فإنه سيكون عرضة للضرب أو الشتم.

 /02العوامل المولدة للعنف المدرسي:
إن العملية التربوية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين الطالب ومدرسيھم .حيث
أن سلوك الواحد يؤثر على اآلخر وكالھما يتأثران بالخلفية البيئية ،ولذا فإننا عندما نحاول أن
نقيم أي ظاھرة في إطار المدرسة فمن الخطأ بمكان أن نفصلھا عن المركبات المختلفة
المكونة لھا حيث أن للبيئة جزءاً كبيراً من ھذه المركبات عرضت أھم األسباب التي تقف
وراء ظاھرة العنف:
* طبيعة المجتمع األبوي والسلطوي :رغم أن مجتمعنا يمر في مرحلة انتقالية ،إال أننا نرى
جذور المجتمع المبني على السلطة األبوية ما زالت مسيطرة .فنرى على سبيل المثال أن
استخدام العنف من قبل األخ الكبير أو المدرس ھو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير
االجتماعية السليمة ،وحسب النظرية النفسية -االجتماعية فإن اإلنسان يكون عنيفا ً عندما
يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكا ً ممكناً ،مسموحا ً ومتفقا ً عليه ).(1بنا ًءا على ذلك تعتبر
المدرسة ھي المصب لجميع الضغوطات الخارجية فيأتي التالميذ المٌع ّنفون من قبل األھل
والمجتمع المحيط بھم إلى المدرسة ليفرغوا الكبت القائم بسلوكيات عدوانية عنيفة يقابلھم
تالميذ آخرون يشابھونھم الوضع بسلوكيات مماثلة وبھذه الطريقة تتطور حدة العنف ويزداد
انتشارھا ،كما في داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقف المتشابه حيال العنف شلل
وتحالفات من أجل االنتماء مما يعزز عندھم تلك التوجھات والسلوكيات ،فيذكر
) ھوربيتس( " إذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فأن المدرسة ستكون عنيفة " .وتشير
ھذه النظرية إلى أن التلميذ في بيئته خارج المدرسة يتأثر بثالث مركبات وھي العائلة
)(2

المجتمع واألعالم وبالتالي يكون العنف المدرسي ھو نتاج للثقافة المجتمعية العنيفة.

وھذا

ما أكده )أحمد حوتي( في الدراسة التي قام بھا حول العنف في المدارس الجزائرية حيث
وجد أن من أھم األسباب المؤدية للعنف المدرسي ھو التأثر بالمجتمع خارج المدرسة ،فقد
تحول  %49.5من التالميذ إلى العنف بسبب مشاھد اإلجرام والسرقة والقتل في مجتمعھم
بينما تحول  %36من التالميذ إلى العنف بسبب التفكك األسري ،كما تأثر بعضھم بأجواء
) (1جواد دويك ،العنف المدرسي  ،مارس،2000نقال عن موقع األنترنت ،
,le 15.04.2008 à 11h15http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm .
) (2نفس المرجع السابق.
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العنف داخل المؤسسات التعليمية بنسبة  % 13.5من المبحوثين حيث تعرض أكثر من 52
 %من التالميذ للسرقة ،كما أضافت الدراسة أن  % 72من التالميذ يشاھدون أفالم العنف
دون رقابة .وأشارت الدراسة إلى دور المعلم في تنمية العنف لدى التالميذ نتيجة جھل بعض
المعلمين أصول التعامل التربوي السليم وسوء أوضاعھم المھنية واالجتماعية وسجلت
الدراسة أن  % 53من المعلمين مارسوا العنف ضد تالميذھم و % 51من التالميذ تع ّرضوا
)(1
للسب والشتم من قبل المعلمين و % 27منھم ُ
طردوا من مكان الدراسة.
 نشير أيضا إلى تصريح وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد ،مؤخرا،حيث أكدأن العنف المدرسي "ال ينبع من المدرسة" معتبرا بأن ھذه األخيرة تعد "ضحية" ھذا العنف.
ألن المدرسة تربي وتلقن التالميذ المبادئ الحسنة").(2
* العنف المدرسي ھو نتاج التجربة المدرسية ) سلوكيات المدرسة ( :ھذا التوجه يحمل
المسئولية للمدرسة من ناحية خلق المشكلة وطبعا ً من ناحية ضرورة التصدي لھا ووضع
الخطط لمواجھتھا والحد منھا ،فيشار إلى أن نظام المدرسة بكامله من طاقم المعلمين
واألخصائيين واإلدارة يوجد ھناك عالقات متوترة طوال الوقت ،ومما يؤكد على ذلك
) كولمن ( والذي إستنتج " أن السلوكيات العنيفة ھي نتاج المدرسة "  ،ويمكن تقسيمھا إلى 3
مواضيع وھي -:عالقات متوترة وتغيرات مفاجئة داخل المدرسة ،إحباط ،كبت وقمع
للتالميذ.
* عالقات متوترة وتغيرات مفاجئة داخل المدرسة :تغيير المدير ودخول آخر بطرق تربوية
أخرى وتوجھات مختلفة عن سابقه تخلق مقاومة عند التالميذ لتقبل ذلك التغيير فدخول مدير
جديد للمدرسة مثالً ،وانتخاب لجنة أھالي جديدة تقلب أحيانا ً الموازين رأسا ً على عقب في
المدرسة ،ترك المعلم واستبداله بمعلم آخر يعلم بأساليب مختلفة ،عدم إشراك التالميذ بما
يحدث داخل المدرسة وكأنھم فقط جھاز تنفيذي ،شكل االتصال بين المعلمين أنفسھم والتالميذ
أنفسھم والمعلمين والتالميذ وكذلك المعلمين واإلدارة له بالغ األثر على سلوكيات التالميذ ،
ففي أحد األبحاث أشير إلى أن تجربة في إحدى المدارس األمريكية لدمج تالميذ بيض مع

