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ا�نسانية من ،وھي نتيجة طبيعية لما وصلت إليه المجتمعات العنف مشكلة خطيرة         

وأخ*قي وثقافي، ' يعبر عن إنسانية ا�نسان ورقيه المعرفي فساءت بذلك  اجتماعيمستوى 

إلى المصنع إلى  من ا0سرة إلى المدرسة انط*قا،ا'جتماعيةالع*قات في جميع المؤسسات 

بح العنف من أھم الموضوعات التي تشغل بال ا0ولياء والمربين والمسؤولين المجتمع وأص

والحكومات لما تخلفه ھذه الظاھرة من سلبيات  بإخت*ف مراتبھم بما في ذلك الھيئات الدولية

من  بشيء من التفصيل لعنفوسنتعرض في ھذا الفصل ل .على إستمرار المجتمعات وتقدمھا

به كذلك المصطلحات المتعلقة  و همفھوم، لمعرفية للعنفالخلفية ا لتعرف علىا خ*ل

الدور التربوي   تطرق إلىكما سن.هالنظريات المفسرة له، أسباب ه وأھممظاھر أنواعه، 

للمدرسة وع*قته بإنماء سلوك العنف ومحاولة تقديم  تحليل سوسيولوجي لواقع العنف 

ه، العوامل المولدة له،أخطاره،  مظاھر المدرسي في الجزائر من خ*ل التعرف على أھم  

  .نتائجه ،أثاره و تحليل عام 0سبابه ودوافعه

  

     

   : مفھوم العنف -أ

إن تحديد مفھوم العنف يبدو أمرا سھ*، كما يدل عليه المصطلح، حيث يخطر ببالنا أن    

العنف مجرد سلوك يستعمل فيه القوة بھدف إلحاق الضرر بشخص أو جماعة ما، لكن 

ية العلمية ' تكفي بھذا الوصف، بل تسعى إلى تحليل مضمون الظاھرة و معرفة الرؤ

  .ميكانيزماتھا

و التي تعني السمات  « violentai »إن كلمة عنف تنحدر من كلمة ال*تينية  :لغـة  *

الوحشية، با�ضافة إلى القوة، كما تعني ا'غتصاب والعقاب و العقاب والتدخل في حريات 

.اEخرين
(1)

تشير إلى طابع غضوب   )Violence( فان كلمة عنف في اللغة الفرنسيةما أ 

 .شرس، جموح وصعب الترويض
(2)

  

 ويتضح لنا انه مھما تعددت اللغات فانه العنف ھو سلوك يحمل طياته الشدة والقسوة،    

  .و يھدف إلى إلحاق الضرر و ا0ذى باEخرين 

                                                 
  .27، ص1993، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم ا'جتماع، جامعة الجزائر، لعنف ضد النساء خارج بيوتھنوجوه من ا ،جمال معتوق )1(

(2)
 Le grand dictionnaire de la langue française, Larousse Vol 7, 1989, p  6489 . 
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إلى أن مفھوم العنف يتضمن ث*ثة  Randon house dictionnary قاموس راندوم ھاوسو يشير 

.ذاء و القوة الماديةيمفاھيم فرعية ھي الشدة و ا�
(1)

   

العنف و ھو الخرق با0مر وقلة الرفق به، "  :يعرف العنف في قاموس لسان العرب بما يلي

ن وھو ضد الرفق، عنف به وعليه، يعنف عنفا و عنافة، و عنفه تعنيفا، وھو عنيف إذا لم يك

 ."رفيقا في أمره
(2)

  

يتضح من خ*ل ھذا المعنى اللغوي إن كلمة عنف تشير إلى عبارات عدة كالخرق بالمر 

  . وقلة الرفق والشدة

فرد  �جبارتعتبر صادر عن القوة التي تمارس "    :قاموس علم ا'جتماعالعنف كما جاء في 

 أوحبس  أوضرب (يقيا فيز أسلوباعن القوة حين تتخذ  ، ويعبر العنفأخرىجماعة  أو

ع صورة الضغط ا'جتماعية وتعتمد مشروعية وعينية على اعتراف المجتم يأخذ أو) إعدام

.به
(3)

   

 "فعل ممنوع قانونا، و غير موافق عليه اجتماعيا: "يعرف العنف بأنه : اصط حا 
(4)

 

شكال سلوك يوجه إلى إحداث الضرر أو ا0ذى لفرد أو جماعة ما، ويكون على أ: "وانه 

 "كـان يكون عنفا جسديا كالضرب، أو لفظيا كالسب أو الشتم: متعددة
، و يقصد بذلك انه (5)

سلوك ' اجتماعي، وغير معترف به، ويعاقب عليه القانون، وھذا بسبب ا0ضرار التي 

  .يخلفھا في جميع المجا'ت

  :العنف من الناحية النفسية *   

ؤدي إلى إيقاع ا0ذى باEخرين سواء بطريقة بأنه سلوك ي: " MERZيعرفه ميرز  -     

  ".مباشرة أو غير مباشرة

نستشف من ھذا التعريف أن العنف يشمل كل السلوكات التي من شأنھا أن تؤذي اEخرين 

  . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

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

  ".مباشرة، يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي لKخرين أو للفرد نفسه غير

يتضمن التعريف السابق إ' أنه يفصل  BASSمن خ*ل ھذا التعريف يمكننا القول أن تعريف 

  .في نوع السلوك سواءا كان لفظيا أو ماديا أو معنويا
                                                 

(1)
  .82ص 1999كتوراه دولة غير منشورة، جامعة قسنطينة،أطروحة د،الرفض ألوالدي بتكيف ا(بناء/ ع قة أسلوب التقبل ،جابر نصر الدين  

(2)
  .257، ص1994، المجلد التاسع، دار صادر، بيروت، لسان العرب ،ابن منظور  

(3)
 10و  09، أعمال الملتقى الدولي ا0ول حول العنف والمجتمع  ،جامعة بسكرة ، التمييز بين مفھوم العنف ومفھوم العدوان،مراد بوقطاية   

  .27، ص 2003مارس 
(4)

  .2159، صس.، الھيئة المصرية للكتاب، مصر، دقاموس علم ا0جتماعمحمد عاطف غيث،    
(5)

  . 206سابق، ص عمرج ،كوثر إبراھيم رزق   
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و العداء، و يستخدم بدافع بأنه أفعال متعددة تشمل الھجوم : " Reberيعرفه ريبر  -

  ".الخوف أو ا�حباط، أو الرغبة في صب ھذا القتال أو الخوف على اEخرين

  .يشير ھذا التعريف إلى أن العنف من حيث ھو دافع لLحباط والخوف 

بأنه استجابة انفعالية ينتج عنھا سلوك تدمير موجه ضد : "تعرفه دائرة معارف علم النفس  

اطات أو بدافع الكره الشديد نحو اEخرين أو بأو اتجاه الفرد نفسه نتيجة ا�حا0فراد أو البيئة 

 ".نحو الذات
(1)

  

نستشف من ھذا التعريف أن العنف ھو بمثابة رد فعل ناتج عن القلق أو ا�حباط المتكرر أو 

  . الكره الشديد سواء نحو الذات أو الغير

السلوكية التي  ا0نماطخدم للد'لة على يستمصطلح العنف غالبا ما  :ا0صفرحمد أيعرفه  -

ا0بعاد من  الذين يتعرضون له، و ذلك على مستوى أي ا0فراد ةفي شخصي ا0ذى تسبب

التي  ا�نسانية، وتحول دون حصوله على حق من حقوقه تماعيةجالعضوية والنفسية وا�

.برمته ا�نساني العامة، ويقرھا المجتمع ا0خ*قتقرھا 
(2)

  

من خ*ل ھذا التعريف أن العنف يشمل كل ما من شأنه أن يحدث خل* في يتضح لنا 

  .شخصية الفرد من جميع جوانبھا

، وھو عادة وا�كراهوالقھر  المشوب بالقسوة والعدوانية السلوك بأنهيعرف العنف  كما  -  

يحا تستثمر فيه الدوافع و الطاقات العدوانية استثمارا صر والتمدن، سلوك بعيد عن التحضر

.، والتكسير والتدمير للممتلكات، و استخدام القوةا0فرادوتقتيل  بدائيا كالضرب
(3)

  

ومما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن العنف ھو سلوك يبين وجود اخت*ل في شخصية الفرد   

مادية، معنوية، مباشرة، غير (بسبب إثارة العنف في نفوس اEخرين بمختلف ا0شكال 

لك الجرائم ذلوكات ا0فراد و تحدث فيھا ا'ضطرابات، وكمثال على تؤثر على س) مباشرة

ا�رھابية وما تتركه من اثر على نفوس  ا0فراد وخاصة ا0طفال إذا شاھدوھا بمرأى 

  .نفسية و خيمة كالخوف و القلق اثارآعينيھم، فتترك لديھم أ

  

  :العنف من الناحية القانونية * 

                                                 
(1)

  .208،206 ص كوثر إبراھيم رزق، مرجع سابق ، ص   
(2)

، مرجع سابق،   بي، أعمال الملتقى الدولي حول العنف والمجتمعبنية الثقافة العربية و انتشار مظاھر العنف في المج العر ، أحمد ا0صفر   
  .60ص
  .49، ص28،2000، مجلد4العلوم ا'جتماعية، عدد مجلة ،ظاھرة العنف السياسي في الجزائر ،سرحان بن دبيل العتيبي  (3)
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أفراد (قوة التي تھاجم مباشرة شخص اEخرين و خيراتھم ال"يعرفه بأنه  :يعرفه فيرود -

بقصد السيطرة عليھم بواسطة الموت والتدمير وا�خضاع و الھزيمة على ربط ) وجماعات

.العنف مباشرة
(1)

  

يتضح لنا من خ*ل ھذا التعريف أن العنف يھدف إلى السيطرة على اEخرين باستخدام القوة 

  .التي تؤدي إلى الھزيمة والموت

 باستخداماتغير الشرعي للقوة أو التھديد  ا'ستخدام" بأنه  :ساند بول روكنغ هيعرف -    

.باEخرين�لحاق ا0ذى والضرر 
(2)

  

   .في استخدام القوة بھدف إلحاق الضرر با0فراديتفق ھذا التعريف مع التعريف السابق 

القتل، (القوة المادية ال تركز على استعم اتالتعريف مما سبق يمكننا القول أن جل ھذه    

سلوك غير معترف به قانونيا، ويعاقب  العنف  انو ،)تالجرح، إلحاق الضرر بالممتلكا

  .عليه

  :العنف من الناحية ا0جتماعية  *

استخدام وسائل القھر أو القوة أو التھديد باستخدامھا �لحاق ا0ذى و "بأنه : يعرفه دينستين -

ذلك من اجل تحقيق أھداف غير قانونية أو مرفوضة  تالضرر با0شخاص و الممتلكا

 ."اجتماعيا
(3)

   

  من خ*ل ھذا التعريف  

نفسه،  الفرد أو، Kخرينلع*ئقي بحيث يصيب التدمير  مأزقنتاج  بأنه: " يعرفه ايسنارد -

(4)".اEخرينفيشكل العنف طريقة مع 
   

 ، في حين نجدأزمة ع*ئقية  نستشف من ھذا التعريف أن العنف في أغلب حا'ته يعود إلى  

  .طارئة آنية،أو إلى عوامل اعتيادأو إلى حا'ت أخرى تعود إلى عوامل مرضية،

  

 أوالسلوك الذي يقوم به الفرد منتھكا معيارا معينا لوجود دافع معين، : " بأنه أيضاويعرف -

 لمعنىالضغوط التي يخضع لھا الفاعل وبھذا ا أومجموعة من العوامل و الظروف  لوجود

".Eخرينمع  ا0فرادفان العنف ظاھرة سلوكية تنشا من خ*ل تفاعل 
(1)

  

                                                 
  .151، ص1975ق، ترجمة الياس زح*دي، منشورا وزارة الثقافة، دمش المجتمع والعنف، ،فيليب برنو وآخرون  (1)

(2)
  121مرجع سابق ،ص ،كامل عمران     

  .31، ص1997الدار العربية للعوم، بيروت، ، العنف و الجريمة ،يع شكوردخليل و  (3)
(4)

 مرجع العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطية ،  أعمال الملتقى الدولي ا(ول حول العنف والمجتمع ،نصر الدين جابر،إبراھيمي لطاھر   

  .301سابق، ص
(1)

، 1990-1989، رسالة ماجستير غير منشورة، معھد علم ا'جتماع، الجزائر، جنوح ا(حداث وع قته في الوسط ا(سري ،زينب حميدة بقادة   
  . 11ص
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ومعايير  ' تنطبق مع قوانين بأعمالالعنف ھو القيام  إن: "نستنتج ومن ھذه التعاريف     

  ".الضرر با0فراد و الممتلكات إلحاقالمجتمع وينتج عنھا 

  بدنيا  أولفظيا  وقد يكون  الفرد، ناتج عن سلوك  كل  ھو : للعنف ا@جرائيالتعريف -

  ا�حباط  أومواقف الغضب  أملتهغير مباشر،  أو ا، مباشراجماعي أو اماديا، فردي أو

اجتماعية ويترتب أو ا�زعاج من قبل اEخرين ، أو أملته مشاعر عدائية لديه أو ظروف 

  .الممتلكاتضد  أو لKخرين أومادي للشخص نفسه  أوبدني  أذى إلحاقعلى ھذا السلوك 

  :المصطلحات المتعلقة بالعنف -ب

 وتتمثل التي يجب توافرھا في التحليل العلمي، ا0ساسيةتعتبر المفاھيم احد المتطلبات        

وجھات النظر و  المتعلقة بمفھوم الدراسة نتيجة لتباين بينالمصطلحات في ضرورة توضيح 

كبيرة من الوضوح ونتناول  درجة ىإلا'خت*ف حول المفھوم الواحد من اجل الوصول به 

العدوان، :  كا0تيبمفھوم العنف وھي  في دراستنا ھذه بعض المصطلحات التي لھا ع*قة

  .، التعصبا'نحراف ،ا�رھابالتطرف، 

منھما مستقل عن  كل إنھناك اخت*ف بين العلماء حول العنف، فيرى البعض  :دوان ـــالع -

  .يجعل العنف والعدوانية مترادفان نأيحاول  ا0خر، والبعض ا0خر

تلك النزعة أو مجمل النزعات التي تتجسد في تصرفات حقيقية أو " : ابأنھعرف تفالعدوانية 

نشاط ھدام أو :" ، كما يعرف بأنه " وھمية ترمي إلى ألحاق ا0ذى با0خر وتدميره وإذ'له

خص أخر إما عن طريق تخريبي من أي نوع أو أنه نشاط يقوم به الفرد �لحاق ا0ذى بش

" الجرح الجسدي الحقيقي أو عن طريق سلوك ا�ستھزاء والسخرية والضحك
(2)

  .  

  :الفرق بين العنف والعدوانية 

  .من العنف وأوسعالعدوان اشمل 

  .العنف محدد وھو صورة من صور العدوان

  .ةبسيط يكون صورة تنافسية أنالعدوان ليس بالضرورة ا'عتماد على القوة، فيمكن 

  :وھي  ا0ھدافلكن كل من العنف والعدوان لھما نفس 

.ا�خضاع، ا�ذ'لالسيطرة، الترھيب، الموت، الضغط، الھيمنة، 
(1)

  

  .وفي دراستنا ھذه نعتبر كل من العنف و العدوان مترادفان

                                                 
(2)

  .29، 28ص مرجع سابق ، ص ،مراد بوقطاية    
  .49مرجع سابق، ص ،جمال معتوق  (1)
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ويشمل المعتقدات وا0راء وا�تجاھات السلبية للفرد أو الجماعة، نحو أفراد أو  :التعصب  -

ات على أساس اللون ، الجنس، الدين ، ا�نتماء السياسي ، الطبقة ا�جتماعية ، اللغة أقلي

.إلخ...القومية، ا0صول الجغرافية
(2)

   

 يرفضون أفرادوسلوك جماعات و  أفكارف لوصف يستخدم مصطلح التطر :التطرف  -

جامدة  كارا0فمجموعة من  أومجتمعاتھم، ويتمسكون بفكرة  الحوار مع مخالفيھم أو مع 

للفعل  أو للمجتمع أوالعملي للعلم  أوالواقعي  ا�دراكبعيدة من  أسسيخترعونھا على 

  ...).السياسي، ا'قتصادي، الثقافي(ا'جتماعي 

يستثير عادة  قيام ع*قة مع المجتمع، والى ممارسة العنف الذي إلىو التطرف عادة يؤدي 

.و العقائدية قيةا0خ* ا0سسالتخلي عن  إلىعنفا مضادا يؤدي 
(3)

  

الممتلكات العامة و  أو ا0موال أو ا0رواحا'عتداء على  أوالتھديد  ويقصد به  : ا@رھاب-

الدولي باستخدام  أوالمحلي  مجموعة ما، ضد المجتمع أوالخاصة بشكل منظم من قبل دولة 

.معين وسيلة من شانھا نشر الرعب في النفوس لتحقيق ھدف
(4)

  

ن المجتمع الجزائري عرف تنامي كبير لظاھرة ا�رھاب والتطرف خاصة ونشير ھنا إلى أ

نتجت عنه عدة مظاھر تمثلت في الضرب في العقود ا'خيرة مما أحدث ھزة داخل المجتمع 

ھذه السلوكيات غير السوية التي لم .والشتم،السرقة،ا�نتحار،تعاطي الممنوعات بشتى أشكالھا

  .تدت إلى المنظومة التربويةيسلم منھا أي نسق مجتمعي ،حيث إم

أي سلوك ' يتفق مع توقعات ومعايير السلوك الفردي العامة "ويقصد به : ا@نحراف-

"والمقررة داخل النسق ا�جتماعي
(5)

  

وعليه يمكننا القول أن ا�نحراف يشمل كل السلوكات التي 'تتوافق مع القانون الداخلي 

  .للمؤسسة ومع القواعد ا�جتماعية

  

  

  :عديدة نذكر منھا  أنواعأشكال وذ العنف يتخ

  :عنف حسب المصدر  *

                                                 
(2)

، ب ط ،  دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر   مفاھيم أساسية في علم النفس ا@جتماعي ،دين جابر نصر ال ،الھاشمي لوكيا    
  .185،ص 2006

(3)
  .59، 55 ص ، ص1994المصرية، القاھرة، -، مكتبة ا'نجلوالمنھج القومي و ا(من القومي ،مجدي عبد العزيز  

(4)
  .100، ص2001، دار غريب للنشر و لتوزيع، لقاھرة، نية وترويضھاسيكولوجية العدوا ،عصام عبد الطيف العقاد   

(5)
  . 41فوزي أحمد بن دريدي،مرجع سابق،ص  
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 ا0شياء أوو الجماعات  ا0فرادبغيره من  ا0ذى إيقاع إلىھو نزوع الفرد  :عنف فردي  -ا

عله معينة تج ، و مرتكب العنف الفردي يتميز بصفات(1)باعتبارھا حا'ت خاصة به وحده

  .لمثل ھذا السلوك لضرورةاالعنف متى سمحت له  إلىكثيرا ما يميل 

ذات  ھو صورة خاصة من صور العنف تقوم به مجموعة بشرية :العنف الجماعي  -ب

 أوفرد  اتجاه...) ، قتل، تدمير، حرق، تخريبإيذاء(العنف خصائص مشتركة تعبر عن 

من يكون  أن محتمل أوكمصدر فعلي  إدراكهاتجاه موضوع يتم  أومعادية  أخرىجماعة 

.الخطر أو طا�حبامصادر 
(2)

والعنف الجماعي تنمو الدافعية لديه من خ*ل تفاعل العديد من  

 و ا'قتصادية و النفسية و العقائدية العوامل ا'جتماعية
، ھذه العوامل عادة ما تكون بارزة )(3

 ...المشتركين في العنف الجماعي ويسعون للتعبير عنھا و تحقيقھا بشتى الوسائل أذھانفي 

  ...جرائم النھب و السلب و القتل و التخريبمثل ارتكاب 

يشير ھذا المفھوم بوجه عام إلى سوء معاملة شخص لشخص أخر  :العنف ا(سري  *

، مثل الع*قة بين الزواج والزوجة، وبين اEباء و ا0بناء، وبين (3)به ع*قة وثيقة  هترتبط

يكون ھذا العنف مادي أو وقد يمتد ليشمل العنف ضد ا0مھات و ا0قارب، وقد ... ا�خوة

.معنوي
(4)

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

  .الت*ميذ وعلى تحصيلھمالدراسي وولد لديھم نوعا آخر من العنف

   :العنف من حيث المقصد*  

في على إعتبار وھو العنف الموجه للمصدر المتسبب في إنتاج السلوك العن :عنف مباشر  -ا

أن ممارسة العنف كسلوك عدواني يكون في الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من طرف أو 

  .أطراف أخرى سابقة

وھو العنف الموجه نحو جھة أخرى لھا ع*قة بالمصدر ا0صلي  :عنف غير مباشر  -ب

.المتسبب في السلوك العنفي
(1)

  

  :عنف من حيث الھدف * 

 أعما' ، أي انه يتضمنإي*مھابه معاقبة الفرد لذاته و  يعنيو: عنف موجه نحو الذات  -ا

 ألعمدي جسمه كالتعذيب و حرق الجسم وتناول المخدرات و الجرحفي  ا�نسانتصيب 

  .درجات العنف نحو الذات أقصىالجسم، ا'نتحار و ھو  0عضاء
                                                 

  .30مرجع سابق، ص  ،حسني صفوان  (1)
(2)

سات ، الكتاب السنوي لعلم النفس، الجمعية المصرية للدراظاھرة العنف لدى بعض شرائح المجتمع المصري ،سعيد محمد نصر، محمد سليمان   
  .71، ص1979، 6النفسية، مجلد

  .  446،445ص ، ص2000، دار المعرفة الجامعية، ا�سكندرية،علم ا0جتماع ا(سرة ،السيد عبد العاطي و آخرون  (3)
(4)