) (1أولياء التالميذ متخوفون واألخصائيون يدقون ناقوس الخطر بشان العنف في المدارس ،نقال عن موقع األنترنت:
http://sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690, le 19.01.2009 à 09h32.
) (2نفس المرجع السابق.
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تالميذ سود القت مقاومة شديدة و عنف بين التالميذ حيث لم تكن اإلدارة قد ھيئت التالميذ
بعد لتقبل مثل تلك الفكرة .
* إحباط ،كبت وقمع للتالميذ :متطلبات المعلمين والواجبات المدرسية التي تفوق قدرات
التالميذ وإمكانياتھم ،مجتمع تحصيلي ،التقدير فقط للتالميذ الذين تحصيلھم عالي ،العوامل
كثيرة ومتعددة غالبا ً ما تعود الى نظرية اإلحباط حيث نجد أن التلميذ الراضي غالبا ً ال يقوم
بسلوكيات عنيفة والتلميذ الغير راضي يستخدم العنف كإحدى الوسائل التي يُعبر بھا عن
رفضه وعدم رضاه وإحباطه ،فعلى سبيل المثال -:
 -1عدم التعامل الفردي مع التلميذ ،وعدم مراعاة الفروق الفردية داخل الصف.
 -2ال يوجد تقدير للتلميذ كإنسان له احترامه وكيانه.
 -3عدم السماح للتلميذ بتعبير عن مشاعره فغالبا ً ما يقوم المعلمون بإذالل التلميذ وإھانته إذا
)(1
أظھر غضبه.
 -4التركيز على جوانب الضعف عند التلميذ واإلكثار من انتقاده.
 -5االستھزاء بالتلميذ واالستھتار من أقواله وأفكاره.
 -6رفض مجموعة الرفاق والزمالء للتلميذ مما يثير غضبه وسخطه عليھم.
 -7عدم االھتمام بالتلميذ وعدم اإلكتراث به مما يدفعه إلى استخدام العنف ليلفت االنتباه
لنفسه.
 -8وجود مسافة كبيرة بين المعلم والتلميذ ،حيث ال يستطيع محاورته أو نقاشه حول عالماته
أو عدم رضاه من المادة .كذلك خوف التلميذ من السلطة يمكن أن يؤدي إلى خلق تلك
المسافة.
 -9االعتماد على أساليب التلقين التقليدية.
 -10عنف المعلم اتجاه التالميذ.
 -11عندما ال توفر المدرسة الفرصة للتالميذ للتعبير عن مشاعرھم وتفريغ عدوانيتھم بطرق
سليمة.
)(1جواد دويك ،مرجع سابق.
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 -12المنھج ومالءمته الحتياجات التالميذ.