  .116، ص2001، مؤسسة الرسالة، الكويت، العنف ا(سري وأثره على الصحة النفسية لEسرة ،أمل أحمد  
(1)

  .184،أعمال الملتقى الدولي ا0ول حول العنف والمجتمع،مرجع سابق ،ص  شرطة الجزائرية في مواجھة  أعمال العنفتجربة ال،الطيب نوار   
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، (2)الجماعات أو دبا0فراو الضرر  ا0ذى إلحاقو يقصد به  : اFخرينعنف موجه نحو  -ب

والسب و  ومضايقتھم اEخرينمعنويا كالصراخ في وجه  أوماديا كالتعدي و الضرب  إما

  ...الشتم 

 أو، ھاوإت*فويقصد به تخريب وتھديم ممتلكات الغير  :عنف موجه نحو الممتلكات  -ج

  .بغير رضاھم أو اEخرين وبرضي، ع*نية أوو ا'ستحواذ عليھا سرا  سرقة ھذه الممتلكات

ھياكل في الة نمجموعة من ا�خت*فات والتناقضات الكام "ويعني :العنف السياسي  * 

ويتخذ عدة أشكال منھا غياب التكامل الوطني داخل المجتمع ،ا�قتصادية والسياسية للمجتمع

وسعي بعض الجماعات إلى ا�نفصال عن الدولة وغياب العدالة ا�جتماعية وحرمان قوى 

ع من بعض الحقوق السياسية وعدم إشباع الحاجيات ا0ساسية كالتعليم معينة داخل المجتم

" والصحة والمأكل للقطاعات العريضة من المواطنين 
(3)

 أھداف، وذلك من اجل تحقيق  

  .ضة اجتماعيارفومو  غير قانونية

  

  

  

  

  

  

  

:   

  :تتمثل مظاھر العنف فيما يلي      

  :ومن مظاھره  :المادي العنف  -ا

الحد  أو ا�حباط نتيجة ا0شياءوتعني تدمير ممتلكات الغير وتحطيم : لكات الغيرتخريب ممت

.الغير بدافع ا'نتقام أو
(1)

  

(2)' يملكه بأنهوتعني محاولة ا'ستي*ء على شيء يشعر الفرد  :السرقة  -ب
فقد يسرق  

ق للتباھي يسر أو التي يحبھا، ا0شياءبدافع حرمانه من  أوالفرد بھدف تلبية حاجة الجوع 

                                                 
(2)

  .210مرجع سابق، ص ،كوثر رزق  
(3)

  .429مرجع سابق ، ص  ،عبد الفتاح أبي  مولود   
(1)

  .274ت، ص. كتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، ا0ردن،د، مسيكولوجية الطفولة و المراھقة ،ترجمة سعيد حسني العزة،  شيفر وولمان  
(2)

  .278،275 ص سابق، صالمرجع نفس ال  



  العنف المدرسي من منظور سوسيولوجي                                        الفصل الثاني      

 

44    

الوالدين  إھمالالسرقة ھو  ، وقد يكون دافعباEخرين ا0ذى إلحاقبھدف  أوالغير،  أمام

  ...و الغير و الحقد و الكراھية لSبناء

 باEخرين وا0ذىالضرر  إلحاقويتمثل في  : اFخرينا0عتداء على -ج
(3)

   كالمشاجرة 

  .ت تھديد الس*حتح أو با�كراهوالضرب والتشويه والقتل، وا'غتصاب 

وھو ا'تصال الجنسي ا�جباري باستخدام القوة بين البالغ والطفل  :ا0ستغ ل الجنسي  -د

إرضاء لرغبات جنسية عند البالغ دون وعي أو إدراك لدى ا0طفال غير الناضجين لطبيعة 

كشف  - :تلك الع*قة أو إعطاء موافقتھم على تلك الع*قة، ويقصد با'ستغ*ل الجنسي

،التلصص على الطفل م*مسة أو م*طفة جنسية، زالة الثياب عن الطفلإ ،ا0عضاء التناسلية

أعمال مشينة غير أخ*قية كإجبار الطفل على  ،تعريض الطفل لصور أو أف*م جنسية ،

.اغتصاب ،التلفظ بألفاظ جنسية
(4)

وقد يقع داخل نطاق ا0سرة أو خارجھا وفي كلتا الحالتين  

  .الشديد والحيلولة دون الحا'ت إلى القضاء يحاط بالتكتم 

  :مظاھره أھمويشمل العنف اللفظي و الرمزي ومن  :العنف المعنوي  -ه

التلفظ  و مشاعر الغضب، على شكل صراخ و أفعاليظھر من خ*ل  :العنف اللفظي  - و

 مإي*مھ و أھانتھمو  بألفاظ اEخرينو قذف جارحة و السب و الشتم و التھديد  بألفاظ

يوقع الفتنة بين  ،والنميمة و الغيب و الوشاية، و الفتنة والتحدي و الكذب الخطير الذييانفس

بالفرد في  أو باEخرين الضرر �لحاقو ھذا كله بدافع الحقد  و الغيرة و الكراھية  اEخرين

  ...حد ذاته

فوذ يقوم على أي ن: " ويعرفه بيار بورديو بأنه العنف،  أنواعوھو اخطر  :العنف الرمزي 

العنف ال*رمزي أو أي نفوذ يفلح في فرض د''ت معينة وفي فرضھا يوصفھا د''ت 

شرعية حاجبة ع*قة القوة التي تؤصل قوته ، ويضيف إلى ع*قات  القوة ھذه  قوته الذاتية 

 "خوصصمالمخوصصة أي ذات الطابع الرمزي ال
(1)

الكتابات ومن أمثلة  العنف الرمزي  

و  العينين، وجحوظمتھجمة  ا�يماءات و السخرية و التھكم و تعبيرات وجھيهو  الحائطية

  ...تقطيب الحاجبين 

                                                 
(3)

  .325،279ص صسابق،المرجع نفس ال  
(4)

، أعمال الملتقى الدولي ا0ول حول العنف والمجتمع،جامعة محمد خيضر بسكرة  تأثير العنف المدرسي على شخصية الت ميذ، كامل عمران    
  .125، 124، ص ص 2003/2004

، سلسلة الدراسات ا'جتماعية مشك*ت وقضايا المجتمع في عالم العوامل و التجليات–مورفولوجيا العنف المدرسي  ،كنزاري محمد فوزي  (1)
  . 215، ص 2007متغير،  دار الھدى للطباعة والنشر و التوزيع 
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رغباتھم  و عدم ا'ھتمام بتلبية، باEخرينيعبر عن ال*مبا'ة و عدم ا'كتراث  : ا@ھمال

 وحاجاتھم كما يتضمن التحقير و ا'زدراء
و كمثال على ذلك احد الزوجين  الذي يھمل  ،(2)

ة و العاطفية فيولد في نفس ا0خر عنفا مضادا قد يأخذ يا0خر، و' يكترث بحاجات الماد

  .وا�ھمال غير المقصود -ا�ھمال المقصود: ويصنف إلى فئتين .شكل الخيانة

يتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل ا�يذاء وإلحاق الضرر كوسيلة  :العنف الجسدي

ة تترك آثاراً جسدية ظاھرة أو مخفية كما تترك آثاراً نفسية عقاب غير إنسانية وغير شرعي

الذي قد تتفاقم نتيجته ) الضرب والجرح وا�يذاء الجسدي( يصعب تجاھلھا ويتمثل ذلك في

الجرمية إلى حد الموت وليس بمستغرب أن نسمع عن أطفال قضوا تحت تأثير ضربة طاثشة 

يد من الضرب أو الركل أو حتى التحقير أو بالمسطرة على الرأس أو بتأثير من الخوف الشد

شد ا0ذن إذا كان الطفل على درجة عالية من الحساسية والرھافة أو كان يعاني من أمراض 

أن تلك ا0فعال العنيفة قد يتم التعتيم عليھا من قبل إدارة المدرسة  ءأو آفات قلبية مث*ً وا0سو

اق على الفاعل من حيث الجزاء وخراب والجھات المعنية بحجة عدم مقصوديتھا أو ا�شف

.البيت وطبعاً يحدث ھذا في نطاق ضيق جداً لكنه ليس نادر 
(3)

   

إن العنف الجسدي كوسيلة عقاب أو غيره،يصنف اليوم من بين الجرائم الماسة با0شخاص 

  :ثم إن استخدامه كوسيلة ضبط في المجال التعليمي و التربوي يعتبر 

نفسية '  ثاراآجسدية ظاھرة أو مستترة،كما يترك  ثاراآية 0نه يترك وسيلة غير إنسان:  أو'

  .يمكن نكرانھا في تطور الدراسات النفسية و الطب النفسي

وسيلة غير شرعية نتيجة لما قد يترتب على العنف الجسدي من أدى في شخص الفرد :ثانيا 

أو يتسبب في إعاقة  كالضرب و الجرح و الذي قد تتفاقم نتيجته السلبية  إلى حد موته

  (1).مستديمة له 

الذي قد يتم من خ*ل عمل أو ا'متناع عن القيام بعمل وفق مقاييس  :العنف النفسي 

مجتمعية ومعرفة علمية بالضرر النفسي وقد تكون تلك ا0فعال على يد فرد أو مجموعة 

نية والجسدية، ومن يملكون القوة والسيطرة مما يؤثر على وظائفه السلوكية، الوجدانية، الذھ

ا�ھانة، التخويف، ا'ستغ*ل، العزل، عدم ا'كتراث وكذلك : ا0مثلة على العنف النفسي

  .فرض اEراء على اEخرين بالقوة يعتبر نوعاً من أنواع العنف النفسي

                                                 
(2)

  .27مرجع سابق، ص،سعد مغربي  
(3)

 :  ، نق* عن موقع ا0نترنت ) 23/02/2005( حماية ا(طفال والنساء من العنف،ليعلياء يحي العسا   

13.01.2008 à 17h31  -http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001  
  . 216مرجع سابق ،ص،كنزاي محمد فوزي   (1)
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ويدخل ضمن تھديد حرية ا�نسان وكرامته وبالتالي حقوقه كإنسان،  :ا(سريالعنف  

امسة من ا�ع*ن المذكور إلى عدم تعريض أي إنسان للتعذيب و' وأشارت المادة الخ

 "ة بالكرامةاحطإللعقوبات أو المعام*ت القاسية أو الوحشية أو 
(2)

  

ھو أحد أنماط السلوك العدواني الذي  ينتج من وجود " وفي تعريف آخر للعنف ا0سري 

الرجل داخل ا0سرة وما يترتب ع*قات غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة و

لك من تحديد 0دوار ومكانة كل فرد من أفراد ا0سرة وفقاً لما يمليه النظام ا'قتصادي ذ على

ضرب وإھانة الزوجة "وأيضاً فأن العنف العائلي يشير إلى .وا'جتماعي السائد في المجتمع

لك ذة، وقد يقوم بوا0طفال بأشكال متعددة، واغتصاب المحرمات من النساء في ا0سر

الزوج، ا'بن، ا0ب، ا0خ حيث يتمتع الرجل في المجتمعات ا0بوية بمكانة وسلطة، ا0مر 

."الذي يعزز تلك السلطة على المرأة وفرض نفوذه من خ*ل استخدامه العنف عليھا
(3)

 

وء والمبرر الحقيقي وراء العنف أن لSمر ع*قة بالتقسيم ا'جتماعي للعمل تاريخياً، ونش

السلطة ا0بوية 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

و بين المعلمين أنفسھم، أو بين أنفسھم، أ ت*ميذقصد به العنف بين الوي  :العنف المدرسي

وھذه الحا'ت مجتمعة تشير الى العنف المدرسي الشامل الذي تسوده حالة  الت*ميذالمعلمين و

من عدم ا'ستقرار وتظھر فيه بكل وضوح عدم القدرة على السيطرة على ظاھرة العنف 

لمفھوم إلى التخريب أنفسھم أو بينھم وبين المعلمين، كما يشير ھذا ا ت*ميذالمنتشر بين ال

 تلميذالمتعمد للممتلكات حيث يطلق عليه تسمية العنف الفردي والذي ينبع من فشل ال

ومما ' شك فيه أن للعنف المدرسي تأثيرات .وصعوبة مواجھة أنظمة المدرسة والتأقلم معھا

ي ويظھر ھذا في المجال السلوكي والتعليمي وا'جتماع ت*ميذسلبية كبيرة تنعكس على ال

  . في دراستنا ھذه  العنف المدرسي ھو المحور ا0ساسيو. وا'نفعالي

  

  

  

                                                 
 :  ، نق* عن موقع ا0نترنت ) 23/02/2005( حماية ا(طفال والنساء من العنف،علياء يحي العسالي   (2)

13.01.2008 à 17h31  -http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001  
(3) http://www.tarbya.net/SpSections/ArticleDetailes.aspx?ArtId=148&SecId=12 , le 13.01.2008 à 17h27. 
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تذتھم ، حيث ن العملية التربوية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين الت*ميذ وأساإ        

ومن أھم  ، أن سلوك الواحد يؤثر على ا0خر وك*ھما يتأثران بالخلفية البيئية المحيطة بھما

  :ا0سباب التي تقف خلف ظاھرة العنف مايلي

  :العوامل الذاتية* 

على  يالكاف الدليل إقامةلم تستطع البحوث التجريبية  :الفيزيولوجية و البيولوجية ا(سباب-

  البيولوجية  بوجود ع*قة مباشرة بين العوامل الفيزيولوجية و صحة التصور القائل

  غير مباشرة وجود ع*قة إلىتشير  الشأننتائج في ھذا  لىإتوصلت  أنھا إ'والعنف، 
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العنيفة ومن ثم يزيد  استجابة للمثيرات أكثرتلك العوامل تجعل الفرد  أنبينھما، بمعنى  

على وجود تلك الع*قة من  حتمال ارتكاب للسلوك العنف، وھناك مؤشرات عديدة تدلإ

 الذي يدفع الكثير من ا0ساسير المؤثر و تعتبر العوامل البيولوجية العنص :مايلي  أبرزھا

لسلوك  العنف، وذلك بسبب العطب الذي يصيب الدماغ، يعتبر الدافع الرئيسي إلى ا0فراد

ممن يعانون  %70 أن، فقد وجد 0خر أوخ*يا المخ لسبب تلف بعض  العنف ومن ذلك مث*

(1)ابا0سب 0تفهمنھم الدماغ يستجيبون بعنف و عدوانية  أصابتصدمات 
 أنوكما وجد . 

أي الذين  من الشراب المسكر و بعد ا'نتھاء أثناءالذين يتعرضون لحوادث تصيب الدماغ 

عطب يصيب الدماغ يؤثر في وظائف  يدمنون الكحوليات يصبح سلوكھم عنيفا، لذا فان أي

  الخاصةالتي تتحكم بالمنطقة  من الدماغ، وھي المناطق ا0ماميةالفصوص 

  .ي و با'نفعا'ت كانفعال الغضب الھيجانيالحكم العقلبو 

زيادة  إن إلىالمستمدة من البحوث التجريبية  ا0دلةتشير بعض  :ا0خت 0ت الھرمونية -

تزيد من  ا�ناث وستيرون لدى الذكور، ونقص ھرمون البروجيستيرون لدىتھرمون التس

ا'ستجابة  إلى المرأة عداداست أنذلك  إلىالقابلية ل*ستثارة و من ثم العنف لديھم، يضاف 

فيھا ا'خت*'ت الھرمونية  ي فترة تحدثھالدورة الشھرية، و أثناء ئميرتفع بشكل داالعنيفة 

ارتكبن  ممن على سجينات أجريت لديھا كما ھو معروف، و قد تبين في احد البحوث التي

ھاز العصبي و المواد النفسية على الج تأثير منھن كن في فترة طمث %62جرائم العنف ان 

على الخمر  يؤثرفعلى سبيل المثال ، (2)ا'متناع عنه أوتھيئا لممارسة العنف  أكثرجعله 

عن ضبط العنف و الموجودة في المخ، ومن ثم يصيح  ةالمسؤول وظائف التحكم في المراكز

 أكثرلممارسته، كذلك العقاقير المنشطة تنبه الجھاز العصبي و تجعله  اأكثر استعدادالفرد 

  .ل*ستجابة بصورة عنيفة تھيئا

الفرد  حاجات إشباعالعوامل النفسية و ما يصاحبھا من عدم  إن :النفسية  ا(سباب*

الصراع النفسي،  قيام إلى، وعجزه عن التكييف ا'جتماعي السوي، تؤدي بالتدريج ا0ساسية

  ان با'طمئن عدم الشعور إلىفيؤدي بالفرد الداخلي،  ا0مننوع من انعدام  أو

، إليهاقرب الناس  ممارسة العنف حتى ضد إلىھذه العوامل  الوحدة، و تدفعه كل والعزلة و 

ممارسة ھذا  النوع  إلى يدفع الفرد أساسيو التي قد تكون في حد ذاتھا عامل  أسرتهوھي 

  .نفسھا ا0سرةمن السلوك، نتيجة وجود اضطرابات داخل 

                                                 
(1)

 le 12.03.2007 à 11h 48. www.google.com ,: عن موقع ا0نترنت نق!      
  .335، ص 1993، مطابع زمزم، القاھرة، 2، ط  أسسه وتطبيقاته(علم النفس ا0جتماعي،زين العابدين درويش  (2)
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الدائم وھذا   ، القلقكا�حباطية مرتبطة بالفرد عوامل شخص إلىالعنف  أسبابكما تعود     

لوحظ ارتباط العوامل ف ،اعنف أكثرو  أشد أفرادعلى   أجريتبعض الدراسات التي  أكدتهما 

 : لحالتھم اEتية
(1)

  

 .مارسوا العنف مبكرا أنھم •

 .في الطفولة لLيذاءتعرضوا  •

 .ضعفه أو والديالغياب النموذج  •

 .و التعبير عن الرفض الداخلي وا�حباطالشعور بالتعاسة  •

 .نفسھا ا0سرةو ا'زدحام السكاني داخل  ا0سريةعدم استقرار الحياة  •

أي حادث يھاجم ا�نسان ويخترق الجھاز " وتعرف الصدمة بأنھا  :الصدمات النفسية   -  

وقد ينتج عن ھذا الحادث تغيراٍت في . الدفاعي لديه، مع إمكانية تمزيق حياة الفرد بشدة

وتؤدي . مرٍض عضوي إذا لم يتم التحكم فيه والتعامل معه بسرعة وفاعلية لشخصية أوا

 "الصدمة إلى نشأة الخوف العميق والعجز أو الرعب
انفعا'ته الناتجة  كل ذلك يزيد من،(2)

  .العنف إلىبدوره يؤدي  الھرمونية لخ*يا الجسم، و ذلك ا�فرازات يف ما'نتظاعن عدم 

توقع عملية تتضمن ادراك الفرد لعائق يعوق اشباع حاجة له "وھو عبارة عن   :  ا@حباط  -  

مXXع تعXXرض الفXXرد مXXن جXXراء ذلXXك لنXXوع مXXن انXXواع ,حXXدوث ھXXذا العXXائق فXXي المسXXتقبل  لزاو

"التھديد
(1)

تلك النظرية ووجXود  إزاءعدة تحفظات  أثيرتانه قد  إلى ا�شارةولكن تجدر بنا   .