)(1

* الجو التربوي :عدم وضوح القوانين وقواعد المدرسة ،حدود غير واضحة ال يعرف
التلميذ بھا حقوقه وال واجباته ،مبنى المدرسة واكتظاظ الصفوف  ،التدريس غير الفعال
وغير الممتع الذي يعتمد على التلقين والطرق التقليدية ،كل ھذا وذاك يخلق العديد من
اإلحباطات عند التالميذ الذي يدفعھم إلى القيام بمشاكل سلوكية تظھر بأشكال عنيفة
وأحيانا ً تخريب للممتلكات الخاصة والعامة باإلضافة إلى استخدام المعلمين للعنف والذين
يعتبرون نموذجا ً للتالميذ حيث يأخذونھم التالميذ قدوة لھم .فالجو التربوي العنيف يوقع
المعلم الضعيف في شراكه ،فالمعلم يلجأ إلى استخدام العنف  .ألنه يقع تحت تأثير ضغط
مجموعة المعلمين الذي يشعرونه بأنه شاذ وان العنف ھو عادة ومعيار يمثل تلك المدرسة
والتالميذ ال يمكن التعامل معھم إال بتلك الصورة وغالبا ً ما نسمع ذلك من معلمين
محبطين محاولين بذلك نقل إحباطھم إلى باقي المعلمين ليتماثلوا معھم فيرددون على
مسمعھم العبارات المحبطة ،وھنا شخصية المعلم تلعب دور في رضوخه لضغط
المجموعة إذا كان من ذوي النفس القصير أو عدم التأثر بما يقولون.
إضافة إلى ما ذكر فأن األسلوب الديمقراطي قد يالقي معارضة من قبل التالميذ الذين
اعتادوا على الضرب واألسلوب السلطوي ،فيحاولون جاھدين مالحظة إلى أي مدى سيبقى
المعلم قادراً على تحمل إزعاجاتھم وكأنھم بطريقة غير مباشرة يدعونه إلى استخدام العنف
وإذا ما تجاوب المعلم مع ھذه الدعوة فسيؤكد لھم أنھم تالميذ أشرار الذين ال ينفع معھم إال
الضرب ،ونعود إلى المعلم ذو النفس القصير الذي سرعان ما يحمل عصاه ليختصر على
نفسه الجھد والتعب بدالً من أن يصمد ويكون واعي إلى أن عملية التغيير ھي السيرورة
)(1

التي تتطلب خطة طويلة المدى.

) (1جواد دويك  ،مرجع سابق.
) (1جواد دويك ،مرجع سابق.
,le 15.04.2008 à 11h15http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm .
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ال يختلف اثنان في كون الشباب أكثر الناس تعرضا لممارسة العنف ،فھم ضحاياه
بالتغرير بھم لتنفيذ مخططات  ،وھم ضحاياه المستھدفين  .ولھذا ،فانه من الضروري أن
نتعرض لبعض مقومات شخصيات المراھقين والشباب.
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" إن المراھقة مرحلة انتقال بدني وعقلي  ،ووجداني واجتماعي بين مرحلة الطفولة
البريئة ومرحلة الشباب  ،ومن ثمة تكتسي أھمية في حياة الفرد وتكوين شخصية لما
يصاحبھا من تغيرات كبيرة لھا آثار عديدة في شخصيته.
وتستغل قيادات الجماعات انتقال الجماعات المتطرفة ھذه التحوالت في ھذه المرحلة
لجذب العناصر المراھقة والشابة إلى نشاطھا الظاھري في البداية ،ثم التطرف والتعصب في
مرحلة ثانية ،ثم التورط في عمليات عنف  ،وبذلك تفرض ھذه القيادات ھيمنتھا وتحكم
سيطرتھا عليھم ،ضامنة –بذلك-الوالء والطاعة العمياء لھم وھي مدركة أنھا إن استطاعت
تحطيم عقول الشباب تمكنت من تحطيم المجتمع كله )،ألن مستقبل اإلنسانية يجد التعبير عن
نفسه في الدعم الجازم الذي يقدمه الشباب للجھد والتعاون داخل المجتمع الواحد ،والتعاون
بين الشعوب( .وأھم المظاھر التي تستغل لدى ھؤالء الشباب التحوالت النفسية المرتبطة
بالتغيرات العضوية ما يجعل المراھق يشعر أنه أصبح راشدا،مستقال بشخصيته وتصرفه
فيحاول إثبات وجوده الشخصي باتخاذ قرارات بمفرده .وبالتعامل مع الراشدين دون وساطة
" ) .(1كما أن المراھق يشعر في ھذه المرحلة باليأس والكآبة ويبحث تلقائيا عن متنفس
فينجر إلى التمرد والعصيان وكثرة أحالم اليقظة ويجد في الجانب الديني متنفسا ،لكنه يقع
ضحية من يستغل ظروفه فيوجھه وجھة أخرى،خاصة إذا كانت األسرة قد تخلت عن دورھا
في التربية وتوجيه المراھق الوجھة السليمة،وتحصينه فكريا .ومما زاد الطينة بلة في ھذا
األمر عدم فھم أغلبية األسر لخصوصيات ھذه المرحلة وخطورتھا ،وأھميتھا على مستقبل
الفرد واألمة ،وإذا لم تضع المدرسة إستراتيجية التعامل مع ھذه المرحلة ولم تكون الجو
المالئم للتعامل معھا يقع المراھق لقمة سائغة لالنحراف فيرى بعض مظاھر االنحالل الخلقي
،ويحكم من خاللھا على المجتمع بالكفر واإللحاد.
وعندما يلج ھؤالء مرحلة الشباب تكون عقولھم قد شحنت بالكراھية لكل من يخالفھم
الرأي والمعتقدو أن السبيل الوحيد إلصالح المجتمع ھو محاربته بالقوة ،ومعاملته بالعنف .
ويمكن أن نضيف أيضا أن استخدام القوة الجسدية من أجل اإليذاء وإلحاق الضرر
كوسيلة عقاب غير إنسانية وغير شرعية تترك آثاراً جسدية ظاھرة أو مخفية كما تترك آثاراً
نفسية يصعب تجاھلھا ويتمثل ذلك في) الضرب والجرح واإليذاء الجسدي( الذي قد تتفاقم
نتيجته الجرمية إلى حد الموت وليس بمستغرب أن نسمع عن أطفال قضوا تحت تأثير ضربة
طاثشة بالمسطرة على الرأس أو بتأثير من الخوف الشديد من الضرب أو الركل أو حتى
)(1

فوزي أحمد بن دريدي ،مرجع سابق ،ص .143 ،142
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التحقير أو شد األذن إذا كان الطفل على درجة عالية من الحساسية والرھافة أو كان يعاني
من أمراض أو آفات قلبية مثالً واألسوأ أن تلك األفعال العنيفة قد يتم التعتيم عليھا من قبل
إدارة المدرسة والجھات المعنية بحجة عدم مقصوديتھا أو اإلشفاق على الفاعل من حيث
الجزاء وخراب البيت وطبعا ً يحدث ھذا في نطاق ضيق جداً لكنه ليس نادر ....ويعد الضرب
المنزلي الدعامة األولى للعنف المدرسي وفقا ً ألنماط التربية التقليدية المتخلفة إذ تكمل
المدرسة ما بدأه األھل.ونالحظ أنه في الدول المتحضرة كالسويد والنرويج وسويسرا مث ً
ال
ال يجوز ضرب األوالد حتى من قبل األھل فالموضوع األھم ھو إحساس الطفل بكرامته
اإلنسانية وأي عنف ينتقص منھا يقع تحت طائلة جريمة )سوء المعاملة ( وللطفل إبالغ
البوليس عن العنف المرتكب ضد حقه في التكامل الجسدي والنفسي وحقه في عدم المساس
بجسده حتى من أقرب الناس إليه كذلك عدم احتجازه في أماكن معزولة ومغلقة تحت طائلة
)(1

رفع اليد عن تربية الطفل والعقوبة الجزائية والمالية .