العنف في ظXل  العنف، فعلى سبيل المثال قد يمارس الفرد السلوكو  ا�حباطع*قة نسبية بين 

ضXروب غيXر عنيفXة   إلXى ا�حبXاطو في المقابXل قXد يXؤدي ، ا0جيرمثل القاتل  ا�حباط غياب

  ...التحدي إثارة أواليقظة،  أح*م أوا'كتئاب،  أومن السلوك كالتعاطي 

  : ةا0جتماعيالعوامل 

  : لطويطبيعة المجتمع ا(بوي والس   

رغم أن مجتمعنا يمر في مرحلة إنتقالية ،إ' أننا نرى جذور المجتمع المبني على           

السلطة ا0بوية مازالت مسيطرة ،فنرى على سبيل المثال أن إستخدام العنف من قبل ا0خ 

                                                 
(1)

  .23، 22ص مرجع سابق، ص  ،محمد عبد الرحيم حمودة  
 

(2)
  :، نق* عن موقع ا0نترنت )Trauma(لنفسيةالصدمة ا ،أحمد محمد الحواجري  

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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ة الكبير أو ا0ستاذ ھو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير ا�جتماعية السليمة وحسب النظري

ا�جتماعية النفسية فإن ا�نسان يكون ،عنيفا عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكا 

  .ممكنا ومسموحا به ومتفقا عليه

ميذ بناءا على ذلك تعتبر المدرسة المصب لجميع الضغوط الخارجية فيأتي الت*            

فرغوا مكبوتاتھم بسلوكيات بھم إلى المدرسة لي ينوالمجتمع المحيط المعنفون من قبل ا0ھل

عدوانية عنيفة يقابلھم ت*ميذ أخرون يشابھونھم الوضع بسلوكات مماثلة وبھذه الطريقة 

تتطور حدة العنف ، ويزداد إنتشارھا كما في داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقف 

التوجھات المتشابھة حيال العنف ،شلل وتحالفات من أجل ا�نتماء مما يفرز عندھم تلك 

.والسلوكات إذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فإن المدرسة  ستكون عنيفة 
(2)

  

  

  

  

  

تشير ھذه النظرية إلى أن التلميذ خارج البيئة المدرسية  يتأثر بث*ث مركبات أساسية وھي 

ا0سرة ،المجتمع وا�ع*م ، وبالتالي يكون العنف المدرسي ھو نتاج للثقافة المجتمعية 

.نيفةالع
(1)

  

تمارس دورا  المؤسسات ا'جتماعية الناقلة للثقافة، أولىبوصفھا  ا0سرة إن : ا(سرة

 أالمتنوعة التي تلج ا0ساليب كفھا لدى الفرد من خ*ل أوجوھريا في غرس الميول العنيفة، 

ا'جتماعية و يتجسد ھذا الدور في  في القيام بالدور المنوط بھا في عملية التنشئة إليھا

  :لمظاھر و الممارسات التالية ا

كليھما  أوحد الوالدين أھجر  أوا'ثنين معا،  أو ا0م أو ا0ب بوفاة ا0سريالتفكك  •

في السنوات  ا0م السجن، مما يحرم الطفل من والديه خاصة أوالط*ق  أوللطفل با'نفصال 

ة نمو وتكوين السليم نتيج حياته، و التي فيھا تتكون شخصية السوية وسلوكها0ولى من 

  .الذات الشاعرة

 أو إفراط خاطئة في التربية من أساليبتبعه من وما ي ا0سرةالتربية داخل  أسلوب •

 فالعنف  ،ا0بناءالقسوة و الصرامة في تربية  أو، أبنائھماللين و التسامح في معاملة 

                                                 
(2)

  .336مرجع سابق، ص  ،زين العابدين درويش      
  .1983، ب ط ، دار الثقافة للنشروالتوزيع  ،القاھرة،  دراسات في علم النفس ،موسى عبد Y عبد الحي    (1)
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 ا0ولىولة الطف خاصة في مرحلة ا0طفاليعود سوء التعامل مع  أو، أساساھو ثمرة التربية 

قامت بھا وزارة العمل و   التي ا�حصائيات أكدتهالفكرية والمادية، و ھذا ما  أبعادھامن كل 

في  ا0طفالحالة عنف ضد  6500سجلت  بأنھاالحماية ا'جتماعية مؤخرا في الجزائر 

 إحباطوالديه  يسبب له طرف  منبوذ  من أومكروه  بأنه، فشعور الطفل (2)مرحلة الطفولة 

الوالدين في خطة واحدة لتربية  سي الذي ينتج عنه اضطراب سلوكي، كذلك عدم اتفاقنف

 تعطيل النمو العقلي والنفسي، إلىيؤدي  ،ا0بناءو  اEباءالطفل، و التفريق في المعاملة بين 

 )سيرزوكارل سميث(قام بھا  أجنبيةدراسة  أثبتت ، ولقد(3)و مخالفة معايير المجتمع وقيمه

التنشئة ا'جتماعية للفرد،  و سلوك العنف، و توصلت ھذه  ن الع*قة بينع 1973سنة 

ارتباط موجب بين عنف ا0بناء و درجة العنف والقسوة التي عاملھم بھا  وجود إلىالدراسة  

.اEباء وا0مھات
(4)

  

 بأمه ع*قة الطفل أنمن ينوب عنھا، حيث  أو ا0ماضطراب الع*قة بين الطفل و "*

الضمير  نموأن العديد من الدراسات  أثبتتنمو ا'جتماعي السليم، ولقد عامل ھام لل

 أو ا0مبشخص  ثم توحد مع قيم الوالدين، يستلزم ذلك ع*قة ثابتة دافئة إدخالالذي ھو 

  .حدث العكس فانه ينعكس على شخصية الطفل إذا، و (1)بديلھا

و كلما  السليم، ا0سرين التركيب تنبع م ةا'جتماعي أوغلب طاقات المجتمع الفردية إن أ    

من الكفاءات  أنتجتسليمة و بناءة، كلما  أسسمبنية على  ا0سريةكانت التربية و المعاملة 

جتماعي في التوافق ا' وجود ظاھرة عدم أنغير ما يدعم المجتمع بعوامل القوة و النجاح، 

  رادا0فبعض  بروز العنف عند إلىسرة ھو اخطر العوامل المؤدية ا0

 أثارالتي تترتب عليھا  الطرف المؤثر في ھذه المعاملة ا'جتماعية و اEباءغالبا ما يشكل  

مشوشين فكريا معطلي  ا0بناءمن  ھدم الكيان العائلي، ومن ثم نشوء جيل إلىسلبية قد تؤدي 

المعاشة  باتخاذھم سلوكات عنيفة و التي  الطاقات، والذين قد يعبرون عن رفضھم للحالة

العنيف سيرسم للطفل منھجا يسير عليه في  اEباء سلوك  أنثر  في حياتھم، و' شك في تؤ

 أجرتھاالدراسة التي  أثبتت، حيث (2)اEباءعن  ا0بناء ه لميزة  التقليد التي يتوارثھاحيات

وتكيفھم  ا0بناء، و ع*قتھا بعنف ةالو الدي ا0ساليببعض  حول 1981مديحة منصور 

النتائج عن وجود ارتباط ايجابي بين العنف والتكيف  أسفرت،حيث  ماعيا'جت و الشخصي

                                                 
  .19، الجزائر، ص 28/02/2001، جامعة قسنطينة، ملتقى وطني حول العنف و المجتمع ، وزير العمل و الحماية ا'جتماعية   -  (2)

(3)
  .441، ص2000، المكتبة الجامعية، ا�سكندرية، الصحة النفسية و سيكولوجية الشخصية  ،فؤاد مجمد جبل  

  .203مرجع سابق، ص  ،كوثر إبراھيم رزق   (4)
   .23،22مرجع سابق، ص   ،محمود عبد الرحمان حمودة   (1)

(2)   http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm, le 13.01.2008 à 17h27. 
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العنف يمارس من  أنفي  ا�ناثبين الذكور و  إحصائيافروق دالة  السيئ، كما وجدت

.ا�ناثمن  أكثر طرف الذكور
(3)

  

بوصفھم  اEخرين إدراك إلىمما يثير لديھم الشعور بالعزلة و الميل  ا0بناءتجاھل  •

تفريغا  أوإليھم  ا0نظارلفت  أووجودھم  ديلتأكلاللجوء للعنف  إلىلك ما يدفعھم معادين و ذ

سابق عاشوه ،  الشباب ردود فعل لد'ل مسرف أو  ا0طفالللتوتر، وقد يكون عنف بعض 

وھم وھم أطفال في حياتھم المنزلية، إذ كانوا قد تعلموا أن تجاب طلباتھم بمجرد الغضب، 

الدراسة  أثبتتهوھذا ما  ،(4)مع الناس جميعا خارج المنزل وبا0سليسلكون ذات  أ'ن

دراسة ( وا�ناثعند الذكور  حول العنف 1978التي قام بھا ستين و ھو فمان سنة  ا0جنبية

متوسطات درجات العنف بين الذكور و  الفروق الدالة بين أن إلى، توصلت الدراسة )مقارنة

 اEباءالتربية التي يتبعھا  أساليب إلىتعود  وإنما ينھما،الفروق الجنسية ب إلى' تعود   ا�ناث

.ا�ناثمع كل من الذكور و 
(1)

 

  : عوامل تتعلق بالمجتمع  •

 المجتمع علىمن احد مكونات العنف، ليس للفرد فقط، بل  خراEوھو  :القھر ا0جتماعي -

الواحدة كفيلة  ا0سرةمسالة ا'زدراء و السخرية و ا'ستھزاء بالشخصية في  أن إذ، أيضا

  القوة، للرد   لتثير في الفرد روح العنف و الحقد و الكراھية و استخدام

المشاكل العنيفة  أكثر  تشير العديد من الدراسات بان" إذالناتج عن ا'ستھزاء  و رفع القھر

على الصغار و القھر  كانت بسبب السخرية و ا'ستھزاء و تسلط الكبار ا0فرادبين  

متعددة كعدم  أشكا' ليأخذ يتعدى لذي ' يتوقف عند السخرية و ا'ستھزاء، بلا'جتماعي ا

  ".غتصاب الحقوق و عدم العدالةإ و النبذ ا'جتماعي و ا0فرادالمساواة بين 

" تشير  ا'ستعداد ل*ستجابة العنيفة، و إلىيشير بدوره  ا0خرھو  :التھميش ا0جتماعي  -

مقدار توتره  ي مثل تلك الجماعات الھامشية، يؤثر علىف عضوية الفرد أن إلىالدراسات 

 "أشكاله ىممارسة العنف بشت إلىالنفسي و الذي يدفعه 
المجتمع الذي  أن، و لقد لوحظ (2)

احترام السلطة في المجتمع  عدم أنكما  .فيه الط*ق تكثر فيه المشك*ت السلوكيةيكثر 

غياب الھدف القومي الذي يمتص طاقات  الدينية و لطة البيت و المدرسة و السلطةخاصة س

                                                 
  .199مرجع سابق،ص، كوثر إبراھيم رزق  (3)

  .235،231، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ص المرشد في علم النفس ا0جتماعي ،عبد الحميد الھاشمي  (4)
  . 203مرجع سابق، ص ، م رزقكوثر إبراھي   (1)
  .343مرجع سابق، ص ،زين العابدين درويش  (2)
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الديمقراطية الحقيقية و زيادة الفقر في المجتمع ھذا إلى جانب  الشباب، ونقص الممارسة

  .وجود العدوانية التي تنمي العنف

يشاھدونه  بما ا0فراد يتأثرالعوامل المؤدية للعنف، حيث يعتبر التقليد من بين  :التقليد -    

السلوكات عندما  ، فيحاول البعض  تقليد ھذهمن سلوكات عنيفة ةا0سر أوفي المجتمع 

و لقد "، إحباطهسببا في  الطرف الذي يكون إلىفيوجه عنفه حباطات إ أوتواجھه عراقيل 

عند خاصة بالسلوك العنيف  1969ذلك العديد من الدراسات خاصة دراسة باندورا عام أثبتت

وجود  إلىيشاھدون و توصلت ھذه الدراسة  ن 'الذين شاھدوا مشاھد عنيفة و الذي ا0طفال

الذين  ا0طفالمتوسطات درجة السلوك الضعيف عند  بين إحصائيةفروق ذات د'لة 

السلوك العنيف يتم تعلمه من خ*ل  أنكما وجد الباحث  و مشاھد عنيفة، أفعا'يشاھدون 

".ا0بناء مع اEباءتعامل   أسلوب
(3)

  

راشدا  الحضانة الذين شاھدوا شخصا أطفال" أنتبين  1921دراسة باندورا سنة وكذلك 

ھذا  أفعالمن  العنف اتجاه دمية كبيرة، قاموا بعد ذلك بتقليد الكثير أشكاليعبر عن مختلف 

تزيد في ) كرتون أف*منماذج حية، (م*حظة نماذج العنف  أنالعنيفة كما ظھر  الراشد

 "ارتفاع نسبة العنف
  توصل 1972سنة  أجراھااسة في درايرون " ، و حسب (1)

عدوانية وسلبية فان  كانت ھذه النماذج فإذاالطفل يقلد النماذج السلوكية التي يراھا،  أن إلى

".السلوك يصبح عنيفا
(2)

 

 ت*ميذوالمدرسين والمنھج وطريقة التدريس وعدد  ت*ميذويتمثل في ال   : الجو المدرسي -

'ھتمام بمشاكل او,أو عدمه في المدرسة  تلميذلالصف فھذه كلھا لھا تأثيرھا على تكيف ا

 تلميذ*ئم طريقة التدريس حسب قدرات اليوصعوبة المنھج الذي ' , وإيجاد حلول لھا تلميذال

من حيث العمر والقدرات والتحصيل ،وعدم وجود التجانس بينه وبين زم*ئه من الت*ميذ

.السليم من الناحية الدراسية  كلھا أمور تؤثر في عدم تكيفه,وإمكانياته بشكل صحيح 
  

من المعروف أن المجال الذي ينشأ فيه    : عدم إشباع الحاجات بالطرق التي تقرھا الثقافة -

فإذا ساعد ھذا المجال على إشباع ,يؤثر تأثيرا بالغا في نموه من جميع النواحي  تلميذال

أي في مظاھر سلوكه , وكهالبيولوجية النفسية أثر ذلك تأثيرا بارزا في سل تلميذحاجات ال

حدتھا فان شخصيته ستعاني من  تمواقف الحرمان وزاد توأساليب تكيفه أما إذا تعدد

                                                 
  .203مرجع سابق، ص ، كوثر إبراھيم رزق  (3)

  .409، ص2000، دار المعارف الجامعية إسكندرية، 3ط أسس علم النفس،، أحمد محمد عبد الخالق   (1)
  .155مرجع سابق، ص ، ليلى دمعة يعقوب  (2)
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ا'ضطراب في مظاھر سلوكه بما يجعله غير قادر على التكيف السليم مع زم*ئه و' مع 

.المجتمع الدراسي
(3)

 

بناء ا'جتماعي لكل التي تشكل ال ا0ساسيةمن بين العوامل   :العوامل ا0قتصادية  -

م ھذه أساس قياالعامل ا'قتصادي ھو  أنالحديثة نجد  أوالتقليدية  المجتمعات سواء

ا'قتصادي راحل تطورھا و اكتمالھا، فالمحيط طريقه يمكن تفسير م المجتمعات، وعن 

معين بمجموعة الع*قات و الص*ت ذات الطابع التبادلي لمنتوج مادي  يمكن التعبير عنه

 أن أساسيةا'ستفادة منه ومن ھذا المنطلق يمكننا ا'حتفاظ بخاصية  أول*ستھ*ك  موجه

الحالة  كذلك فھو يؤثر على ا0مرع*قات اجتماعية ومادام  العامل ا'قتصادي يخلق وينتج

سلوك معين  النفسية  للفرد و الجماعات التي تجسد ھذه الع*قات و الصادرة منھا على شكل

اجتماعية تعود  ا تصبح عملية روتينية و الروتين بدوره حالة نفسيةوعن طريق تكرارھ

عدم توازن  أوالروتينية بخلل  ھذه العملية أصيبت إذاخ*ل حياته اليومية خاصة عليھا الفرد 

الحرمان المادي  إلىا'قتصادي، كما نشير  نفسي و اجتماعي باعتباره متفاع* داخل المحيط

 أفرادھاحاجات  إشباعيحو'ن دون  لSسرةا'قتصادية  ضعيةو تدني مستوى  الدخل و الو

مصدر التھديد لشخصية كل منھم و التقليل من قيمتھا وتعرض  وفي نفس الوقت يشك*ن

اقل من  بأنهيحس  ا0سرةھذه  إلىوالقلق والتوتر، والفرد الذي ينتمي   الذات ا'ضطرابات

ة و اجتماعية معينة ترتبط بھا ارتباطا وثيقا بيئة جغرافي إلى'نتسابه  ا0خرى ا0سرة أبناء

 الفرد وجد نفسه بدون أنمستواھا بالمستوى ا'قتصادي لھذه العائلة وھذا يعني  ويتحدد

  .اختيار مركزه

وتولد  سرة نفسيا و اجتماعياعلى الفرد و ا0 تأثيراللوضعية ا'قتصادية  أنوبھذا نسجل 

ا'جتماعية  الحياة أساليبتطور  أن اعلمن اإذبالنقص و الملل خصوصا  ا�حساسلديھم 

التحقيق الكمالي وھذا ما  إلىالمعاش بل السعي علت من الفرد ' يھتم بالضرر من للمعاش ج

العوامل ا'جتماعية التي تحدد  عن باقي أھميةزاد الوضع حدة، فالدافع ا'قتصادي ' يقل 

الباحث في  ا�نسانماعي حيث نجد ا'جت واقعنا إلى، وبالرجوع ا0فرادوتصرفات سلوكات 

بالظواھر ا'جتماعية المنتشرة في المجتمع وابسط  ا'قتصادية ا0زمةالميدان يربط واقع 

الشوارع،  وھذا مؤشر على التدھور  أرصفةعلى  ئرمثال على ذلك بائعي السجا

ترعرعت في وسط اجتماعي قھرته قرارات سياسية '  ا'جتماعي، كل ھذه العوامل 

                                                 
دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع ,1ط, المرشد التربوي ودوره الفاعل في حل مشاكل الطلبة،ربيع وإسماعيل محمد الغول ھادي مشعان    (3)

  .47ص،2007،ا0ردن 
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اصطدام بين معيارين، معيار اجتماعي يشكو من الظلم  أحدثت ماشى و ھذا الواقع، حيثتت

سلطوي يصدر قرارات سياسية وتشريعية غير م*ئمة لواقع اجتماعي  و الفقر، و معيار

و ، مما انطوى على الحالة النفسية (1)فياقتصادية و فراغ سياسي و ثقا أزمةغذته 

أخر المطاف يسلك سلوك العنف دفاعا عن نفسه لعله يجد لھا و جعلته في  ا'جتماعية للفرد

مخرجا و ھنا تكتمل الظاھرة النفسية ا'جتماعية، وھي اصدق صورة لواقع اجتماعي و 

  .نفسي متأزم

العامل السياسي تتدخل فيه عدة عوامل و متغيرات،  عن الحديث إن :السياسية ا(سباب-

 لتداخل معظم الجوانب التي تكون الحياة لعلى كل باحث تحديد ھذا المجا مما يصعب

 في ا0خيرھذا   اليومية، و نظرا لطبيعة الدراسة، فالحديث عن العامل السياسي، واثر

تتربى و  ھذه الظاھرة أنالحديث عن التربية السياسية، علما  إلىتشكيل ظاھرة العنف يقودنا 

فالتربية سلبية  في معظمھا ذات نتائجملموسة  أفعالتنمو حتى تظھر على شكل سلوكات و 

 وإعطاءهالمجتمع   أوضاع مع التأقلمتوكل لھا مھمة تعليم الفرد الت*ؤم و  أصبحتالسياسية 

عالميا وتخرجه من قوقعة المحلية تحت  إعداداالعالم حتى تعده ھذا صورة صادقة عن وجه 

فالتربية .صبح راشداتوترا نفسيا لدى الطفل حينما ي عطاء الوطنية، فالتضليل السياسي يخلق

جابياتھا، حتى يجب يوا السياسية ' يجب فصلھا عن باقي جوانب الحياة ا'جتماعية بسلبياتھا

تت*ءم و المضمون النظري  أنقيم و معايير المجتمع بعين ا'عتبار، كما يجب  تأخذ أن

ة قد تخلق ضروري 'ن ھذه العملي والتربية السياسية ، فالحديث عن التضليل السياسي ثانية

(1)اصطداما في القيم والمعايير ا'جتماعية
خ*ل بلوغ الفرد مرحلة الرشد حيث يصبح   فمن. 

والخلل مما يؤثر على وضعيته  الخطأوھنا يدرك  ،ا0وضاعو تحليل  إدراكقادرا على 

ويعايشه، كما يصبح الفرد يسلك  ما يراه  إ'تصديق  في ا0نانيةويتولد  لديه نوع من 

المتمثلة في الدوافع  مكبوتات إفراغالھيئات، ويحاول  أوالمؤسسات  عدوانية اتجاه سلوكات

  .العنيفة و العدوانية

، وآراءهواتجاھاته  ا�نسانتغيب الحرية في التعبير عن حاجات  : ا(منغياب الحرية و  -

غيب الحرية في الحركة وا'نتقال، وكذلك في ا'ختيار وتحمل المسؤولية  وت و كما تغيب

 المجتمع بوجه عام، وغياب الحرية تھديد أومؤسسات العمل  أوسرة سواء في ا0 الحرية

والعنف  وافتقادھا يتضمن بالضرورة البطش  و الفقر .خطي، لما يتضمن �نسانية ا�نسان

                                                 
  .46،47ص  مرجع سابق، ص، حسني صفوان عصام  (1)

  .47،46مرجع سابق،ص ص، حسني صفوان عصام   (1)
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بعدوان مضاد في  يستثير النزعة العنيفة أنمن السلطة التي صادرت الحرية، وھذا من شانه 

يقوم على الفقر و البطش  الكبير على السواء، و المجتمع الذي  أومن الصغير  مختلفة أشكال

ويضعف من ا'ستغ*ل ، أفراده والتحكم ا'ستغ*لي ھو مجتمع يقوي  من ا'عتماد لدى

ھذه الحالة  ا'عتماد و السلبية وعدم  والتكامل و التفكير الناقد و النشاط المنتج الفعال، وفي

بالشلل و  وإمكانياته ا�نسانيصيب قدرات  العنف السلبي الذي أنواع ا'كتراث نوعا  من

والعقاب ومن ثم يتولد الخوف والفزع في  نفوس  ا'نھيار، و غياب الحرية يقوم على البطش

وا'نحرافات الخلقية كتعاطي  با�ضراباتالسيطرة عليه  الناس، والذي يعمد البعض في

   .وا0ضعف  ا0دنىرة عليه بممارسة العنف على يمكن السيط و المخدرات كما الخمور

تقتضي  ا�نسانيغياب طبيعة الوجه  إن :غياب السيطرة الضابطة واضطرابھا  -

ونظرا للتباين و ا'خت*ف في طبائع الناس  ا0فرادبالضرورة، ومنذ البداية قيام ع*قة بين 

و موجود على مستوى يسمى بالثواب و العقاب، وھ وحاجاتھم و رغباتھم تحت ظھور ما

 وا0منبالراحة  الذي يثيب عن طريق الشعور ا0على ا0نا أوالفرد نفسه في شكل الضمير 

و معاناة الم القلق والتوتر، كما يحدث   والتأنيبويعاقب باللوم  وخفض القلق و التوتر

 فإذان سلطة جماعية،  والمجتمع القانو أوعلى شكل سلطة فردية  ا0خر الثواب و العقاب من

 لدى الفرد ةالسلطة الضابط غابت
(1)،

 حد إلىكان قويا مسيطرا  أوعجز ضميره  إذاأي  

مظاھرھا  التحكم و القسوة والعنف، اضطربت الشخصية و كان السلوك العنيف ھو احد

الذي يقوم على  المرتد على  الذات، و المجتمع أوالموضوع  أوالخارج  إلىالموجه  سواء

الخوف والعجز والضالة  مشاعر أفرادهفي ممارسة العقاب، يولد في  سلطة باطشة تعسفية

  .بالقدرة والقيمة والعنف وسيلة من وسائل السيطرة واستعادة الشعور

وقد تناولت . وتشير إلى أن العدوان يتأثر بالعوامل البيئية الفيزيقية  ":العوامل البيئية  -

  :العدوان والعنف ھي كما يليمعظم البحوث ث*ثة موضوعات بيئية في ع*قتھا ب

تبين من الدراسات أن ا0فراد الذين يعيشون في الحضر ويتعرضون  :لضوضاء ا -

لضوضاء صاخبة ، يظھرون مستويات أعلى من العدوانية تجاه ا0خرين ، أو البيئة أكثر 

من ا0فراد الذين ' يتعرضون للضوضاء، فالضوضاء تعتبر نوعا من الضغوط البيئية التي 

 "يستجيب لھا ا0فراد بالعدوان
(2)

  

                                                 
(1)

  .33سعد مغربي، مرجع سابق، ص   
، أعمال الملتقى الدولي ا0ول حول العنف والمجتمع، جامعة محمد أبعاد السلوك العدواني وأزمة الھوية لدى الشباب الجامعي، ير معمرية بش  (2)

  .344،ص  2003/2004خيضر بسكرة ، 
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الظروف  أكثردرجات الحرارة المرتفعة بوجه خاص، تعد من  إن :الظروف المناخية    -

 أنھابمعنى  ھما غير مباشرة،الع*قة بين أن إلى ا�شارةالمناخية ارتباطا بالعنف، وتجدر 

فقدان (فيزيولوجية  للعنف من خ*ل ما ينتج عنھا من تغيرات ئةمھيبيئة   إيجادتسھم في 

الجھاز العصبي والتي  تعمل على زيادة درجة  استثارة في) نتيجة العرق ا0م*حنسبة من 

  .احتما'  أكثرتجعل بدورھا ا'نخراط في العدوان و العنف 

المجاري  تلوث المياه، ارتفاع معدل التلوث البيئي بصورة المتعددة، إن :التلوث البيئي  -

والبناء النفسي  صبيوا0غذية يؤثر سلبا على كل من الجھاز العالتربة، المائية، الھواء، 

(1)للفرد
 بإحياءبواجبھا نحو المقيمين  الدولة في القيام أجھزةفعلى سبيل المثال يؤدي تھاون . 

متجاھلون من قبل  بأنھمشعورھم  إلى من كلھا أوتعاني من بعض ضروب التلوث السابقة 

من السخط، خاصة حين  يقارنون بين  حالة إلىر بالتدريج الدولة، ويتحول ھذا الشعو

تلوثا،  ا0قلالراقية  ا0حياءوما يقدم للقاطنين في  مستوى الخدمات المتدنية، الذي يقدم لھم،

العنيفة لتحقيق  ا0فعالارتكاب بعض  إلىحالة تذمر التي تستثير لديھم الميل  إلىمما ينقلھم 

لى التعبير عن مواقفھم، ويفصح  وجھه الثاني على ع ا0ولوجھه  ھدف مزدوج ينطوي

يصبحون كالطفل الذي يحطم بعض  أنھم،  إليھمالدولة  أجھزةانتباه  الرغبة في  جذب

  .أمهليلفت نظر  المنزلية ا0دوات

 ا0ماكنمعدل حدوث العنف يرتفع في  أنتبين العديد من الدراسات   :ا0زدحام    - 

  .في مكان ما لSفرادفي ظل التكديس الشديد  ىإلالمزدحمة، وقد يعزى ھذا 

   ، مثل الحاجة للھدوء و ا'سترخاءا0ساسيةالحاجيات  نالكثير م إشباعيصعب  

على  زدحام ينطوي ضمناتوترا، ونظرا 'ن ا' أكثرو الخصوصية، ومن ثمة يصبح الفرد 

ا'ستجابات  دورالمتوترين، فان احتما'ت ص ا0فرادالمكثف بين ارتفاع معدل التفاعل 

لتعلم العنف  أكثرفرص  التكدس يعني انه ثمة أنذلك  إلىاحتما'، يضاف  أكثرالعنيفة يصبح 

نحو العنف و الموجودة بكثرة،  با'قتداء من خ*ل مشاھدة النماذج المحيطة التي تسلك على

  .يواجھھا كاستجابة متوقعة في ظل الضغوط المتنوعة التي

و صقل العقول و النفوس  إعداددورا مھما في  ا�ع*مب وسائل تلع   : ا@ع موسائل -

 و القيم اEدابو المدرس كونھا تشارك في تلقين  ا0بلھا دور كدور  فأصبح البشرية، 

و  ا�ع*م انعكست مھمة و سائل ا0خيرة اEونةوالمبادئ و نقل المعارف والعلوم، لكن في 

التلفزيون الذي يحتل  رأسھااھقين، و على و المر ا0طفالبرامجھا خطرا على  أصبحت
                                                 

(1)
 .344مرجع سابق، ص ،شزين العابدين دروي  
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 يفقثة بعد الوالدين في التربية و التمرتبة مھم
(2)

خطر الوسائل لما يبثه أمن  أصبح، لكنه  

تقليد  إلىباستمرار، و التي سوف تدفع به  العنف التي يشاھدھا الفرد أف*ميوميا من برامج و 

الميدانية،  ا0بحاثدراستھا عن طريق  الفرضية تمت ھذه"لما يراه و بذلك يصبح عنيفا، 

 أن، ولقد تبين ا0فرادالعنف تؤثر سلبا في سلوك  أف*مبان  القول إلىوقد توصل العلماء 

  ".عدوانية أكثرالعنف يصبحون  أف*ممن سواھم  أكثر الذين يشاھدون ا0طفال

التلفزيون  في بين عدد عروض العنف ايجابيةكما كشفت العديد من الدراسات عن ع*قة     

فريدرش سنة  من بين تلك الدراسات دراسة"السلوك العنف،  إلى ا0طفالو درجة لجوء 

 أن إلىالدراسة  عنيفة توصلت نتائج أف*مبعد مشاھدة  ا0طفالعن العنف لدى  1976

طاعة وأكثر اقل امتثا' و  أصبحواتتصف بالعنف قد  تلفزيونية أف*ماالذين شاھدوا  ا0طفال

".ا لما يشاھدونهتقليد
(1)

  

تشجيع  التلفزيون ومسلس*ته دور في 0ف*مما  إنكاريتضح لنا انه ' يمكن  ا0خيروفي 

 ا0طفالالسلوك العنيف عند المشاھدين من الشباب و 
الكرتون التي  أف*م، الذين يشاھدون (2)

نھا وھناك م أساليب بھا ويتعلمون فيتأثرونتعرض القصص البطولية و السلوكية العنيفة 

من تشجيعھم  أكثروالميول العنيفة  عنيفة تعمل عند مشاھديھا حالة نفسية عن النوازع أف*م

 .و ممارستھا أدائھاعلى 

  :تعددت النظريات التي حاولت تفسير السلوكات العنيفة منھا :النظريات المفسرة للعنف/05

" ديزمون موريس"و " يريروبرت ارد"يتزعم ھذه المدرسة كل من  :النظرية البيولوجية-  

 وان العنف الذي ن*حظه فيما حولنا  ويرون بان العنف ھو سلوك غريزي،" لورنز كونراد"

تفسير  ھو تعبير حتمي ' مفر منه، لھذا الدافع الغريزي، ولقد حاولوا وفقا لھذا المفھوم

لطبيعة ا ظواھر مثل الحروب و السلوك الفردي العنيف باعتباره جانبا  ' مفر منه من

أن  ھذه الخاصية  البيولوجية لLنسان، ففي تصورھم أن ا�نسان مخلوق عدواني الغريزة، و

...يمارسه ا�نسان الغريزية ھي المسؤولة عن السلوك الفردي و الجماعي الذي
(3)

  

لقد أثبتت أن ھناك إخت*فا في التكوين الجسماني للمجرمين عنه لدى عامة ا0فراد حيث     

ود بعض الھرمونات التي لھا تأثير على الدافعية نحو العنف و التي ترتبط بزيادة يؤكدون وج

                                                 
، الجزائر، )1994-25العدد (، جريدة ط*بية شاملة، لوك العدواني لدى الشبابمساھمة وسائل ا@ع م في ظھور العنف و الس  ،ع .صفراوي  (2)
  .25ص
(1)

  .202مرجع سابق،ص ،كوثر إبراھيم رزق  
(2)

  .182،177ص ، ص1997، دار الشروق لنشر و التوزيع، ا'ردنعلم المشك ت ا0جتماعية ،معن خليل عمر  
(3)

  .43،41 ص مرجع سابق، ص ،عزت السيد إسماعيل  
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ھو السبب  نكما يؤكد أصحاب ھذه النظرية أن ھرمون الذكورة ا0ندروجي.ھرمون الذكورة

  المباشر لوقوع العنف بدرجات كبيرة بين الرجال و أن ھذا الھرمون يفرز بنسبة 

ن حدة الغضب لدى الشباب و ينمي مشاعر ا'نفعال لديھم عالية أوقات النھار ،مما يزيد م

.بينما ينخفض إفرازه في المساء
  

  :لرواد ھذه المدرسة ا'نتقادات التالية" مارمور"وجه العالم 

 .انه ' يوجد أية شواھد على قيام غريزة العنف لدى ا�نسان •

 لديه مقدرةأن ا�نسان شانه شان غيره  من الثدييات، يأتي إلى ھذا الوجود  و •

يتوقف في  ،او'دية على السلوك العنيف، إ' أن التعبير عن ھذه المقدرة أو عدم التعبير عنھ

 "مونتاقي"كما وجه  .الغالب على عامل خارجي أكثر من كونه نتاجا لدافع داخلي تلقائي

  :انتقادات Eراء ولورنز فيما يلي

ببراھين صادقة وواضحة ' ن أصحاب ھذه المدرسة لم يقدموا ما يدعم آراءھم إ" 

 "تحتمل مجا' للشك
ن الشواھد التي قدموھا في ھذا الصدد تثير العديد من .إ(1)

يتعلق بالشواھد حول وجود فعلي لغريزة العنف لدى الحيوانات  التساؤ'ت من بينھا ما

ھو متعلق بمدى صدق ھذه الشواھد ومدى إمكانية تطبيق ما ھو   الدنيا، ومن بينھا ما

  . الحيوانات الدنيا على ا�نسان عنھا من مقدم

العبث التحدث عن  كما يرى مونتاقي أن الشيء المحفوظ عن السلوك  البشري انه متعلم ومن

من التكيف بحيث أصبح  محددات و'دية للسلوك البشري،وان ا�نسان قد تحرك في نطاق

ھج طريقه ككائن حي في وينت سلوكه تحكمه استجابات متعلمة، و أن ا�نسان قد اخذ ينموا

   ...إطار الظروف الحضارية

وصفوة القول أن ھذه النظرية ركزت على الجانب البيولوجي بصفة مطلقة و أھملت 

  .الجوانب ا0خرى المتمثلة في الجانب ا'جتماعي و النفسي 

تشير الدراسات التي أجراھا الباحثون بعلم وظائف ا0عصاب إلى   :النظرية الفسيولوجية  -

و توضح النظرية ،أن الجزء المسمى بالجھاز الطرفي للمخ ھو المسؤول عن السلوك العنيف

الفسيولوجية وجود ع*قة بين العنف و من بعض مراكز المخ فالسلوك العنيف لدى مرضى 

و من تم فإن ھؤ'ء المرضى أكثر عرضة لنوبات ،الصرع من أكثر ما يميز ھؤ'ء ا0فراد

يين و تبين إحدى الدراسات التي اھتمت بفحص عقول القتلة العنف من ا0شخاص العاد

و التي أوضحت أن أكثر ،المصريين الموجودين بالسجون أو مستشفى ا0مراض العقلية
                                                 

  . 22 -20ص  ،ص 2007، جامعة نايف العربية للعلوم ا0منية ، الرياض العنف لدى الشباب الجامعي، تھاني محمد عثمان منيب و أخرون  (1)
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و الم*حظ أن .ھؤ'ء يعانون من رسم مخ شاد و ھذا  ھو ما يؤيد ا0ساس الفسيولوجي للعنف

باقي الجوانب و أقرت بأن العنف  و أھملت ،ھذه النظرية ركزت على الجانب الفسيولوجي

لكن الم*حظ أن بعض الناس أو ا0فراد نراھم ,مقتصر على المجانين و مرضى الصرع 

.عاديين لكنھم أحيانا يلجئون للعنف
(1)

   

وميلر بدارسة ا�حباط و ع*قته بظھور العنف  قام كل من دو'رد:   نظرية ا@حباط و العدوان-

اعتبر أن العنف أو العدوان ھو استجابة فطرية لLحباط  حيث  و, أو العدوان لدى ا�نسان

فإذا منع الفرد من تحقيق .تزداد شدة العدوان و تقوى حدته كلما زاد ا�حباط و تكرر حدوثه

ھدف ضروري له شعر با�حباط و كان العدوان ھو رد الفعل على المصدر ا�حباط سواء 

ا0ساس فإن الرغبة في السلوك العنيف تختلف و على ھذا ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

و قد قدم أحمد عكاشة تفسيرا يؤكد فيه نظرية .باخت*ف  كمية ا�حباط التي يعاني منھا الفرد 

ا�حباط العدوان حيث يرى أن ا�حباط إن لم يؤدى في معظم الظروف إلى العنف فإن كل 

موعة دراسات عن تطور الطفل عنيف يسبقه موقف محبط ،و قد تكونت ھذه النظرية من مج

و توصلت مجموعة دراسات عن تطور الطفل أثناء نموه ,أثناء نموه النفسي و ا'نفعالي 

النفسي و ا'نفعالي  إلى أن السلوك العدواني يعقب إحساس الطفل بأنه ' يستطيع أن ينال ما 

.يريد
(2)

  

ورھم با�حباط في يرجع العنف عند أصحاب ھذه النظرية إلى فشل اEخرين و شع    

ھذا الفشل يؤدي .محاولتھم لتحقيق ما يرغبون به سواء كانت ھذه الرغبة معنوية أو مادية 

بھؤ'ء المحبطين إلى ارتكاب أعمال عنيفة و لكننا  ن*حظ أن العديد من ا0شخاص يصابون 

ئم و في و يبقون في سعي دا.با�حباط و يفشلون في تحقيق أھدافھم لكنھم ' يمارسون العنف

  .محاو'ت متكررة للوصول إلى ھذه الرغبات

يرى أصحاب ھذه النظرية أن حدوث السلوك العنيف يرجع أساسا   : نظرية تعلم العنف -

و من ھنا يكون العنف عادة متعلمة  ،حيث يلجأ الصغير إلى تقليد الكبير,إلى فكرة التقليد

لتقليد سواءا في الوسط الذي يعيش فيه تتدعم كلما  مارس الفرد مزيدا من العنف و قد يحدث ا

أو تقليد لبعض النماذج التي تبث له عن طريق وسائل , كتقليد  الفرد لSشخاص المحيطين به

ا�ع*م فعادة العنف يتكون  في الفرد في وقت مبكر في حياته وھذا من خ*ل الع*قات 

العنيف و من بينھما الشخصية ،ففي ا0سرة ھناك أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث السلوك 

                                                 
(1)

  .22مرجع سابق ،ص، تھاني محمد عثمان منيب و أخرون   
(2)

  .60،ص 1988،الكويت  ،،منشورات دار الس*سل 1ط , سيكولوجية ا@رھاب و جرائم العنف، عزت سيد إسماعيل  
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أرجعت ھذه النظرية العنف لدى الفرد إلى عملية التقليد التي ,طرق التنشئة ا'جتماعية 

و قد نجحت ھذه في تفسير العنف لكن تبقى مقصرة من جھة الجوانب ,يمارسھا ھذا ا0خير 

   (1).ا0خرى

في تفسير ظاھرة ترتكز ھذه النظرية على أحد المراحل الحديثة    :نظرية ثقافة العنف -

العنف ھذا المدخل يبين على إفتراض وجود ثقافة للعنف في المجتمع و أطلق على ھذه 

إلى أن الثقافات الفرعية تكتسب " دافيد كوھين"و يشير ،النظرية اسم نظريات الثقافة الفرعية 

     و ھذه الثقافات عبارة عن أنماط سلوكية منتظمة ،عن طريق التفاعل بين أفرادھا
(2)

 

و قد تظھر ھذه الثقافة من خ*ل وسائل ا'ع*م مث* أو الروايات التي ،بشكل مناف للثقافة

أو وجود معايير أو قوانيين في التعام*ت ا'قتصادية و حتى ,تنشد العنف و تمجده 

و من خ*ل تلك القوانين و المعايير تتجسد  ،ا'جتماعية تقوم على أساس أفكار تساير العنف

و ما ي*حظ على ھذه النظرية أنھا ركزت على العنف و كأنه ،المجتمع تمجد العنفثقافة في 

  .ما مكتسب فقط وأنه يكتسب من الثقافة مع ذلك وجھة نظرھا مقبولة إلى حد

الرئيس لھذه النظرية أساسا على فكرة العدوى   يقوم المنطق  :نظرية عوامل الجماعة  -

و في ھذا المعنى ،التفكير المنطقي في إطار الجماعة و التي يفقد فيھا ا0فراد،ا'جتماعية

و التي تؤدي إلى السلوك ا'ندفاعي الجماعي بما , وجود  حالة سيكولوجية " فيستنجو" يرى

و تعود فكرة العدوى الجماعية .في ذلك العنف باعتباره أحد السلوكيات المرفوضة إجتماعيا

لكن رغم اشارة ھذه النظرية إلى  ،تشجيعية أساسا إلى توافر البيئة ا'جتماعية على عناصر

.تأثير الجماعة على الفرد إ' أنھا تحصر العنف في نوع واحد ھو العنف الجماعي
(3)

  

يرى أصحاب نظرية الصراع أن العنف وسيلة للصراع بين النوعين    :نظرية الصراع  -

و قد  ،المرأة ،إذ يعد العنف وسيلة أساسية لفرض سيطرة الرجل وتميزه على)الجنسين(

دت للضغط على المرأة بھدف العودة أأصبح العنف وسيلة لتأكد عدم المساواة بين النوعين و

كما أصبح الرجل يستخدم أساليب متنوعة من العنف يھدف لLنقاص ،إلى ا0سرة و المنزل 

و من وجھة نظر أصحاب نظرية الصراع يمكن حل مشكلة ,من مكانة المرأة و تفوقھا 

و عدم استغ*ل فئة 0خرى و , خ*ل إتاحة فرص المساواة بين أفراد  المجتمع العنف من

.إتاحة الفرص للمشاركة العادلة في الثروة و القوة
(4)

  

                                                 
  .32، ص1999-02مجلة سلسلة موعدك التربوي الجزائر عدد  ثقافة و سلم و ا0عنف ،المركز الوطنى للوثائق التربوية    (1)
(2)

  .32مرجع سابق، ص  ،المركز الوطنى للوثائق التربوية    
(3)

سلسلة الدراسات ا'جتماعية مشك*ت وقضايا المجتمع في عالم ، العوامل و التجليات–مورفولوجيا العنف المدرسي ، كنزاي محمد فوزي  
  . 223ص، 2007متغير، دار الھدى للطباعة والنشر و التوزيع 

(4)
  .46مرجع سابق،ص ،عامر بن شايع بن محمد البشرى     
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أصحاب ھذه النظرية حصروا العنف في صراع بين الجنسين فقط و لكن العنف يحدث بين 

بل ھناك  ،نة المرأةو ليس بالضرورة دائما أن الرجل يسعى لLنقاص من مكا،نفس الجنس

  .و يساعد ھا على تحقيق ما تصبو إليه من يدعمھا

حتلت ھذه المرحلة النظرية مكانة قيمة في دراسة إ ):الفينومنيولوجية(النظرية الظاھراتية -

ترى في معطياته حيث ،العنف في الفترة ا0خيرة بطرحھا موضوع العنف من منظور حديث

ربة الذاتية لLنسان في تفاعله و ع*قاته باEخرين تنطلق ھذه النظرية من دراسة التج

فالعنف يعد بمثابة كارثة للع*قة مع اEخر تصيب الذات في نفس الوقت التي تصيب فيه ،

  . اEخر، فالعنف ھو أسلوب و طريقة معينة للدخول في ع*قة مع اEخر و يشير

م في حالة من الجبروت السحري وھو أحد رواد ھذه المدرسة إلى أن تأكد الذات يت" إينار "  

فليس ھناك عنف فجائي كما يتصور البعض حيث يرى ،من خ*ل إنكار اEخر مباشرة 

العنف مجسدا في إطار صدمة في الع*قة وھو وليد عملية تغير و تحول بطيء داخلي بحيث  

رية ه النظذفھي في ھ،يقضي على عواطف الحب و المشاركة ليفجر مكانھا العنف حرا طليقا 

ركزت على الشخصية  الفردية مع إنكارھا اEخر 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)

  

يزة الحياة و دافعھا الحب الحياة كفاح في غر أنيرى فرويد   :نظرية التحليل النفسي -

 على الفردجل الحفاظ أمن  والجنس و التي تعمل
(2)

 إلىميل الجزئيات  إلى، وھي تشير  

الحالة سابقة من ا'تجاه كما  إلىكي تربط ببعضھا البعض وتقود  وا0جزاء التوحيد إعادة

 الغرائز ايروس تعمل بھذا على تعادل أوحالة التناسل الجنسي وغريزة الحياة  يحدث في

  جنب، و بين غريزة الموت ودافعھا العنف و التدمير إلىالھدامة التي تقوم معھا جنبا 

المباشر خارجا  وتقوم بتوجيه العنف ا�نسانجل فناء أو ا'نتحار وھي غريزة دائما من  

سوف يسترد ضد الكائن  لم ينفذ العنف نحو موضوع خارجي وإذا، اEخريننحو تدمير 

من غريزة  أتنش ا�نسانفطرية في  الذات، والعنف لدى فرويد قوة غريزيةمير نفسه بدافع تد

ستعان  فرويد إ، ولقد (3)فرد في الموت الموت التي تعبر عن رغبة 'شعورية داخل كل

ن تنحو حالة من ات الحية  0لدى الكائن وجھة نظرة بان  ھناك مي* لتأكيدبالبيولوجيا 

  تمثل ميل الكائنات بأنھاغريزة الموت  رويد بتعريفعضوية  أي الموت، و قام فال*

                                                 
(1)