:
لقد أثبتت العديد من األبحاث بأن ھناك آثار لعملية االعتداءات على األطفال على
أدائھم االجتماعي و السلوكي و االنفعالي فتشير بأن األطفال المؤديين مشتتين من ناحية
انفعالية قلقين غضبانين كثيرا منھم يبدو عليھم مميزات الرغبة في أن يفھمھم من يحيط بھم
و كأنھم غير مفھومين و في مقولة أخرى األطفال المؤديين يتوفر لديھم جميع أو أحدى
المميزات التالية :
يجرحون بسھولة قليلي الثقة بأنفسھم و أحيانا بشكل متطرق مواقفھم النفسية و االنفعاليةغير مستقرة ،و قد أشارت دراسة ميدانية إلى جملة من التأثيرات التي تنشأ عن العنف ضد
التالميذ في :
 -1المجال السلوكي- :عدم المباالة

-عصبية زائدة -مخاوف غير مبررة.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001, le 13.01.2008 à 17h31.
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مشاكل انضباط -عدم قدرة على التركيز-تشتت االنتباه.-سرقات –الكذب

 -القيام بسلوكيات ضارة مثل شرب الكحول أو

المخدرات.
محاوالت االنتحار-تحطيم األثاث والممتلكات في المدرسة.-إشعال نيران -عنف كالمي مبالغ فيه

(1).

 -2المجال التعليمي :يتمثل في- :ھبوط في التحصيل التعليمي.
تأخر عن المدرسة و غيابات متكررة.عدم المشاركة في األنشطة المدرسية.)(2

التسرب من المدرسة بشكل دائم أو متقطع. -3المجال االجتماعي:
 خمول اجتماعي ـ عدوانية تجاه الغير .ـ انعزالية -فقدان التعاطف والتراحم مع الغير .

قطع العالقات مع اآلخرين -عدم المشاركة في النشاطات الجماعية.التعطيل على سير النشاط الجماعي -5المجال االنفعالي:

)(3

-العدوانية تجاه اآلخرين.

 -نقص الثقة بالنفس ـ اكتئاب ـ توتر وقلق وغضب دائم حساسية

مفرطة ـ شعور بالدونية ـ رغبة بالتدمير والنكوص ـ سادو مازوخية تجاه الذات واآلخرين ـ
شعور بالخوف وعدم اإلحساس باألمان ـ ردود فعل ھجومية
عصبية.

)(1

وبالتالي يولد عنفا ً ارتداديا ً قائم على مبدأ الفعل ورد الفعل وكلما كان العنف أقوى كانت
ردة الفعل عليه أقسى إن لم تكن اليوم فغداً بالتأكيد كنوع من إفراغ اإلحساس بالعجز
واإلحباط والقھر وقد يصبح تلميذ األمس معلم الغد بكل ما فيه من احتقان و عنف وخطورة.
كما ترى نجاة السنوسي " :أن األثار التي يولدھا العنف على األطفال تبرز فيمايلي:
 -1عدم القدرة على التعامل اإليجابي مع المجتمع واإلستثمار األمثل للطاقت الذاتية
والبيئية للحصول على إنتاج جيد.

) (1جواد دويك  ،مرجع سابق.
,le 15.04.2008 à 11h15http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm .
) (2الطيب نوار ،تجربة الشرطة الجزائرية في مواجھة أعمال الملتقى األول  ،العنف و المجتمع ،مرجع سابق ،ص . 182.181
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001 le 13.01.2008 à 17.31.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001 le 13.01.2008 à 17.31.
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 -2عدم الشعور بالرضا واإلشباع من الحياة األسرية والدراسية والعمل والعالقات
اإلجتماعية.
 -3ال يستطيع الفرد أن يكون إتجاھات سوية نحو ذاته بحيث يكون متقبال لنفسه.
 -4عدم القدرة على مواجھة التوتر والضغوط بطريقة إيجابية.
 -5ال تتحقق للفرد القدرة في تسيير أمور حياته.
)(2

 -6عدم القدرة على حل المشكالت التي تواجه الفرد دون تردد أو إكتئاب".

إن ظاھرة العنف لھا أسبابھا ودوافعھا يتحتم علينا تحديدھا بشكل واضح للوصول إلى
حصرھا وتمييزھا عن باقي الظواھر كالترف والتعصب واإلرھاب .وكتوضيح منھجي
أولي يجب ذكره مايلي :
* إن العنف ظاھرة مركبة متعددة المتغيرات  ،واليمكن تفسيرھا بمتغير أو عامل واحد فقط.
* يجب التمييز بين األسباب المباشرة والموقفية األنية التي تفجر أعمال العنف ،وتلك العوامل
غير المباشرة أو الكامنة التي تقف خلفھا.
فاألولى تعد بمثابة المناسبات والشرارات ولكنھا ليست األسباب والعوامل البنائية الكامنة التي
تولد الظاھرة  .فقيام حكومة مابرفع أسعار السلع مثال يسبب عنفا جماھريا  ،فھو ال يعد
السبب الرئيس للعنف حيث يرتبط غالبا بوجود أزمة تنموية تتمثل في بعض أبعادھا
اإلقتصادية في موجات التضخم والبطالة والعجز في ميزان المدفوعات والديون.

) (2فوزي أحمد بن دريدي ،مرجع سابق ،ص .141
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* يمكن القول أنه توجد عوامل جوھرية أو مركزية تؤدي إلى أعمال العنف بينما يأتي
تأثير العوامل األخرى في مرتبة تالية .
ويمكننا تحري األسباب الفكرية الكامنة وراء ظاھرة العنف كما يلي:
ا -الثنائية الفكرية :حسب موقع المكتبة الفكرية فإن الثنائية الفكرية تتمثل في رؤية
الواقع محصورا بين دفتي الحق والباطل  ،أو الصواب واإلنحراف لكافة الخصوم وھي
أبرز أسباب نشوء العنف .ويسمى العنف الفكري بالتعصب والتزمت وفي لسلن العرب
البن منظور يقول " :تعصب الرجل أي دعا قومه إلى نصرته والتألب معه على من
يناوئه سواء أكان ظالما أو مظلوما .ويعرف روجيه جارودي التزمت بأنه ":إقامة مطابقة
بين اإليمان الديني أو السياسي من جھة  ،وبين الصبغة الثقافية والمؤسساتية التي تلبسھا
في لحظة من لحظات الماضي من جھة أخرى") .(1ويضيف  " :إن التومت يعني إيقاف
عجلة الحياة والتطور واإلعتقاد بأنني كمسيحي مثال أو كيھودي إمتلك الحقيقة المطلقة
)(2

دون غيري"

ويقول علي الدين ھالل في ندوة جامعة القاھرة حول التطرف الفكري  ":إن التطرف
يبدأبالعقل ثم ينتقل إلى السلوك"  .ويضيف  " :إنھا ظاھرة عالمية تتسم بمجموعة من السمات
المشتركة أھمھا توھم  ،الحتقار الحقيقة والتفكير القطعي ورفض االختالف والتعددية،
واستخدام األلفاظ والمصطلحات السياسية الغليظة كالخيانة والكفر والفسوق "....وعدم
التسامح.
ويذكر سمير نعمة أحمد  ":إن التطرف ليس كما يشاع بأنه خروج عن المألوف فكل األديان
السماوية كانت خروجا عن ما ألفه الناس  ،بل إنه مرادف للكلمة اإلنجليزية

Dogmatisme

التي تعني االنغالق العقلي والعقائدي والجمود.
ويضيف الباحث  ،أن معتقد المتطرف يقوم على مجموعة من المؤشرات يذكرھا في:
 أن المعتقد صادق مطلقا وأبديا. يصلح لكل زمان ومكان المجال لمناقشته وال للبحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه . المعرفة كلھا بمختلف قضايا الكون التستمد إال من خالل ھذا المعتقد دونغيره.
)(1
)(2
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 -إدانة كل إختالف عن المعتقد.