  .25مرجع سابق ، ص، عامر بن شايع بن محمد البشرى   
  .41عزت السيد إسماعيل، مرجع سابق،ص  (2)
(3)

  .47سابق، صالمرجع نفس ال  
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فان السلوك ' يتجه نحو خفض  ا0حوالھذه  حالة ال*حياة، وفي  مثل إلىو خ*ياھا للعودة  

لكل المواد البيولوجية ھي العودة إلى حالة ال*حياة،   التوتر اللذة و لھذا كانت الغاية النھائية

ل القوة المسيطرة، ولقد قام فرويد  بتعديل عبر مراحل تمثالموت المعتقد أن غريزة  فمن

دوافع  �شباعفي محاولة  لLحباطعد العنف كرد أالعنف، حينما  عن أفكارهنظريته عن 

حد دافعية غريزة  الحياة التي تحمل الحب والعنف أنه أذلك العنف على  ، ثم قدم بعدا0نا

 مبدأالليبدو، وتلك الطاقة التي تحقق  الكائن البشري، فھو غريزة مقوماتمن  لدى فرويد

  الواقع تلك القوة  الكابتة مبدأبقيود  يأخذ أن ا�نسانولكنه يتحتم على  اللذة،

 إلى إماوھنا يوجه العنف الواقع  مبدأالعنف كرد فعل للحرمان الذي فرضه  عند ئذ يظھر 

".سادية"ويسمى  ا0خر إلىيوجه  أو "مازوشية"كانت تسمى  الذات
(1)

  

فقط من  ذات نزعة تشاؤمية ليس آراءوطبيعة العنف  ھي  أصل إزاءفرويد  آراء إن •

وان الوظيفة  ينبع من غريزة الموت مزود بھا الفرد، دي'والعنف ھو سلوك  أنجھة 

'ن  أيضاولكن  للسلوك العنيف الواضح ھو المظھر الخارجي لھذه الغرائز، ا0ساسية

، فانه سرعان ما اEخرين جه الثاتانوس خارجيا نحولم يت فإذا' مفر منه،  أمرالعنف 

  .تدمير الفرد لنفسه إلىيتجه داخليا نحو الفرد ذاته مؤديا 

في ذاتھا  التنافسية ا0لعاب أن إلىيرى بعض الباحثين انه ' توجد شواھد كفاية تشير  •

الميول  تخفيض من ا'ھتمامات التي تدور حول  أوتضعف من حدة الميول العنيفة 

التعبير ا'نفعالي  أيالتفريغ في ذاته  أھميةلعنيفة، ويقلل بعض  المعالجون النفسيون من ا

عوامل  إزالة أنھي  ھنا ا0ساسيةالقيمة  أنعن استجابات سابقة تعرضت للكف، ويرون 

تعمل تفريغ  أنالتعلم على  وإعادةتتيح الفرصة لتحقيق نوع من ا'ستبصار  إنماالكف  

  .ئمةشحنة انفعالية قا

لصورة من  مادية إثابة أوالتعديم ا'يجابي في شكل موافقة لفظة   أن ا0خريرى البعض 

الفرد العنيفة، وان  زيادة معد'ت استجابة إلىصور ا'ستجابة العنيفة لدى الطفل قد تؤدي 

أي –موقف لعب الطفل حيث يتم نقله   العنف في  إثابة تأثيرعلى  أيضاينطبق  ا0مرھذا 

.إلى مواقف اجتماعية أخرى - العنف
(1)

  

و العنف من  با�حباطالعام الخاص  المبدأ" دو'رد"لقد صاغ    :نظرية ا@حباط-10    

ا، وقام بتحليل .م.مجتمعات الو إحدىنظريته على " دو'رد"ھذه وطبق  ا0ولىكتابات فرويد 

                                                 
(1)

  .211مرجع سابق، ص، كوثر إبراھيم رزق  
(1)

  .52،50ص مرجع سابق، ص،عزت السيد إسماعيل  
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 الكشف عن أمكنهالذي تفرضه الجماعات البيضاء،  وھذا  لLحباططبقة الملونين  استجابة

افترض دو'رد وقد  .النفسية للتركيب ا'جتماعي على تنظيم الشخصية و السلوك التأثيرات

حدوث السلوك العنيف يفترض  وان لLحباطالعنف ھو نتاج  أنوزم*ئه من الجامعة بيل 

ن م  أخرى أوصورة  إلىيؤدي دائما  ا�حباط و بالمثل فان قيام ا�حباطدائما وجود حالة من 

 ا�حباط إلى إرجاعهالعنيف بصورة  المعروفة يمكن  السلوك أنصور العنف، فھم يرون 

يتقبل الموقف ويتكيف معه، فالمرء يتعلم منذ  أن لLحباطيتعرض  على انه يمكن للمرء عندما

يكبح جماح استجابته العدوانية الواضحة  أنخ*ل عملية التنشئة ا'جتماعية  وقت مبكر و

  ھذه ا'ستجابات قد تم كبح جماحھا أن يعني ذلك ' أنعلى 

ھا عن ھدفھا المباشر المنطقي فانه لم يتم إزاحتھا، و انحرافو إح*لھاحدوثھا، و  تأخير أو 

 درجة الحفز للسلوك العنيف أي شدة الدافعة العنيف أن إلىويشير دو'رد وزم*ئه  .إلغائھا

ھي  ث عوامل حاسمة في  ھذا الصدد، وھناك ث*ا�حباطتتباين بشكل مباشر مع درجة 

المحبطة وعدد  ، ودرجة التدخل با'ستجابةأحبطهالھدف الذي  أھميةالقيمة التدعيمية، أي 

 أحبطالھدف الذي  أھمية ا'ستجابات المحبطة المتتالية أي التي حدثت من قبل، فكلما زادت

معاقة، كلما زادت درجة ا'ستجابات ال ا'ستجابة، وكلما كان عدد إعاقةوكلما زادت درجة 

...للسلوك العنيف ا�غواء
(2)

 

حدته كلما سب للعنف و انه تزداد  ا�حباطو خ*صـة القول أن ھذه النظرية قد اعتبرت أن 

التي تفجر العنف  ھي ا�حباطالظروف الخارجية التي تحدث  أنو  با�حباطاشتد الشعور 

غير مباشرة في صورة وأمل المحيط وتوليد سواء كان عدوان مباشر في مواجھة مع العا

  .انتقامية أخرى

تكون كل  أنليس بالضرورة  قدر من النقد من جھة انه إلىلقد تعرضت نظرية دو'رد     

العدوان غالبا ما تكون نتاجا للعديد  أن ، وانه مما ' شك فيهلLحباطصور العدوان ھي نتاج 

حيث يوجه  أدائييكون كسلوك  أن يمكن ، فالعدوانا�حباطغير  ا0خرىمن العوامل  

في ھذه الحالة من واقع الحصول  إلىتفسير الدافع  نحو تحقيق ھدف معين و يمكن أساسا

  .الميول السادية إشباع أومعينة   إثابةعلى 

، اEخرينفي تفاعله مع  ا�نساناھتم البرت باندورا بدراسة  :نظرية العلم ا0جتماعية-

ظرة ا'جتماعية، وتسمى نظرية التعلم ا'جتماعية والشخصية في بالن اھتماما  بالغا وأعطى

                                                 
(2)

  . 60، 54جع السابق،ص ص نفس المر  
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من خ*ل السياق ا'جتماعي و التفاعل ا'جتماعي، و السلوك  إ'باندورا ' تفھم  تصور

  .اEخرينيتشكل بم*حظة سلوك  عنده

 التعلم ا'جتماعي الدور الواضح الذي يوليه تنظيمومن الم*مح البارزة في نظرية     

القدرة  حيث لھا) ا'نتباه، التذكر، التخيل، التفكير( ك عن طريق العمليات المعرفية السلو

ج قبل حدوثھا، و ـالنتائ له القدرة على توقع ا�نساني اكتساب السلوك، وان ـف التأثيرى ـعل

  .التخيل في  توجيه السلوك أويؤثر ھذا التوقع المقصود 

: كا0تي وتتلخص وجھة نظر باندورا في تفسير العنف
(1)

  

السلوك  ا0طفالمعظم السلوك العنيف متعلم من خ*ل الم*حظة و التقليد، حيث يتعلم  •

  ا0صدقاء و ا0سرة أفرادالعنيف يقدمھا من السلوك  أمثلةالعنيف بم*حظة النماذج و 

حظة بالم*الطفل  الراشدون في بيئة الطفل، و ھناك عدة مصادر يتعلم من خ*لھا ا0فرادو 

  .، النماذج الرمزية كالتلفزيونا0فراد، ا0سري لتأثيركا

 .اكتساب السلوك العنيف من الخبرات السابقة •

  .أي وقت العنيفة الصريحة في لSفعالالمباشرة  كا�ثارةالتعليم المباشر لمسالك العنيفة  •

 .ھذا السلوك من خ*ل التعزيز و المكافئات تأكيد •

 أونحو ھدف  سلوك موجه إعاقة أوا'ھانات  أولتھديد ھجوم الجسمي بالبا إماالطفل  إثارة •

  .العنف إلىقد يؤدي  إنھائه أوتقليل التعزيز 

 .زيادة العنف إلىالعقاب قد يؤدي  •

  

  

  

  

  :نحو صياغة جديدة لتفسير العنف من منظور إس مي -

ونحن نتحدث عن محاولة لصياغة نظرية جديدة لتفسير العنف ،فليس معنى ذلك ھدم كل   

ظريات السابقة أو ا'ستخفاف بھا و التعصب ا0عمى لمجرد أننا مسلمون أو عرب أو الن

ننتمي لحضارة عربية إس*مية ،ولكن معناه غربلة ما ورد في ھذه النظريات بحيث يمكننا 

  .إفراز ما يتسق و ثقافتنا العربية  وھويتنا ا�س*مية

                                                 

  .115،114ص ص مرجع سابق،  ،عصام عبد اللطيف العقاد   (1)
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بقة لھا و كان بعض ھذه الحضارات فالحضارة ا�س*مية ذاتھا انفتحت على الحضارات السا

و انتبذت ما ' يتماشي معھا وفي إطار من  اوثنيا ،فأخذت منھا ما يتسق و أيديولوجيتھ

الحوار البناء الھادف الذي يسعي لس*م  وليس للعنف ،و اEيات التي تحدثت عن الس*م في 

و' تطرف و' إرھاب ا�س*م كثيرة بل أشتق الس*م من ا�س*م ،فا�س*م ليس دين عنف 

له، بل أن المروجين لھذه الشعارات ھم أنفسھم الذين نرصد  اكما يحلو 0عدائه أن يروجو

ذلك الذي يمارسوه سواء فيما بينھم أو ضد ) كما و كيفا(عبر إحصائياتھم  مبلغ العنف 

لقد .ألخ......الشعوب ا0خرى ا0قل قوى منھم وسواء على المستوى ا'قتصادي أو العلمي 

لسلم فأجنح لھا وتوكل لوإن جنحوا :"دعا ا�س*م عبر النص الصريح القرآني إلى الس*م 

  .)61:ا0نفال "(على Y إنه ھو السميع العليم 

فھو محور (بصدد صياغة نظرية عربية لتفسير العنف فلننظر أو' إلى ا�نسان  ونحن      

كيف يراھا ؟حتى يتسنى لنا ..في ا�س*م أي إلى الطبيعة ا�نسانية.في ا�س*م ) العنف 

 .وضع تصور نظري  تفسيري لعنف ا�نسان في ضوء رؤية ا�س*م لطبيعة ا�نسان نفسھا 

الموضوع أكبر و أعمق من العرض له تلخيصا و ببساطة ،0نه لم يزل محل خ*ف بين 

روح و نفس ،وھنا مكونة من جسد وعقل و "الطبيعة ا�نسانية "فا�س*م يري  .بعض العلماء

نقاط ا'خت*ف بين العلماء ،بعض العلماء رأى أن الروح مختلفة عن النفس ودللوا على ذلك 

باEيات و ا0حاديث و المبررات ،وبعضھم رآھا واحدة أي أن النفس ھي الروح و الروح 

ھي النفس ،ولكننا نميل إلى ترجيح الرأي ا0ول و ھو أن ا�نسان مكون من جسد وعقل و 

..روح ونفس ولدينا أيضا مبرراتنا
(1)

و نفس وما : "فإن Y عندما تحدث عن النفس قال 

ما يدل على أن موضوع النفس في ..وغيرھا ).8- 7:الشمس "( سواھا فألھمھا فجورھا و تقواھا 

ونشير  . الخ.... ا�س*م مما يفيد بأنھا قد تأتي بالفجور أو الرذائل أو السوء أو المحرمات 

  . الخ..... اللوامة ، ا0مارة بالسوء  المطمئنة أنواع منھا النفس لى أن  ھنا إ

 وو اللوامة ھي التي تنھى عن المعصية دائما وھي التي تتبنى المنظومة القيمية ا0خ*قية    

  .المرجعية لLنسان 

الروح من أمر  الروح قلو يسألونك عن "أما عند الحديث عن الروح فقد أتت بشكل غامض 

   ).85:ا�سراء "(بي وما أتيتم من العلم إ' قلي* ر

                                                 
  .46مرجع سابق ، ص ،أميمة منير عبد الحميد جادو (1)
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من  ھاخروج ووغيرھا مما ثبت في ا0حاديث الشريفة عن أن الروح ھي صانعة الحياة 

الذي و ا�نسان الروحاني ھو  0نھا من عند Y ،" طاھرة "فالروح عادة .الموت يعنيالجسد 

  .ا0فرادع ائتتعلق بطب ن فھي إذ.نزعاته الروحية نزعاته المادية و غرائزه  تغلب

فإذا صدر عنه سلوكا .و ا�نسان الروحاني مجبور على الطھر و على النقاء وعلى الشفافية 

  .عنيفا فإنه حالة شاذة ربما دفع إليھا أو أضطر سواء داخليا أو خارجيا 

مساحة  تطغى على0ن مساحة المادة  لديه  ،أما ا�نسان المادي فإنه أسير شھواته و غرائزه

 ويتجلى ذلك .وعدوانياالروح وليس معني ذلك أن كل إنسان مادي بالضرورة يكون عنيفا 

تجدھم منفعلون ،عصبيون فيترجمون أو أغلبھم  فبعض الناس ،و الثورة الغضبلحظات عند 

ذلك في سلوكات عدوانية مادية ،في حين نجد البعض ا0خر يتمالك أنفاسه ويحاول الكف عن 

ليس الشديد منكم :" الحمقى فعلى حد قول رسول Y صلى Y عليه وسلم  ھذه السلوكات

  ."بالصرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب

وعليه يجب على الفرد أن يتحكم في إنفعا'ته حتى 'يتھور ويندفع ويأتي بسلوك عنيف  إنھا 

  ...فلسفة التسامي والمقاومة والتروي والحكمة والحلم والصبر وكظم الغيظ

ونحن عند تفسيرنا للعوامل وا0سباب المؤدية لمثل ھذه السلوكات العدوانية 'نقتصر على 

كما ركزت معظم النظريات الغربية على عامل ...إرجاعھا إلى عامل ا�حباط أو المرض 

ا وإنط*قا من أن ا�نسان ذلك الكل المتشابك المتعقد نواحد أو عاملين في تفسيرھا له ، ولكن

أكثر بكثير من مجموع وحداته منفصلة، نتيجة للتفاعل الداخلي بين مكونات أعضائه ه نجد أن

وبينه وبين العوامل البيئية الخارجية المحيطة أيا كان نوع ھذه العوامل ) نفسيا وجسميا( 

(1)فض* عن عوامل تاريخية تتعلق بالتاريخ .إقتصادية، إجتماعية ، سياسية، دينية 
  

قبل موقف العنف وما يتعلق بھذا الموقف تاريخيا من ذكريات مؤسفة أو الشخصي للفرد ذاته 

  .سارة 

مؤتلفة من بعض النظريات جديدة لتفسير العنف ، مما سبق يمكننا أن نصوغ نظرية    

  السابقة فھي متأثرة بنظرية الطب النفسي، تأثير البيئة ، الدوافع والتحليل النفسي 

إنھا 'تقول بسبب واحد ولكن بمجموعة أسباب ).ا�نسانية وفي ضوء نظرة ا�س*م للطبيعة( 

، ھذه العوامل تتعلق في نفس الوقت بالفرد الذي يمارس العنف، وعوامل متداخلة معا 

وبطبيعته ، بھرموناته، بميزاجيته، بتاريخه الشخصي، بمعتقداته وبثقافته بأيدولوجيته، 

العوامل معا والتي تفاعلت بشكل ما، وباللحظة الراھنة الكثيفة التي ھي محصلة مجموع 
                                                 

(1)
  .48،50 ص مرجع سابق ، ص ،أميمة منير عبد الحميد جادو   
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، فالعنف إذن محصلة معادلة )العنف(فأنتج مركبا جديدا إسمه  -يكاد كيماويا–يكون تفاع* 

معقدة شديدة التعقيد لمجموع العوامل الطبيعية والذاتية والنفسية وا�جتماعية والبيئية 

   عنف المدرسي عندناوعلى ھذا يمكن تفسير ال.وا�قتصادية والتي تؤثر في ا�نسان

، فالمنظومة القيمية ھنا ....." تلميذ يضرب أستاذه أو " فعندما نحلل ھذه الجملة البسيطة  

بالضرب مقلوبة ، فالعكس قد يجوز إذا إعتبرنا ا0ستاذ بمثابة ا0ب والمربي وأن التأديب 

  . غير المبرح مشروع في بعض ا0حوال

لتلميذ ؟ فھنا يعني إنق*ب الھرم في منظومة التعليم وإذا تساءلنا كيف يضرب ا0ستاذ ا   

وعند سؤالنا للتلميذ عن السبب فإنه يقول أن ھناك عدة . وإنھيار الع*قة بين التلميذ وا0ستاذ

ودوافع داخلية وخارجية منھا الحقيقية ومنھا التي قد 'يدركھا التلميذ ذاته بل ھي أسباب 

عتداء عليه ، 0ن مسألة إعادة الكرة أصبحت مبدأ جديدا  فقد يتھم أستاذه با� مجرد إتھامات 

أفرزته الصراعات والعولمة، فيرد التلميذ بالمثل 0نه يعتقد أنه ليس أحد أفضل من ا0خر 

وقد يكون ا0ستاذ ھذا من وجھة نظر .والمنطق عنده ا0ستاذ ضربني، إذن أنا أضرب ا0ستاذ

ية أو عنيف معه، أو يشبه أبيه الذي يعامله التلميذ غير مؤھل علميا، أو ضعيف الشخص

وإنما جاء بقسوة في المنزل ، أو كان التلميذ نفسه في لحظة ھيجان لسبب ما 'يتعلق با0ستاذ 

.ا0ستاذ بمثابة كبش الفداء في ذلك الموقف
(1)

  

فا0سباب قد تتعدد، ولكن الموت واحد كما يقال ونقصد به العنف ھذه ا0فة التي باتت تھدد 

  .مؤسساتنا التربوية والتي تبحث عن حلول عاجلة

 

 

فتعدله  التلميذإن المدرسة تلعب دورا ھاما في عملية التنشئة ا'جتماعية فھي تؤثر سلوك      

ينزع إلى القيام بسلوكيات  التلميذو تكيفه مع البيئة المدرسية و قد تؤدي عدم تكيفه فيصبح 

  .نافى مع مميزات المؤسسة التربويةغير سوية مثل السلوك العنيف الذي يت

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 ا0خير نتحدث عن مدى 

  .مسؤولية المدرسة في إنماء السلوك العنيف لدى التلميذ

                                                 
 

(1)
  .52-46مرجع سابق ، ص ص ،أميمة منير عبد الحميد جادو   
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على وظيفية التنشئة ا'جتماعية  يإن المدرسة ' تنطو  :

  ھي تقوم بوظائف أخرى منھا  إنمالت*ميذ فقط 

  .ا�نتاجتزويد المجتمع بالقوى البشرية القادرة على -

  .و ترتيبھا  ا�نسانيةتبسيط الخبرات -

  .جتماعيإحداث التغير الثقافي الم*ئم للنمو ا'قتصادي و ا�-

  التراث الثقافي ف* تنقل إلى ا0جيال ما ' يناسب تطور المجتمعات  تصفية وثيقة-

  .و تغيرھا

  .نقل التراث الثقافي عن طريق تنشئة ا0جيال القادمة-

تھدف في  التي ا0خيرةأھمية عن وظيفة التنشئة ا'جتماعية ھذه  لوھذه الوظائف ' تق  

تھا حيث يكون على تفھمھا و تقبلھا قالب يدرك من خ*لھا قيمة الحياة ا'جتماعية و قداس

ليصبح مواطنا صالحا يؤدي أدواره ا'جتماعية التي ، (1)يسعى إلى التكيف ا'جتماعي

يتوقعھا منه المجتمع و جعله قادرا على التفكير و العمل و ا�نتاج و المشاركة في الع*قات 

  .ا'جتماعية و المساھمة في بناء المجتمع و تقدمه

صبحت غاية المدرسة الحديثة متمثلة في خلق المواطن الصالح ا'جتماعي الذي لقد أ        

  .يتمتع بشخصية متكاملة يستطيع أن يشارك في بناء المجتمع و تطوره

  

  :مجدية و فعالة لنجاح عملية التنشئة ا'جتماعية منھا أساليب إتباعا من خ*ل ذوھ 

ا'جتماعية  ا0دوارساليب السلوكية و توجيه النشاط المدرسي لكي يؤدي إلى تعليم ا1-0

  .للت*ميذ

في كل المراحل التعليمية و خاصة الثانوية 0ن ت*ميذھا يكونون  الت*ميذمعرفة حاجات -2

  ....و التقدير حاجاتھم خاصة ا'حترام،ا'ھتمام إتباعو العمل على  ةمرحلة المراھقفي 

  اجتماعيا  الت*ميذم الفعال لتوجيه ممارسة المدرسين و كل الفاعلين التربويين دورھ-3

بھا و مخلصة في أداء واجباتھا التعليمية مع  يتقدىطيبة  نماذجو تربويا و جعل أنفسھم 

مراعاة كل مما من شأنه ضمان نمو التلميذ نفسيا واجتماعيا سليما فمنھم الفاعلون  التربويون 

(1) .و ماھي أدوارھم 
  

  : (دوارھمھم الفاعلون التربويون و مدى تأديت- ب

                                                 
(1)

  .56.،55،ص ص 1997الخدمة ا2جتماعية في المجال المدرسي، المعھد العالي للخدمة ا2جتماعية، ا2سكندرية، ،عبد المحى محمود صالح   

  
(1

57مرجع سابق، ص،صالح  دعبد المحى محمو   (
.  
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ا يتولى ذيمثل ا0ستاذ محور العملية التربوية والعنصر ا0كثر اتصا' بالتلميذ إ : ا(ستاذ-1

و تعليمي حيث ' تقتصر مھمته على تلقين المعلومات و إلقائھا  تربويالتدريس كأسلوب 

ديل عليھم و توجيھھم و تع ا�شرافو  الت*ميذفحسب إنما تتعدى دلك فھو يقوم بتنشئة 

(2).سلوكھم 
   

نوعا من  وللتلميذيحقق لنفسه  إنقيامه بوظيفة 'بد له  يولكن لكي ينجح ا0ستاذ ق         

  :ا'نسجام والتكيف و ھدا بتوفير فيه بعض الخصائص وھي

  .تمكنه من مادته ،و تجعله واثقا من نفسه التيتكون له القدرة العلمية  أن -أ

  .الموجه له من قبلھم ويقبل النقد  بت*ميذيثق  أن- ب

  .يكون قادرا على مواجھة الحياة بما فيھا من حقائق و مشاكل أن-ج

  .يكون ھادئ واسع الصدر في تعامله معھم بعيدا عن التعصب  أن-د

السلوكية  النماذجومن .والتسلط  بعيدا عن التسبب ت*ميذهيكون ديمقراطيا في تعامله مع  أن-ه

  :مايلي الت*ميذھا أثرھا على ولذ ا0ستايتميز بھا     التي

  

إن ا0ستاذ المتسلط يستخدم أسلوب القوة و التسلط و القسوة     : نموذج ا(ستاذ المتسلط* 

  كما ' يتقبل منھم النقد.ا0خطاءفيضغط عليھم و يعاقبھم 0قل . ت*ميذهفي تعامله مع 

  0وامره  لياآ'متثال ففي نظره يجب على الت*ميذ ا'نصياع و ا.و التعبير عن أرائھم  

  .ونواھيه

  من كل مظاھر النشاط  مجردةو كأنھم أشياء و أدوات  ت*ميذهفا0ستاذ المتسلط يعامل    

و ا0وامر التي تفرض عليھم دون نقاش أو جدل  ا0عمال تنفيذو الحيوية و ماعليھم سوى 
.(1)

كان  0نه لSستاذوره سيئ و تلميذه فيصبح بد ا0ستاذا ما يؤدي إلى ع*قة سيئة بين ذوھ  

ا ذسلوك ا0ستاذ مع ت*ميذه سلوك جبروتي و اعتداء و عنف و إھانة و تأنيب مستمر فإن ھ

سيطرت الكراھية على الع*قة  إذاف(2) .يشجع على تحميل بشخصيتھم بالكراھية ضد معلمھم 

م برد فعل والدي فإن التلميذ سوف يقو.الضغطبين ا0ستاذ و تلميذه نتيجة استخدامه القوة و 

قد يكون بالعنف بكل مظاھر من شغب ضوضاء تحطيم ممتلكات المدرسة كتابة عبارات 

أو قولھا ،تھديدية أو عبارات غير 'ئقة على السبورة أو الحائط أو ما يسمى بالعنف الرمزي 

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

  

  
(1)

  . 37ص  1998، دار الفكر للطباعة و النشر التوزيع، ا'ردن،  عدس المدرسة مشاكل و حلول ،محمد عبد الرحيم    
(2)

  .179ص  1986، في مكتبة أنجلو مصرية، القاھرة ، داثإنحراف ا�ح ،أنور محمد الشرقاوي   
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ي العنف الجسدي أو اللفظبمباشرة لSستاذ أو ا'عتداء عليه بالضرب و بالشتم و ھو مايسمى 

.  

استخدام ا0ستاذ الشدة و العنف مع الطلبة يدفعھم إلى التعليم و الدارسة يولد عندھم رد فعل -

معاكس ، حيث يدفعھم دلك إلى مقاومته و الوقوف في وجھه عن طريق عدم ا'نصياع 

   همن الت*ميذ من يتأثر بسلوك ا0ستاذ و فكر أيضا0وامره و توجيھاته و نجد 

  .0صحاب السلطة  خذ من يخضع فيتعلم الخضوع و الرضوو ھناك من  الت*مي

  :  ا(ستاذ المتسبب نموذج * 

إن ا0ستاذ المتسبب ھو  أستاذ يفرط في استخدام أسلوب اللين لدرجة في نظر ت*ميذه      

شخص ضعيف الشخصية و ' سلطة له عليھم و ھدا نتيجة عدم مبا'ته و فشله في التحكم 

دون توجيه و إرشاد فتصبح ع*قته بھم  يشاءونفيتركھم يفعلون ما  ت*ميذهفي قسمه و 

و عدم انضباط فيقل اھتمامھم  بدارستھم فينزع سلوكھم إلى العبث و العنف فيقومون  ىفوض

الشغب و الفوضى في القسم قد تصل إلى ا'ستھزاء با0ستاذ  إحداثبتوقيف سير الدرس و 

اخل القسم و الشجارات على مرأى ا0ستاذ و ھدا قد كما قد يصل إلى تبادل الشتم د.  نفسه

يؤثر على الت*ميذ سلبا حيث يتأثرون با0ستاذ الذي يمثل قدوة لھم فتخلق لنا شخصيات عابثة 

  (3) .ا'نضباط' تفتقد إلى التنظيم و 

 إن ا0ستاذ الديمقراطي ھو  دلك ا0ستاذ الذي يؤمن بالعدالة  : نموذج ا(ستاذ الديمقراطي *

و المساواة أو ا'عتدال في تعامله ف* يكون متسلطا و ' متسببا بل يكون شديد ا'تصال 

يصيبھم و دلك بفسح المجال لھم بالتعبير عن  الذيو القلق  ا'ضطرابو من أشكال  بالت*ميذ

  مشاعرھم و انفعا'تھم حيال ماتواجھھم من مشك*ت و استفسارات

  للتعليم و تشويقھم له بالتشجيع المادي الت*ميذق كما أنه يستخدم من طريقة تحقي   

الشرح و طرح ا0سئلة والتوجيه و  بإلقاءو اللفظي و تعليمھم المعلومات و العبارات الجديدة  

المناقشة إلى جانب إدارة الفصل و المحافظة على النظام بداخله عن طريق توجيه العمل 

.أو تقصير سرافإدون  ا�شرافو  ا�رشادالجماعي و الفردي و 
(1)

 

  فرصة تنمية مواھبھم  لت*ميذهفا0ستاذ الذي يعتمد على ا0سلوب الديمقراطي يتيح    

  .و قداراتھم إلى أقصى حد و تقدير مصلحة الجماعة و تقديرھم له و اعتباره قدوة

                                                 
(3)

،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  دوات م حظة التدريس مناھجھا و استعما0تھا في تحسين التربية المدرسية ،محمد زيان حمدان   
  .64، ص 1986

(1)
  .64مرجع سابق، ص  ،محمد زيان حمدان    
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 و يؤدي أيضا إلى ارتفاع مستوى تحصيلھم فيتعلم  الت*ميذ ا'عتماد على التفكير العلمي   

  بالتوافق النفسي  التلميذفي حل المشك*ت و عدم ا'لتجاء إلى العنف نتيجة شعور 

  .و ا'جتماعي فتكون سلوكاته جد متوازنة اجتماعيا

يتقصون  الت*ميذفيتأثر به بل أن بعض  للتلميذو يعتبر ا0ستاذ الديمقراطي أحسن قدوة    

يسلكه  الذيفكيره فينظم دلك على سلوك في اتجاھاته أو أساليبه أو طريقة ت أستاذتھمشخصية 

 .في الثانوية و خارجھا فيحلق لنا شخصيات متوازنة متكاملة منتظمة التلميذ
(2)

   

  : الرفاق في المدرسة-

تقوم الرفاق في المدرسة أو ا0قارب بدورھا  في عملية  التنشئة ا'جتماعية فھي تؤثر في     
  ما أنھا تساعد التلميذ في تكوين ع*قات معالمعايير ا'جتماعية و تحديد ا0دوار ك

  
زم*ئه في المدرسة نتيجة للحياة ا'جتماعية التي يعيش داخلھا،و نظرا لميله  لتكوين 

  .الع*قات فمنه  يشبع رغباته و ميو'ته و يتمكن من تحقيق ذاته و تنمية قدراته

ولوية على مستوى ا0 تأخذيكونھا المراھق في المدرسة  التيولعل مجموعة الرفاق   

ع*قاته بحيث تصبح ھذه الجماعة تقريبا المنبع ا0ساسي الذي يستمد منھا المراھق معظم 

. أفكاره و سلوكاته، فيسلك السلوكيات المتفق عليھا داخل الجماعة شعوريا أو ' شعوريا
(3)

 

  :ولجماعات الرفاق داخل المدرسة اتجاھات مختلفة نذكر منھا 

  :  ت ا0تجاھات العنيفةجماعة الرفاق ذا *

ا انضم التلميذ إلى جماعة رفاق يتصفون بالعنف فإنه عن طريق التقليد و المحاكاة ذإ    

فھذه الجماعة غالبا ما تمثل مجتمعا مصغرا مقف* له أھداف محدودة .يصبح ھو أيضا عنيفا 

م على القيام وقائد معين و شعار معين ، فتعلم أفرادھا و سائل العنف و العدوان و تشجعھ

و كلما قام أحد أفراد ھذه المجموعة بسلوكيات عنيفة كلما حظى بقبول اجتماعي .بالعنف 

  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

ماعة العدوانية و العنيفة ھناك جماعات أخرى جماعات ذات با�ضافة إلى ھذه الج   

. اتجاھات السيطرة، و أخرى ذات اتجاھات التعاون و المشاركة و التضحية
(1)

  

  : جماعة الرفاق ذات ا0تجاھات السيطرة و ا(نانية  *

                                                 
(2)

  .37،ص 1988، ا�سكندرية ، مة ا0جتماعية المدرسية ،المكتب الجامعي الحديثالخد ،محمد س*مة غباري   
(3)

  . 37سابق ، ص المرجع فس الن  
(1)

  .126، ص 1999، دار الفكر العربي ،القاھرة ،1،ط ا0رشاد و الع ج النفسي ،ع*ء الدين كفافي  
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اتھم رغب لتنفيذتتصف ھذه الجماعة غالبا برعايتھا في السيطرة على الت*ميذ و استغ*لھم     

منھم لجبنھم أو فقرھم أو  فيسخرونو القيام بواجباتھم المدرسية، و معاملتھم كأدوات تسلية 

على القيام بأعمال معينة وإذا  لم  ھمم�رغا مضحاياھ أوم*بسھم أو 0نھم شواذ في طولھم 

يفعلوا يعاقبونھم و ھذا الذي يؤدي ببعض الت*ميذ إلى تصرفات شاذة مثل العنف للتعويض 

 ن ھذه العيوب و خاصة إذا لم تكن لديھم ثقة في أنفسھمع
(2)

لك إلى رد فعل ذو يؤدي لھم  ، 

  .عنيف كالشجار أو الشتم أو ا'نتقام بطرق ما 

ھي جماعات تتصف با'نتصار و  :مسالمةالا0تجاھات التعاونية و  ذاتجماعات الرفاق  *

  كة و التسامحو التنظيم و من مميزات ھده الجماعة التعاون و المشار

  كالنجاح في دراستھم ، أھدافھمو التضحية من اجل بعضھم البعض و من أجل تحقيق  

يحترمون النظام المدرسي وكل الفاعلين ، ومساعدة زميل لھم يعاني من مشكلة ما أوو أداتھم 

في  اEخرين بالت*ميذالجماعة إلى ا'تصال و ا'حتكاك  ذهالتربويين فيه و يميل أصحاب ھ

لى جماعة معينة عنتيجة انتسابھم  أوت الراحة و أثناء قيامھم ببعض النشاطات المدرسية وق

ين ذال أوض على زم*ئھم الفقراء غترفيھي و  يشعرون بالب أوعلمي  أوطابع رياضي  ذات

ايجابية ،  تجاھاتإ ذات يعانون من ضعف في تحصيلھم الدراسي  و منه فھده الجماعة

ينظم  أن لتلميذيمكن  التيجماعات الرفاق على نا فالجميع يعد تعرتعاونية تھدف إلى خير 

  . قهفارالمراھق   التلميذ يختارھا التيعن الكيفية  نتساءلإليھا في المدرسة 

فنجد  ا�جابة من خ*ل نظرية ا'خت*ط  التفاضلي لسدر'ني إلى تقسيم تلك بان      

ز بھا جماعة الرفاق و بين ما تعلمه في تتمي التيالمراھق يفاضل بين موافق و اتجاھات 

(1)ه من مواقف و اتجاھات ـمراحل طفولت
  أ على حب القانون ـان التلميذ نشـفإذا ك   

نه سوف إنحراف ف�لف الجريمة و اأت ا0فرادمن  نماذجبحتك إحترامه و صادق و إو 

المؤثرات المخالفة  ىإل ةفالك فيأرجح.تجاھات الجماعةإيجابية و بين �تجاھاته اإيفاضل بين 

ا ا'ختيار يبقى نسبي أي أنه قد ينظم إليھم مدة زمنية ذمدة ، ولكن ھ اإليھ وينظمللقانون 

تعلمھا في طفولته فيتجلى عن ھده الجماعة  التيمعينة ثم ترجع و تتغلب كفه المؤثرات 

تھا مع تلقاء سلوكية تتماشى موافقھا و اتجاھا نماذجا خالط ذالتنظيم  إلى  أخرى و العكس إ

 0نهمن موافق و اتجاھات في تنشئة في مراحل حياته السابقة فإنه ' يضطر إلى المفاضلة 

  . يندمج معھا بسھولة 

                                                 
  . 75، ص 1996دراسات، لبنان ،لل ، المؤسسة الجامعيةا(حداث المنحرفون  ،على محمد جعفر    (2)

  
(1)

  . 75مرجع سابق ، ص  ،على محمد جعفر   
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بعضھم  الت*ميذإن لمستشار التوجيه دور بارز في ربط الصلة بين  :مستشار التوجيه -3

المرحلة بأن ھده ببعض و بينھم و بين مدرسيھم عن طريق إتاحة الفرصة للمراھقين في 

 توجيھھميعبروا عن مشك*تھم فھو يلعب دور الموجه و المساعد في نفس الوقت عن طريق 

تتناسب و قدارتھم تنظيم وفق الفراغ، و يحميھم من الوقوع في  التي'ختيار المھن 

  .المشك*ت ا'نحرافية من بينھا العنف 

في تحقيق النظام و  ا0ساسيالدور  التربية إن لمستشار   : مستشارو مساعد و التربية -4

في  الت*ميذو السير الحسن للمؤسسة التربوية حيث تكون القدرة على متابعة  ا'نضباط

الدين يبالغون في الغيابات أو  الت*ميذالساحة و أثناء الراحة و م*حظة سلوكاتھم و معرفة 

  .القسم الدين يمارسون العنف كالشجار و الضرب و التحطيم و الخروج من 

و ھو على اتصال وثيق لمساعدي التربية الدين يكون لھم بدورھم اندماج وصلة اكبر   

يقومون  التييعانون منھا و السلوكات ا'نحرافية  التي لعلى المشاكاط*ع  أكثرو  بالت*ميذ

سببھا  التيكل من مستشار التربية و مساعدو التربية من أجل حل المشك*ت  فيتعاونبھا 

النفسي  ا0خصائيتحويلھم إلى مستشار التوجيه او المدير أو  أوو محاولة مساعدتھم  ميذالت*

.تعديل سلوكھم  أوا'جتماعي عند عجزھم على مساعدتھم  أو
(1)

  

يمثل المدير المسئول ا0ول و القائد التربوي فيساعد المعلمين على القيام    :ر ــالمدي -5

و على المناھج و  الموظفينعلى ھيئة  ا�شرافلتعلم و على ا الت*ميذبعمليات التعليم و 

و السج*ت التعليمية كما انه له دور فعال في حل المشك*ت المدرسية  ا0نشطةالبرامج و 

(2)المتعلقة بالمعلمين و العاملين 
.  

  : مختلفة من السلوك  نماذج رو للمدي

الكل و الناظر يتحكم في فھو المدير الذي يسيطر و يتحكم في    : المدير المتسلط *
  المدرسين و المدرسين بدورھم يتحكمون في الت*ميذ ففسد الجو المدرسي و يصبح  جو 

  

خائفا ، حيث يخاف المدرسون من رھبة القائد المتسلط ، و يشكك المدرسون في بعضھم  

   الصراع  ينشأ، فتصعب الع*قات و تضطرب و  اEخرالبعض و يخشى كل منھم 

فيعاملونھم بقسوة و ضغط و عقاب  للت*ميذينھم و ينعكس دلك على معالمھم و الخ*ف ب

  إلى الخضوع  الت*ميذفيسود المدرسة جو من النشاط و العنف و الضغط و يؤدي ببعض 

                                                 
(1)

  . 80- 78 ص ،ص 1983، للطباعة و النشر الجريمة و المجتمع دار النھضة العربية ،حسن الساعاتي   
(2)

  .52،ص  1980، دار الشروق بيروت،  التنظيم المدرسي و التحديث التربوي ،سمالوطي لنبيل ا  
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باعتبار المدير يمثل السلطة العليا فإنه     .و ببعضھم اEخر إلى العنف و التمرد و العصيان

يؤثر  الذيبكل فاعليتھا سوف تتأثر به فيسود النظام المتسلط  إدا كان متسلط فإن المدرسة

من يشعر بالثورة و نبد  الت*ميذفھناك من .....و يشعرون بالضغط و التسديد  الت*ميذعلى 

  يعجب بشخصية المدير من  الت*ميذو ھناك من ، التسلط و ھناك من يشعر بالخضوع

  تقمص شخصيته  مما يشجعه علىكبيرة  منه قوة اEخرينو يراه ھيبة ،و يرى في خوف 

  .وربما أسوء يفاعن ايصبح شخص بذلكو 

يتميز بانعدام الرقابة و يصبح كل الموظفين في  الذيو ھو المدير  :بيالمدير المتس *

لتزام إينجم عدم  الذي ال*مبا'ةالمدرسة ' يقومون بعمل غير مبالين بواجباتھم يسود جو من 

  بالنظام الداخلي للمدرسة حيث توصلت دراسات  الت*ميذ و العاملين و 0ساتذةا

بضعف  أجھزة  الت*ميذالتسيب و الفوضى و إحساس  أنو تجارب لوين و ليبث ووايب إلى 

كالفوضى و ، و التربوي و يؤدي إلى كثرة مظاھر السلوك العدواني و العنف  ا�داري

  .التخريب و قلة اھتمامھم بالعمل التربوي 

داخل المدرسة باھتمامه  ا0لفةوھو المدير القادر على إشاعة جو من   : لديمقراطيلمدير اا* 

و مشاكلھم و توفير جو صالح يشجع على العمل و .....و المعلمين و الموظفين بالت*ميذ

المدير بأن نجاح المدرسة  �قناعا ذوھ ، الت*ميذإحترام شخصية المدرسين و العاملين و 

كة الجميع لكل فرد في الثانوية حق المشاركة في تسيير أموره مع مرھون بتعاون و مشار

جاءت في القانون الداخلي  للثانوية المدير الديمقراطي فھو  التيا'متثال للقواعد السلوكية  

 فتصبحالمدير ا0مثل �دارة مؤسسة تربوية ،حيث يؤثر على سير كل المؤسسة التربوية 

الدين  الت*ميذدم مصلحة كل الفاعلين التربويين فيھا خاصة ھ الذيتنتھج النظام الديمقراطي 

يتأثرون به و تتكون لنا شخصيات متزنة متكاملة ديمقراطية في المستقبل  في إنھاء السلوك 

 لت*ميذالعنيف 
.(1)

   

  

  

  

  

  

                                                 
 . 52مرجع سابق، ص ، سمالوطيلنبيل ا    (1)
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رة اجتاح العنف مدارسنا في الفترة ا0خيرة وتفاقم بكل أشكاله إلى أن صار يشكل ظاھ   

استوقفت المسئولين من قطاع التربية وأولي ا0مر، فقد مSت حوادث العنف التي جعلت من 

صفحات الجرائد وأخبار الشارع وصارت مادة دسمة تلوكھا  ،مؤسساتنا التربوية مسرحا لھا

ا0لسنة في كل مكان،بل وتجاوزت حدود الوطن بعد أن تحول العنف من مجرد شغب 

تشير تقارير صادرة عن وزارة التربية أن و.ل عمدي أو غير عمديومناوشات إلى جرائم قت

العنف المدرسي في تصاعد مستمر و أن ا0رقام التي بحوزة الوزارة ' تمثل سوى المعلن 

عليھا رسميا في حين يوجد رقم أسود غير معلن عنه و يضم مختلف أنواع العنف المدرسي 

  ة أي بين الت*ميذ أنفسھم منھا،العنف الممارس داخل المؤسسات التربوي

حالة با�ضافة إلى العنف  4725والذي بلغ حسب آخر ا0رقام المقدمة من قبل وزارة التربية 

حالة  2588سجل  الذيعلى ا0ساتذة أو على إدارة المؤسسة و  الت*ميذالممارس من طرف 

 964ي سجل أو ا0ساتذة و الذ ا�دارةإلى العنف المدرسي الممارس من طرف  با�ضافة

ولقد  ،حالة عنف سجلت فيما بين ا0ساتذة أو بينھم و بين  ا�دارة  355حالة إلى جانب عدد 

كانت  أخر ضحية للعنف المدرسي في الجزائر التلميذة  مروة بولعيون من إكمالية جبھة 

جانفي  20التحرير الوطني المعروفة بمتوسطة البنات بعنابة، والتي لقيت حتفھا يوم 
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لى يد أستاذتھا  التي قامت بضربھا بالعصا وبعد سقوطھا أرضا حدث لھا نزيف ع2009

(1)داخلي أدى إلى مصرعھا
  .  