 االستعداد لمواجھة االختالف في الرأي أو حتى التفسير بالعنف. فرض المعتقد على اآلخرين ولو بالقوة.وقد أثبت التحليل النفسي أن الثنائية الفكرية تقلص الحقل الذھني  ،وتساھم في ھبوط
االتھامات من خالل االزدراء والالمباالة إتجاه كل ماال يكون غرضا من أغراض ھواه
وحماسته ويقين ال يتزعزع في صواب فكره مما يدفع إلى إسقاط العدوانية  ،على أخر
وممارسات أفعال ضد المحيط تقود إلى عالقة سادية مع ھذا المحيط.
والشك أن النظرة الثنائية نابعة من حالة أن ھناك حدودا واضحة تفصل بين الذات
والموضوع والذات البد أن تدافع عن وجودھا بأن تعلن صوابھا وال خطأ األخرين وعن ذلك
الوجود الستماتة وال ترى اإلمكانيات أن يكون الوجود حقا للطرفين  ،ولكن ھذا المنظور
تبدو خطورته عندما تبدأ السلوكيات والمواقف باإلزدواجية والغموض وعندھا تتولد ظاھرة
التطرف والتعصب والعنف والتشرد.
ب -تأثير البيئة" :إن ظاھرة تمثل الفرد اإليجابي للعنف ترجع فيما ترجع إليه  ،إلى إنھيار
المثل والقيم في العقل قبل السلوك كما أن البيئة السوسيو-إقتصادية تؤدي دورا مھما في مدى
نشوء وتطور وضمور الظاھرة  ،فھناك نوع من العالقة العكسية بين العنف والظروف
اإلقتصادية فكلما إنھارت األوضاع اإلقتصادية إرتفع العنف والعكس  .كما أن أكبر فئة
مجتمعية تقترب إلى ممارسة العنف والتوجيه إليه وتمثله إيجابيا ھي فئة المراھقين  .ويذھب
حسين إبراھيم إلى تفسير ذلك إلعتبار أنھا فئة أكثر حساسية إزاء المشكالت اإلقتصادية
واإلجتماعية وأكثر إستعدادا لإلستجابة العنيفة  ،وتشكل بعض مظاھر األزمة المجتمعية التي
تعانيھا المجتمعات العربية مثل أزمة الھوية والغياب للقدرة السلوكية

)(1

وإھتزاز القيم والمعايير  ،وتزعزع الثقة في النظام وتزايد اإلحساس بالفراغ الفكري والثقافي
 ،وأھم العوامل المؤدية للعنف .
وحسب حسين توفيق دائما بأن أحد بواعث العنف التعبئة اإلجتماعية التي تتمثل في مجموعة
من التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والسياسية التي تحدث في لبلدان التي يتم
على إثرھا ھدم بعض جوانب المجتمع القديم وبناء مجتمع جديد  ،وما يتضمنه من تغيرات
وتأثرات قيمية وسلوكية وإقتصادية وإجتماعية تنجم عن زيادة الحركة الجغرافية والحركة
اإلجتماعية والمھنية لقطاعات واسعة من األفراد ،وھذا إلى جانب زيادة تعرضھم للمؤثرات
)(1
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الحديثة كأجھزة اإلعالم وخالفھا وإحتكاكھم بھا ويمكن أن تكون عملية التعبئة اإلجتماعية
نتيجة تراكم عوامل داخلية تسھم بدرجة أو بأخرى  ،في خلق حالة إنبعاث داخلي وتدفع نحو
التغير وقد تكون عوامل خارجية متمثلة في اإلستعمار والتجارة واإلحتكاك الثقافي
والحضاري ".

)(2

ھذا على مستوى النسق المجتمعي ككل أما على المستوى الفردي فإننا

نالحظ أن عملية التغير تتم على مستويين  ،مستوى فردي ذاتي ومستوى إجتماعي يأتي على
إحتكاك مع الفضاء اإلجتماعي ككل .
"إن التفاوت االجتماعي يترتب عنه فقر وسوء تغذية وإرتفاع معدالت الوفاة مقارنة بالمواليد
وتفاوت شاسع في صورة المواصالت واألنظمة والمعلومات مما يشكل عنفا ھيكليا تتحقق
أثاره بطريقة غير مباشرة  ،وبشكل عام ھناك عوامل مكملة للعوامل التي برزت معنا من
خالل ھذا الفصل يمكننا ذكرھا في :
 -1األسباب الخاصة بالرفاق :
ا -رفاق السوء.
ب -النزوع إلى السيطرة على الغير.
ج -الشعور بالفشل في مسايرة الرفاق.
 -2األسباب الخاصة بالمدرسين :
أ-غياب القدوة الحسنة.
ب -عدم اإلھتمام بمشكالت التالميذ.
ج -غياب التوجيه واإلرشاد من قبل المدرسين.
د -ضعف الثقة في المدرسين.
ه -ممارسة اللوم المستمر من قبل المدرسين.
 -3األسباب الخاصة بمجتمع المدرسة:
أ -ضعف اللوائح المدرسية .
ب -عدم كفاية األنشطة المدرسية.
ج -زيادة كثافة األفواج الدراسية.
 -4العوامل السياسية:
أ -عدم إيالء اإلھتمام الكافي لقضايا العنف األسري.