المرحلة الثانوية في مدارس العاصمة  ت*ميذمن %  80كشفت دراسة أكاديمية أن ولقد 

الجزائرية يمارسون العنف ضد أساتذتھم بأشكال مختلفة، بدءا من عصيان ا0وامر حتى 

وجھت 0ولياء أمورھم إنذارات بسبب سوء  ت*ميذمن ال% 36والضرب، وأن السب 

  . السلوك

ه ا�حصائيات تمثل فقط الحا'ت المعلن عنھا فيما تبقى حا'ت أخرى ذو كما سبق  الذكر ھ

غير معلنة فا�شكال يتمثل في عدم وجود شفافية في إحصاء حا'ت العنف المدرسي في 

"الجزائر 
.(2)

ى ا0طفال و النساء و خاصة لعدة اعتبارات ليس ھدا مجا' الممارس عل 

  :يواجھھا إحصاء العنف المدرسي في الجزائر مايلي  التيرات ثلعرضھا لكن من الع

' تصدر بصورة دورية منتظمة مما ' يمكن البحث العلمي من السير في  ا�حصائياتأن -

  .ا'تجاه الصحيح و المفيد 

  .في غالب ا0مر الوطني أنھا ' تغطي كل التراب-

تضلل ا�حصائيات في حا'ت كثيرة نتيجة لقلة وعي المجتمع بأھميتھا فتأتي تصريحات -

  .ا0فراد أحيانا مزيفا

تخفى الكثير من المؤسسات مما يمارس داخل أسوارھا من سلوك أعنف بھدف المحافظة -

  . على سمعتھا أو مركزھا المرموق بين مختلف المؤسسات

اء ا0ھمية للجانب ا�حصائي في مجال السلوك عموما و خاصة في حالة ممارسة عدم إعط-

'  الذيتكون أضراره خفية أو غير بارزة كما في حالة الضرب غير المبرح  الذيالعنف 

  .يترك أثارا مادية و العنف الرمزي ،و التھديد و الضغط

تقع عليھم  التيالعنيفة  تحفظ بعض ا0فراد أو العائ*ت و تسترھم على بعض الممارسات-

  .خوفا من العار أو أشياء أخرى 

الممثلة في  ا�حصائياتلك من خ*ل بعض ذنبين :  حجم العنف المدرسي في الجزائر* 

.الجدولين التاليين
   

.حجـم العنف المدرسي في الجزائـر:   )1(جدول رقم 
 (1)

  

                                                 
(1)

 .9،ص، مرجع سابقنسيمة بوعصيدة  
  . 160مرجع سابق ،ص  ،حبال لمربوحة بو   (2)
(1)

  .160-  156 ص ص, مرجع سابق، حباللمربوحة بو  
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  .2008، فيفري 1955أوت  20،جامعة 02العدد :مجلة البحوث والدراسات ا�نسانية :المصدر 

إلى جانب ھده المعطيات الميدانية فقد كشف الواقع المدرسي في مدينة عنابة في      

السنوات ا0خيرة تنامي نوع العنف المدرسي فيما بين الت*ميذ من جھة و فيما بين الت*ميذ و 

*ح ا0بيض و قتل المدرسين من جھة أخرى ، حيث تطور استخدام الس*ح الناري و الس

نفس ا�عتداءات با0سلحة يشتكون حراس المؤسسات التعليمية "معظم  وأصبح، ا0رواح

البيضاء في حالة تدخلھم لحماية الت*ميذ حيث تتوافد يوميا ا�حتجاجات الفردية 0ولياء 

"الت*ميذ 
(1)

وفي محاولة أخرى �براز العنف الخارجي على المؤسسات التعليمية في    .

 1990الجزائر تجدر ا�شارة إلى أن عشرية ا�رھاب التي عرفتھا الجزائر خ*ل الفترة بين 

كانت انعكاساتھا كبيرة على المؤسسات التعليمية من جوانب الھياكل القاعدية و  2000و 

ا ذلك بأنه أعلى درجات التي مورست في حق ھذالتنظيمية و البشرية و يمكن التعبير عن 

 قول أدناه يلخص عددا من ا0رقام و العمليات العنيفة التي حدثت في حالقطاع ،و الجد

  .لكذالت*ميذ و مدارسھم و معلميھم خ*ل 

                                                 
(1)

  .11، ص18/11/2008، 5479، العدد  جريدة الخبر،  في ظل تزايد ا@عتداءات في محيط المؤسسات التعليمية، ملوك .أ  

  السنة   عدد المستوجبين   الدراسة 

لى ت*ميذ دراسة ميدانية أجريت ع

في المستوى الثانوي بث*ث ثانويات 

  .بعنابة

  .حالة مارس شك* من أشكال العنف المدرسي 90
2003/

2004  

دراسة ميدانية أجريت في إكمالية 

  .ھوراي بوميدن و'ية قالمة

حالة مارست أو تعرضت لشكل من أشكال  33

  .العنف المدرسي

2005-

2004  

دراسة ميدانية أجريت في إكمالية 

ليج المرجان ببلدية سيدي عمار خ

  .عنابة

حالة تعرضوا لعقوبة مدرسية و كانت لھم ردود  88

  .أفعال ذات توجه عنيف

2005-

2006  

دراسة ميدانية أجريت في إكمالية 

  .منام حسان بوثلجة بو'ية الطارف 
  .حالة مارست شك* من أشكال العنف المدرسي 26

2006-

2007  

على  دراسة علمية ميدانية أجريت

ت*ميذ المرحلة ا'كمالية بو'ية سوق 

  .أھراس

بسبة  527تلميد من مجموع  361بينت النتائج أن 

عايشوا موقفا عنيفا داخل إكمالياتھم و ) % 68.50(

وصفوا إكماليتھم  % 54.84من بينھم بنية  289أن 

  .أنھا عنيفة

2006-

2007  
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1996  -1995العنف الخارجي على المؤسسات التعليمية بالجزائر خ ل سنة  - )2(جدول رقم 
(2)  

نوع العنف و 

  تاريخ وقوعه
  المكان

المؤسسة 

  التعليمية
  الضحايا  الوسائل التعليمية

18/05/1995  
أو'د عطية 

  سكيكدة

  

  حافلة مدرسية

 10قتلى و 3

جرحى كلھم تابعين 

  للقطاع

02/10/1995  

  ھجوم مسلح
  )ا'غواط(أنفوسة 

حافلة نقل عمومي   

كانت تنقل نساء و 

  أطفال متمدرسين

  قتلى 18

 18/08/1996 

  توقيف حافلة نقل

الطريق الرابط 

بين الجلفة و عين 

  وسارة

كل الشباب  ذبحتم   لة نقل عموميحاف  

 ا0عماربين فئة 

سنة  17/25بين 

  منھم متمدرسين

05 -

06/12/1996  

  مجزرة ليلية

الشبلي و بن 

  عاشور البليدة

 شخص 29قتل     

  أطفال 3بينھم 

08/10/1996  

رمي قنبلتين 

  يدوتين

ثانوية   مدينة البليدة

  خزرونة

  تلميذا 29قتل   

21/12/1996   

  إنفجار قنبلة

و  تلميذات 3قتلت     ثانوية دواودة  و'ية تبازة

  جرحت واحدة

  .2008، فيفري 1955أوت  20،جامعة 02العدد :مجلة البحوث والدراسات ا�نسانية :المصدر 

ھذه ا0رقام المخيفة لLعتداءات التي أصبحت تجتاح معظم المؤسسات التربوية من ل ونظرا

طالبت النقابة الوطنية لSساتذة " ،  الجامعات مدارس إبتدائية، متوسطات ، ثانويات وحتى

الجامعيين ، بالتعجيل في تفعيل الدوائر ا0منية على مستوى كل جامعة ، وإدراجھا في 

                                                 
(2)

  .161ص ،مرجع سابق،بال لحمربوحة بو   
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الھيكل التنظيمي للجامعات في إطار مواجھة العنف ، مع التعجيل في توظيف أعوان أمن 

" ...متخصصين
(1)

.  

لظاھرة من خ*ل اقتراح توفير حلول لسيتم عرض  أنهعلى وزير التربية الوطنية ولقد أكد 

أخصائيين نفسانيين وحتى رجال شرطة خارج المؤسسات التربوية بھدف وضع حد لظاھرة 

وأوضح وزير التربية أن مھمة ا0خصائيين تكمن في حماية .التدخين واستھ*ك المخدرات

الخطيرة " بـ  الت*ميذ والمؤسسة التربوية، خصوصا تلك الواقعة في مناطق توصف

بعد ف ،وذلك بعد تسجيل حوادث عنف خطيرة على مستوى المؤسسات التربوية" .والمعزولة 

أن كانت ظاھرة حمل ا0سلحة البيضاء مقتصرة على ت*ميذ الثانويات في السنوات القليلة 

الماضية ،صارت اليوم تحمل من طرف ت*ميذ المتوسطات أو حتى بعض ت*ميذ أقسام السنة 

دسة ا'بتدائية  مما يؤدي إلى نشوب صراعات وحوادث بين الت*ميذ داخل ا0قسام أو في السا

الساحة وھو ما شھدته متوسطة الحمري مؤخرا بوھران ، حيث نشب شجار استعمل فيھا 

وقد وصل ا0مر في بعض ا0حيان إلى . التلميذان أسلحة بيضاء أدت إلى إصابتھما بجروح 

تلك وكانت أخر عملية عنف .ھدتھا ثانوية حي اللوز بوھران أيضا وقوع جرائم قتل كالتي ش

تعرضت إلى عنف  والتيالتي راحت ضحيتھا تلميذة بمدرسة جبھة التحرير بمدينة عنابة 

ھذا رغم إنشاء الوزارة للجنة وطنية ولجان و'ئية كل يحدث . من طرف أستاذة لھاجسدي 

داخل الحرم المدرسي خ*ل السنوات  خصيصا بھدف التصدي وع*ج تفاقم ظاھرة العنف

  . القليلة الماضية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)

  .8، ص 18/11/2008،  5479، جريدة الخبر، العدد  دوائر أمنية داخل الجامعات لمواجھة العنف ،خيرة لعروسي  
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       :مظاھر العنف المدرسي/ 10 

يمارس العنف في كل المراحل التعليمية،  سواء في المدارس التحضيرية، وا'بتدائية و       

العنف على  ، و الثانوية، وان كان ذلك درجات متفاوتة و أشكال مختلفة يظھر ھذاالمتوسطة

ھيئة سلوك يتضمن مظاھر مختلفة من التخريب، و السب، و الضرب، و الشتم الناجم عن 

تلك الطاقة الكامنة داخل الفرد و التي ' تظھر إ' بتأثير مثيرات خارجية وھي مثيرات 

العنف وھذه السلوكات تكون بين الت*ميذ فيما بينھم أو بين الت*ميذ و المدرسين أو بين 

  :ميذ و ا�دارة المدرسية، ويتمثل في مظاھر كثيرة نذكر منھا مايليالت*

  إن التأخر و غياب الت*ميذ عن المدرسة :مشكلة التأخر والغياب عن المدرسة    -

  المدرسية ظاھرة أصبحت تتكرر باستمرار، و ھذا يبين سوء تكيف الت*ميذ مع الحياة 

حبه للمدرسة كرھه  يذ بأمراض مزمنة أو عدمو ذلك يعود إلى أسباب متنوعة كإصابة التلم 

التلميذ أو تعود ا0سباب إلى  0حد المدرسين، و قد تعود لSبوين حيث ' ينظمان أوقات 

والتھديد أو المنھج المدرسي ' يحقق  المدرسة ذاتھا، كان يكون المناخ المدرسي يتسم بالقسوة

(1)حاجات التلميذ و' يرتبط باھتماماته
  

رغبة  يعبر الھروب عن المدرسة في غالب ا0حيان عن :الھروب من المدرسة مشكلة   -

(2)الت*ميذ في ا'بتعاد  عن جو المدرسة
السيئة  ،  ويعود ذلك إلى أسباب عديدة كالمعاملة 

من طرف المعلم أو المدير، كذلك حساسيته للنقد وشدة  .التي يتلقاھا التلميذ في المدرسة

تأكيد شخصية و قد يعود إلى نقص الرقابة  ا0سرية و التأثير  فياعتزازه بذاته و رغبته 

.بقرناء السوء
(3)

  

                                                 
(1)

  .117، ص2000، دار الكندي للنشر و التوزيع، ا0ردن، مبادئ ا@رشاد النفسي و التربوي ،صالح حسن الداھري     
  .173مرجع سابق، ص ،محمد منير مرسي   (2)
(3)

  .289مرجع سابق، ص، دراسات تربوية  
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يقوم بعض الت*ميذ أحيانا بالتسبب في أحداث خسائر كبيرة في  :تخريب أم ك المدرسة -     

  وفي أثاثھا مث* تكسير النوافذ، المصابيح الكھربائية، الكراسي . تجھيزات المدرسة

، وھنا اعترف تلميذ من متقنة احمد الھادي انه قام خ*ل ھذا الموسم (4)اجو الطاو'ت وا0در

  ، (5)بتخريب الكھرباء داخل الحجرة التي يدرس فيھا وكذا بكسر عدة كراسي

  

وكمثال على ذلك ما حدث في متقنة عين التوتة حيث شلت الدراسة بسبب تحطيم 

ضد بعض السلطات في المدرسة أو  ، فالتلميذ بھذه ا0عمال يعبرون عن سخطھم(1)الكراسي

يتحقق أو يشبع من النشاطات  المعلمين والبحث عن مكانتھم المتميزة و جلب ا'ھتمام الذي لم

المدرسية والبحث أيضا عن الشعور بأھميتھم في المدرسة، فقد تفكر بعض ا�دارات في 

، لكنه ' يعتبر الحل استخدام القوة و القھر، لكن ربما العقاب يأتي ببعض النتائج العاجلة

ا0مثل للمشكلة، بل يجب أن تشترك المدرسة و الت*ميذ في المحافظة على المدرسة و معاملة 

أثاثھا و تجھيزاتھا على إنھا ملك لھم يجب أن يحرصوا عليھا لھذا ' بد من تزويدھم 

.بالنصائح و ا�رشادات التي تساعد على تحقيق ذلك
(2)

  

شھدته متوسطة الحمري مؤخرا بوھران ، وكمثال على ذلك ما   :ء ا0عتداء على الزم  -  

وقد . حيث نشب شجار استعمل فيھا التلميذان أسلحة بيضاء أدت إلى إصابتھما بجروح 

 وصل ا0مر في بعض ا0حيان إلى وقوع جرائم قتل كالتي شھدتھا ثانوية حي اللوز

اه ـي غالب ا0حيان للفت ا'نتبـا فيحدث ھذ، ومتوسطة بوع*م وادفل بالبليدة، (3)بوھران

ه لتحقيق ھدف إظھار القوة ـواثبات الذات و ا�ق*ل من ' شان المخاطب، أو حتى معاقبت

 تلميذوالقدرة و البطولة، و' شك أن مواجھة ھذا المظھر يحتاج إلى البحث في الحياة ال

خارج  تلميذال قاءالمدرسية وع*قته بمدرسيه وزم*ئه وكذلك بوالديه، وان ندرس أصد

وقت فراغه  يقضيوقته معھم وكيف  يقضيالمدرسة ونوعھم و درجة م*ءمتھم له وكيف 

كلما كان له ھواياته، كلما كان اقرب إلى الھدوء منه الغضب، كما  تلميذالونوع ھوايته، 'ن 

                                                 
  .290،289 ص سابق، صالمرجع نفس ال  (4)
(5)

  .12، ص13/03/2001 - 1632، قسنطينة، العدد جريدة النصر، شھادات ت ميذ يمارسون العنف المدرسي  ،صالح بولعراوي  
(1)

  . 15، ص26/04/1992-20، 121، العددجريدة الخبر، للثانويين الندوة الو0ئية، ع*وي.ج  
(2)

  .290،289مرجع سابق، ص ص ،دراسات تربوية  
(3)

  :،نق! عن موقع اHنترنت أولياء الت0ميذ متخوفون وا,خصائيون يدقون ناقوس الخطر بشان العنف في المدارس  

http://sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690, le 19.01.2009 à 09h32. 
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ة في يجب أن نعرف الكثير عن حياته ا'نفعالية فربما يكون ما يدعو إلى الغير أو ضعف الثق

(4)النفس
.  

خطر مظاھر السلوك العنيف أيعتبر ھذا المظھر من  :العنف ضد ا(ساتذة و ا@داريين -    

، حيث يثير المراھق الشكوك حول سلطة الوالدين والكبار ةفي مرحلة المراھق ت*ميذالعند 

  و محاولة 'ن ينمو ـى ذلك ھـة، والدافع إلـن وغيرھم من أصحاب السلطـمن المدرسي

ضاغطة، وغير معقولة مما يحدث له من  يكتشف ھويته، مع كراھيته السلطة إذا كانتو 

إحباط و بالتالي يؤدي به إلى ممارسة العنف، كما أن ثورة المراھق تعكس بروز ذاتية 

   .جديدة

على معلميھم ترتبط بعوامل متعددة كنظرة المجتمع للمعلم  ت*ميذالإن تمرد بعض     

في ا0سرة وما كسبه من قيم ومعايير لھا دخل  تلميذالني، كما أن تنشئه ومكانته ووضعه المھ

(1)كبير في اكتساب ھذا السلوك
.   

قد يسبب الشتم ضررا كبيرا في عملية النمو النفسي عند  ) :الشتـــم(العنف اللفظي  -

المراھق المتمدرس، ولذلك فھو أكثر تحسسا للكلمات الجارحة التي يمكن أن تنال من 

نفسه و ثقته بإمكاناته، وھم بحاجة ماسة إلى الدعم، والتشجيع الذي يمكن أن يحصل لرامه احت

  عليه المراھق ب* شك ليس لحاجة إلى ا'نتقاد ال*ذع و' إلى التعليقات الجارحة 

و ھو قد يشعر بالقلق على مظھره و ملبسه وعلى وضعه الصحي وقوته البدنيXة وقدرتXه علXى 

المدرسXي، ولھXذه ا0سXباب يتXرك الشXتم و التعليقXات الجارحXة اثXر قXد '  ا'نجاز على الصعيد

أن العنXف :"وھذا ماتؤكده إحدى ا0مھات بقولھXا .يمحي في النسيج النفسي للمراھق المتمدرس

اللفظي والمعنوي أشد وقعا في بعض ا0حيان مXن العنXف الجسXدي وھXو أخطXر 0نXه ' يمكXن 

ا0طفال الذين يكونون في مرحلة تكوين الشخصية وقد تتXأزم إثباته ، وأثره خطير على نفسية 

وھذا مXا حXدث .نفسيتھم من التجريح الذي يتعرضون إليه والتوبيخ الذي يقلل ثقتھم في أنفسھم 

مع ابنتي التي تسببت أستاذة اللغة الفرنسية في تعقيد شخصيتھا لمXدة طويلXة وصXارت تXرفض 

التXXوبيخ وتقليXXل القيمXXة والتXXي لXXم تتعXXود عليھXXا فXXي الXXذھاب إلXXى المدرسXXة حتXXى 'تسXXمع كلمXXات 

محيطھا ا0سري الذي تحظى فيه بمكانة مميزة، وقد تدھورت حالتھا النفسية إلى درجة فقXدت 

واضXXطررت لعرضXXھا علXXى .فيھXا شXXھيتھا للطعXXام وحتXXى اللعXXب مXXع أقرانھXا لXXم يعXXد يسXXتھويھا 

نXXار حساسXXة جXXدا وأن التXXوبيخ أخصXXائية نفسXXانية فXXي الطXXب العXXائلي شXXرحت لXXي بXXأن طفلتXXي م

                                                 
  .14، 13، مرجع سابق، ص )إدارة الخدمات ا0جتماعية والنفسية(وزارة التربية   (4)
(1)

  .16، ص)ة و ا'جتماعيةإدارة الخدمات النفسي(وزارة التربية   
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بالشكل الذي تتعرض إليه أزم حالتھا النفسية وطلبت مني مقابلة أستاذة الفرنسية 0طلXب منھXا 

بوضوح تغييXر نXوع المعاملXة مXع الطفلXة وإن لXم تسXتجب وتكXرر ا0مXر فX* مفXر مXن أن أقXدم 

حالXة النفسXية لمنXار شكوى ضدھا ل*دارة مع تقرير من ا0خصXائية النفسXانية يؤكXد ك*مھXا وال

وأمثال الطفلة منار كثيXرون مXن أولئXك الXذين يتلقXون سXوء المعاملXة مXن قبXل بعXض ا0سXاتذة .