)(2
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ب -قدسية األسرة وتستر على اإلنتھاكات األسرية وإعتبارھا شأنا خاص خارج نطاق تدخل
الدولة.
 -5وسائل اإلعالم:
أ -مظاھر العنف في البرامج التلفزيونية  ،الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية.
)(1

ب -إنتشار حاالت العنف في المجتمع عن طريق النمذجة أو التقليد".

"إن رد فعل الفرد الذي يشاھد العنف المصور تقوم على أرضية ثقافية عريضة معقدة قوامھا
مجموعة مركبة من العوامل األسرية والشخصية والبيئية المختلفة  .والتأثير اإليجابي للبيت
وتأثير جماعة اللعب  ،قد يشكل أحيانا درعا واقيا ضد سلبيات مشاھدة العنف التلفزيوني كما
أن للوسائل اإلعالمية دورا مھما في قضية العنف ضد األطفال فقد تقوم من جھة للتأجيج ھذه
الظاھرة وتعميقھا  ،كما أنھا من جھة أخرى قد تسھم في الحد من إنھاء خطرھا على األطفال
خاصة .وحسب نبيل شريف معرفا العنف على أنه حدث عادي ونزع الحساسية تجاه العنف
من قلوبھم وعقولھم وذلك من خال ل إعطاء جرعات زائدة ومتكررة من العنف ،عرض
مشاھدة الضرب والتعذيب الوحشي على شاشة التلفزيون سواء كان ذلك على أفراد األسرة
)(1

أو كل أفراد المجتمع "

وھناك أسباب مرتبطة بعوامل الخطورة الخاصة بالعنف تتمثل في :
 -1عوامل الخطورة المرتبطة بالمسيء:
أ -قد يكون المسيء في الغالب شخصا قد أسيء إليه جسديا ،عاطفيا ،أو قد يكون عانى من
اإلھمال وھو طفل.
ب-وجود عوامل كامنة قد تطلقھا ظروف محددة وتزيد من خطورة اإلساءة.
 -2عوامل الخطورة المرتبطة بالمسيء إليه:
أ -بعض صفات األطفال الجسدية والعاطفية قد تقلل من حصانتھم لإلساءة إعتمادا على
تفاعل ھذه الصفات مع عوامل الخطورة لدى الوالدين.
 -3عوامل الخطورة المرتبطة بالعائلة :بعض العائالت لھا صفة محددة تزيد من إحتمال
اإلساءة فيھا من بينھا  ،النزاعات الزوجية  ،الضغوط المادية  ،الوظيفة واإلنعزال.
 -4عوامل الخطورة المرتبطة بالمحيط :تنتشر اإلساءة في بعض المجتمعات أكثر من
غيرھا  ،وما يعد في مجتمع ما إساءة قد ال يكون كذلك في مجتمع أخر .
)(1
)(1
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من خالل ما تم عرضه من أفكار نخلص إلى أن للعنف عدة عوامل تتأزر وتتألب فيما
)(2

بينھا ضمن أبعاد بيولوجية ،إجتماعية ،بيئية ،نفسية وإقتصادية.

ومن كل ماسبق يمكننا القول أن ظاھرة العنف المدرسي إجتاحت مدارسنا بشكل ملحوظ
خاصة في السنوات األخيرة ،والزالت تتزايد يوما تلو اآلخر،لذلك سخرت الجزائر موارد
مادية وبشرية تملك من المؤھالت العلمية والخبرة ما يمكنھا من التعامل البناء مع ھذه
الظاھرة من أجل إيجاد تفسيرات واقعية لھا ومحاولة التقليل من حدتھا.
نشير ھنا إلى أن )فوزي أحمد بن دريدي(  ،ومن خالل دراسته لواقع العنف المدرسي في
الجزائر توصل إلى أن نظرية األنومية والتفاعلية الرمزية ھما األقرب تفسيرا لواقع
العنف في المدرسة الجزائرية.
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