مما قد ينشئ البغضاء بينھم أو .الذين يتعمدون التجريح والتقليل من شأن الت*ميذ أمام أقرانھم 

يتلقXون فيھXا  يدفعھم إلى كراھية المدرسة والرسوب أو التسرب المدرسXي فXي الحصXص التXي

وكمXXا يعXXاني الت*ميXXذ مXXن العنXXف اللفظXXي نجXXد ا0سXXاتذة بXXدورھم يعXXانون مXXن . سXXوء المعاملXXة

م يشكون من سماع ا0لفاظ والكلمات النابية والبذيئة التXي تلقXى علXى مسXامعھم المشكل ذاته،فھ

من طرف الت*ميذ، وھي الظاھرة التXي بXدأت فXي ا'تسXاع بشXكل يXوحي بتXدھور ملمXوس فXي 

وا0سXXاتذة . لمسXXتوى ا0خ*قXXي للمؤسسXXات التربويXXة التXXي تنتشXXر فيھXXا العXXدوى بشXXكل كبيXXرا

يشتكون اليوم من سماع الكلمات القبيحXة خاصXة مXنھن السXيدات وا0وانXس اللXواتي يؤكXدن أن 

بعض الت*ميذ من المراھقين يتعمXدون إھXانتھن بXبعض الكلمXات الجارحXة التXي يتعلمونھXا مXن 

ا�طار تقول  أستاذة في العلXوم الطبيعيXة بإحXدى متوسXطات عXين بنيXان أن  وفي ھذا . الشارع

مواقع المدارس والمتوسطات تكون ھXي السXبب فXي بعXض ا0حيXان ، فالمXدارس التXي تحXاذي 

ا0سواق الفوضوية وبائعو السجائر وغيرھم ' يرجى منھا غير ذلXك والت*ميXذ يسXتمعون إلXى 

لقنونXه لبعضXھم الXبعض خاصXة المXراھقين مXنھم والXذين ' الك*م البذيء مXن ھXذه ا0سXواق وي

 ."يتوانون عن التلفظ به خفية دون أن يظھروا أنفسھم كلمXا لمحXوا أسXتاذة كنXوع مXن ا'نتقXام 

(1) 

الت*ميXXذ إلXXى اسXXتعمال إيمXXاءات الوجXXه وبقيXXة  أحيXXث يلجXX  :العنOOف الرمOOزي و العنصOOري -

ذى النفسXي بتلميXذ أخXر فيشXعره بالدونيXة أو ا0عضاء كا0صXابع و الXرأس مXن أجXل إلحXاق ا0

 بالخطر، و' جدال في أن ھذا النمط من التھديXد الXذي يمارسXه الت*ميXذ فXي الصXف العجز أو

   .عندما يكون المعلم ملتفتا إلى الصبورة، مم يسبب الحرج و ا�حباط للت*ميذ الضحايا

بعضXھم أو مXن ا0سXانذة ' تنXال مXن  با�ضافة إلى  التعليقات الموجھة سواء من الت*ميذ نحXو

أسXXرته وثقافيتXXه وبيتXXه واصXXله : ا0خXXرى التXXي تشXXكل شخصXXية واحترامXXه لذاتXXه  الخصXXائص

 التلميذ الذي يمارس العنف من ھذه الخصائص جميعا،  و ھو يھدف إلى جعل التلميذ ويسخر

.ر بالخجلعالضحية يش
(2)

 

                                                 
(1)

  .،مرجع سابق أولياء الت0ميذ متخوفون وا,خصائيون يدقون ناقوس الخطر بشان العنف في المدارس  
(2)

  .167، ص1997 -461، مجلة العربي، الكويت،العدد الطفل و السلوك العدواني في البيت و المدرسة ،زياد الحكيم  
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، كرغبة مث* في (3)بھذا السلوك التلميذقيام ھناك دائما أسباب أو دوافع وراء  :السرقة  -    

تمتلك شيء  ' يستطيع الحصول عليه أو شراء شيء يحبه أو ل*نتقام من زمي* له وقد 

  كذلك 0نه بحاجة إلى نقود لكي يتفاخر بھا أمام أصدقائه وقد يتلقى القبول التلميذيسرق 

لشراء بعض الھدايا لھم، و بعض و ا'ستحسان ا'جتماعي بين أقرانه إذا كان يملك نقود  

و السرقة قد تكون غاية في حد ذاتھا، . يسرقون بدافع ا'نتقام من المعلم أو من والده ت*ميذال

.فالمراھق قد يأتي ھذا السلوك ليعبر عن العدوانية اتجاه المجتمع أو اتجاه أقرانه
(1)

  

لم تحدث أو إنكار أشياء  ، أو ذكر أشياءوھو عدم الصدق في ذكر الوقائع كما ھ :الكذب -

حدثت، 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 

ر و عدم ذكر الحقيقة المؤلمة لھم، و رغبة المراھق المتمدرس في اللعب بأعصاب الكبا

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
(2)

  

من المشك*ت الخطيرة التي تھدد ا0فراد في  :التدخين وتناول  المواد المخدرة -    

تدخين ا0خيرة التي تفشت بشكل كبير في المؤسسات حاضرھم و مستقبلھم مشكلة  ال

يتعاطون السجائر أمام أعين الناس  ت*ميذالتعليمية خاصة في مرحلة الثانوية حيث أصبح ال

وقد تعدى ذلك إلى تعاطيھم للمخدرات بأنواعھا المختلفة، وھذا السلوك يعود إلى أسباب 

في حياة ا0فراد، كذلك اخت*طھم برفقاء  عديدة كتأثير فترة المراھقة باعتبارھا مرحلة حرجة

السوء ظنا منھم أن  التدخين يثبت رجولتھم، وتعاطي مثل ھذه المواد السامة قد يدفع بالتلميذ 

، فمواجھة ھذه المشاكل ...للقيام بسلوكات عنيفة كالتخريب و الضرب وا'عتداء و الشجار

الذات وفق احتياجاتھم الطبيعية تحتاج إلى تفھم خصائص المراھقين و رغبتھم في إثبات 

.للنمو
(3)

  

إن ا'ھتمام الكبير، الذي يعطي ل*متحانات وما تتسم به من صرامة  :الغش في ا0متحانات -

و قيود و تركيز على التحصيل الدراسي و الحفظ قد جعلھا غاية في ذاتھا بدل أن تكون 

ا'متحانات سيفا مسلطا على عنق وسيلة لتقويم التلميذ و تقديمه، ومثل ھذا الوضع يجعل من 

، وتعد ممارسته للغش في ا'متحانات من مظاھر عدم (4)التلميذ مما قد يحمله على الغش

                                                 
  .286، ص1993، القاھرة، 58، المجلد الثامن، الجزء ربية الحديثةتصدرھا رابطة الت ،دراسات تربوية  (3)
  .173مرجع سابق، ص ،محمد منير مرسي  (1)
(2)

  .288مرجع سابق، ص  ،دراسات تربوية  
(3)

  .16 -13 ص مرجع سابق، ص ،وزارة التربية  
  .143-145 ص مرجع سابق، ص، محمد منير مرسي  (4)
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الذي يمارس ھذا السلوك يحصل على مكافأة دون جھد يبذل و  تلميذالشعور بالمسؤولية فال

ة الدافع الذي يعمل إلى ممارسة مثل ھذا السلوك يقلل من أھمي تلميذمن المسلم به إن لجوء ال

على زيادة قدرات الفرد و تحقيق التحصيل المتميز لمسويات مختلفة من ا0ھداف التربوية، 

. تخاذ قرارات تربويةإوان اللجوء إلى الغش في ا'متحانات يقلل من أھمية ا'ختبارات في 

ة كالكتابة بعدد من السلوكات غير المشروع التلميذويتضمن سلوك الغش في ا'متحانات قيام 

الذي يجلس في  التلميذعلى قصاصات الورق، ونقل ا�جابة من اEخرين، و الحديث مع 

. إلى غير ذلك من السلوكات التلميذالمقعد المجاور أو الكتابة على المقعد الذي يجلس عليه 

وقد أبرزت نتائج كثيرة من الدراسات أن من بين الخصائص السلوكية الذي يتصف بھا 

الذين يمارسون الغش بأنھم على العموم يتصفون بعدم  الكفاءة الشخصية واقل  الت*ميذ

اعتمادا على أنفسھم، و كذلك تدل على بعض الدراسات أن لظاھرة الغش ع*قة بالمنھاج 

، فان عملية استعدادھم ل*متحان ت*ميذالدراسي حيث ' يتماشى مع قدرات و اھتمامات ال

(1)للغش للحصول على ع*مة النجاح تكون ضعيفة و بالتالي يلجئون
.   

   :اللجوء إلى ا0نتقام -  

عندما تفشل محاو'ت التلميذ في ممارسة السلطة، ينتابھم ا�حساس بأنھم مظلومون و         

يعتقدون أن اEخرين يتعمدون إلحاق الضرر بھم، وھم يحاولون ا'نتقام من أي شخص 

جدون مكانھم في المجموعة إ' عندما ينجحون في ' ي": "دريكرز"يصادفونه، وكما يقول 

فھم يضايقون اEخرين، ويتلفون ممتلكاتھم أو يسرقونھا ويلقون " جعل أنفسھم مكرھين 

أو يمزقون أوراق زم*ئھم أو يبعثرونھا، و قد يحاولون من . بالكتب و ا0ف*م على ا0رض

و أھانته أمام التلميذ أو يعتمدون المعلم بتلويث مكتبه،  أو تمزيق بعض ا0وراق من كتبه أ

.كسر ا0دوات المدرسية
(2)

  

  :مشكلة حفظ النظام في الصف  -  

ن عملية حفظ النظام في الصف كانت و' تزال موضع اھتمام الكثير من المربيين و إ        

د ھذا القرن ومما يلفت النظر اليوم ھو نج و خاصة في العقد ا0خير من ت*ميذأولياء أمور ال

الثانوي يواجھون مشكلة الضبط وحفظ النظام في الفصل  و خاصة في مرحله التعليم ساتذةا0

ومما يزيد ا'ھتمام بھذه المشكلة صلتھا الوثيقة بالتحصيل الدراسي و فاعلية العملية 

عملية حفظ النظام في الصف عنصرا ھاما وأساسا في التعليم 0نھا  التدريسية حيث تعتبر

                                                 
  .287مرجع سابق، ص ،دراسات تربوية  (1)
  .170، صد س، مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، مداخل و استراتيجيات في إدارة الصف،فاطمة إبراھيم حميدة  (2)
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الظروف والمحافظة على الشروط التي تساعد عملية التعلم على تحقيق  تؤدي إلى خلق

 داخل ت*ميذفعالية وكفاية إنتاجية، ومن ا0نماط السلوكية التي يمارسھا بعض ال أھدافھا بكل

، مث* (1)المدرسية الصف الدراسي الغير مرغوب فيھا، و' تتماشى مع المعايير والقواعد

اEخرين، والتكلم دون  داخل الصف، والعبث با0شياء وإيذاءالخروج من المقعد و الركض 

ببدء الدرس، عمل تعليقات  استئذان و عدم إطاعة التعليمات، و التكلم مع ا0قران و ا�خ*ل

وا�جابة بدون داع، و الصياح لKخرين و  عديمة الصلة بالدرس، التدخل في أعمال اEخرين

اEخرين وا�خ*ل بالعاب اEخرين وسرقة  لكاتمضايقة اEخرين بالتكلم و إت*ف ممت

.متعلقاتھم
(2)

  

   :الكتابة على الجدران -

الفاظاوعبارات ورسومات واضحة أو خربشات غامضة :من مختلف التعبيرات الكتابية       

،والتي تتضمنھا الحيطان وما يمكن له إنابتھا  ا0جنبيةباللغة العربية أو بسواھا من اللغات 

.ق ا0خرى البديلةمن المراف
(3)

    

  الفصل أو دورات المياه  مشكلة الكتابة على الجدران في المدرسة مثل جدرانوتعتبر  

لجمال الممتلكات العامة وتعديا  0نھا با�ضافة إلى كونھا تشويھا. و غيرھا ظاھرة جديدة

  ن أسبابھا بالمشتغلين بالتربية البحث ع عليھا فھي كذلك تعتبر عن خلل في  التربية يجدر

على الجدران من الظواھر  ةوتعتبر ظاھرة الكتاب و ع*جھا حتى تتحقق ا0ھداف المرسومة

  .أصبحت منحدرا سلوكيا سيئا في بعض المواقف التي انتشرت بين الت*ميذ بل

   :المكايد و التعذيب  -

ك مظھر من مظاھر السلو تظھر المكايدة في سلوك المراھق المتمدرس و ھي تمثل     

من اEخرين ،  فتتولد عنھا  العنيف عنده و ترتبط المكايدة بالمشاجرة و تتميز بالسخرية

فنجد المراھق أو التلميذ الذي يبدأ  المنازعات التي تجلب في أعقابھا مشك*ت انضباطية،

جسمية أو عاھات عقلية، فيستخف بمن يبدو  بالمكايدة بأنه يستغل ما عند اEخرين من عيوب

خصام وشجار، أما فيما يخص التعذيب فيتمثل في شد   ه النقائص، و ھذا يتطور إلىعندھم ھذ

.لدى اEخرين الم*بس والشعر و التحطيم ما
(4)

 

   :ا0بتزاز-

                                                 
(1)

  .290مرجع سابق، ص ،دراسات تربوية -  
  .186، ص1993، مكتبة ا'نجلوالمصرية، القاھرة، المعلم وميادين التربية ،محمد منير مرسي  (2)
  .305نصر الدين جابر، مرجع سابق ،ص  ،براھيميإالطاھر   (3)

  .144مرجع سابق، ص ،عبد العالي الجسماني  (4)
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أخر مث* أق*م وكتب  التلميذ العنيف إلى ا'ستي*ء على الممتلكات الخاصة لتلميذ أقد يلج

  .سيكون عرضة للضرب أو الشتم نهإم أو أبويه فبلغ المعلأوآ'ت حاسبة، ثم يھدده بأنه إذا 

   :لعنف المدرسيالمولدة ل عواملال/ 20

حيث . العملية التربوية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين الط*ب ومدرسيھمإن       

أن سلوك الواحد يؤثر على اEخر وك*ھما يتأثران بالخلفية البيئية، ولذا فإننا عندما نحاول أن 

نقيم أي ظاھرة في إطار المدرسة فمن الخطأ بمكان أن نفصلھا عن المركبات المختلفة 

عرضت أھم ا0سباب التي تقف  المكونة لھا حيث أن للبيئة جزءاً كبيراً من ھذه المركبات

  :وراء ظاھرة العنف

نرى رغم أن مجتمعنا يمر في مرحلة انتقالية، إ' أننا : طبيعة المجتمع ا(بوي والسلطوي *

فنرى على سبيل المثال أن . جذور المجتمع المبني على السلطة ا0بوية ما زالت مسيطرة

استخدام العنف من قبل ا0خ الكبير أو المدرس ھو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير 

ا'جتماعية فإن ا�نسان يكون عنيفاً عندما  -ا'جتماعية السليمة، وحسب النظرية النفسية

 جتمع يعتبر العنف سلوكاً ممكناً، مسموحاً ومتفقاً عليهيتواجد في م
(1)

على ذلك تعتبر  ابناءً .

الٌمعّنفون من قبل ا0ھل  ت*ميذالمدرسة ھي المصب لجميع الضغوطات الخارجية فيأتي ال

والمجتمع المحيط بھم إلى المدرسة ليفرغوا الكبت القائم بسلوكيات عدوانية عنيفة يقابلھم 

شابھونھم الوضع بسلوكيات مماثلة وبھذه الطريقة تتطور حدة العنف ويزداد آخرون يت*ميذ 

انتشارھا، كما في داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقف المتشابه حيال العنف شلل 

  وتحالفات من أجل ا'نتماء مما يعزز عندھم تلك التوجھات والسلوكيات، فيذكر 

تشير و ".لمدرسة عنيفة فأن المدرسة ستكون عنيفة إذا كانت البيئة خارج ا) " ھوربيتس( 

في بيئته خارج المدرسة يتأثر بث*ث مركبات وھي العائلة  التلميذھذه النظرية إلى أن 

.المجتمع وا0ع*م وبالتالي يكون العنف المدرسي ھو نتاج للثقافة المجتمعية العنيفة
(2)

وھذا  

ا حول العنف في المدارس الجزائرية حيث التي قام بھالدراسة في  )أحمد حوتي(ما أكده 

ھو التأثر بالمجتمع خارج المدرسة، فقد  مدرسيأن من أھم ا0سباب المؤدية للعنف الوجد 

إلى العنف بسبب مشاھد ا�جرام والسرقة والقتل في مجتمعھم  لت*ميذمن ا% 49.5تحول 

تأثر بعضھم بأجواء  إلى العنف بسبب التفكك ا0سري، كما ت*ميذمن ال% 36بينما تحول 
                                                 

(1)
  ،نق* عن موقع ا0نترنت ، 2000، مارس العنف المدرسي،جواد دويك   

 . ,le 15.04.2008 à 11h15http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm  
(2)

  .سابقنفس المرجع ال    
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 52من المبحوثين حيث تعرض أكثر من %  13.5العنف داخل المؤسسات التعليمية بنسبة 

يشاھدون أف*م العنف  ت*ميذمن ال%  72للسرقة، كما أضافت الدراسة أن  ت*ميذمن ال% 

ض نتيجة جھل بع ت*ميذوأشارت الدراسة إلى دور المعلم في تنمية العنف لدى ال. دون رقابة

المعلمين أصول التعامل التربوي السليم وسوء أوضاعھم المھنية وا'جتماعية وسجلت 

تعّرضوا  ت*ميذمن ال%  51و ت*ميذھممن المعلمين مارسوا العنف ضد %  53الدراسة أن 

  منھم ُطردوا من مكان الدراسة%  27للسب والشتم من قبل المعلمين و
(1)

 . 

 حيث أكد لتربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد، مؤخرا،ح وزير ايصرنشير أيضا إلى ت -  

. ھذا العنف" ضحية"معتبرا بأن ھذه ا0خيرة تعد " ' ينبع من المدرسة"أن العنف المدرسي 

"المدرسة تربي وتلقن الت*ميذ المبادئ الحسنة0ن 
(2)

.  

وجه يحمل ھذا الت ):سلوكيات المدرسة ( العنف المدرسي ھو نتاج التجربة المدرسية  *

المسئولية للمدرسة من ناحية خلق المشكلة وطبعاً من ناحية ضرورة التصدي لھا ووضع 

  الخطط لمواجھتھا والحد منھا، فيشار إلى أن نظام المدرسة بكامله من طاقم المعلمين

    ومما يؤكد على ذلك، وا0خصائيين وا�دارة يوجد ھناك ع*قات متوترة طوال الوقت

 3، ويمكن تقسيمھا إلى " أن السلوكيات العنيفة ھي نتاج المدرسة " ستنتج ي إوالذ) كولمن ( 

لمدرسة، إحباط، كبت وقمع ع*قات متوترة وتغيرات مفاجئة داخل ا - :مواضيع وھي

  .ت*ميذلل

تغيير المدير ودخول آخر بطرق تربوية  :ع قات متوترة وتغيرات مفاجئة داخل المدرسة* 

لتقبل ذلك التغيير فدخول مدير  ت*ميذسابقه تخلق مقاومة عند ال أخرى وتوجھات مختلفة عن

جديد للمدرسة مث*ً، وانتخاب لجنة أھالي جديدة تقلب أحياناً الموازين رأساً على عقب في 

بما  ت*ميذالمدرسة، ترك المعلم واستبداله بمعلم آخر يعلم بأساليب مختلفة، عدم إشراك ال

 ت*ميذط جھاز تنفيذي، شكل ا'تصال بين المعلمين أنفسھم واليحدث داخل المدرسة وكأنھم فق

 ، ت*ميذوكذلك المعلمين وا�دارة له بالغ ا0ثر على سلوكيات ال ت*ميذأنفسھم والمعلمين وال

بيض مع  ت*ميذإلى أن تجربة في إحدى المدارس ا0مريكية لدمج   أشير  ففي أحد ا0بحاث

                                                 
(1)

  :،نق! عن موقع اHنترنت أولياء الت0ميذ متخوفون وا,خصائيون يدقون ناقوس الخطر بشان العنف في المدارس  

http://sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690, le 19.01.2009 à 09h32. 

(2)
  .نفس المرجع السابق  
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 ت*ميذحيث لم تكن ا�دارة قد ھيئت ال ت*ميذعنف بين ال سود 'قت مقاومة شديدة و ت*ميذ

  .بعد لتقبل مثل تلك الفكرة 

متطلبات المعلمين والواجبات المدرسية التي تفوق قدرات  :ت ميذإحباط، كبت وقمع لل  *

الذين تحصيلھم عالي، العوامل  ت*ميذوإمكانياتھم، مجتمع تحصيلي، التقدير فقط لل ت*ميذال

الراضي غالباً ' يقوم  تلميذعددة غالباً ما تعود الى نظرية ا�حباط حيث نجد أن الكثيرة ومت

الغير راضي يستخدم العنف كإحدى الوسائل التي ُيعبر بھا عن  تلميذبسلوكيات عنيفة وال

  -:رفضه وعدم رضاه وإحباطه، فعلى سبيل المثال 

  .الفردية داخل الصف، وعدم مراعاة الفروق تلميذعدم التعامل الفردي مع ال -1

  .له احترامه وكيانه كإنسان تلميذ' يوجد تقدير لل -2 

وإھانته إذا  تلميذبتعبير عن مشاعره فغالباً ما يقوم المعلمون بإذ'ل ال تلميذعدم السماح لل -3
.أظھر غضبه

(1)
  

  .وا�كثار من انتقاده تلميذالتركيز على جوانب الضعف عند ال -4

  .وا'ستھتار من أقواله وأفكاره ذتلميا'ستھزاء بال -5

  .مما يثير غضبه وسخطه عليھم تلميذرفض مجموعة الرفاق والزم*ء لل -6

استخدام العنف ليلفت ا'نتباه  إلىكتراث به مما يدفعه وعدم ا� تلميذعدم ا'ھتمام بال -7
  .لنفسه

قاشه حول ع*ماته ن أو، حيث ' يستطيع محاورته تلميذوجود مسافة كبيرة بين المعلم وال -8

خلق تلك  إلىمن السلطة يمكن أن يؤدي  تلميذكذلك خوف ال. عدم رضاه من المادة أو

  .المسافة

  .ا'عتماد على أساليب التلقين التقليدية -9

  .ت*ميذعنف المعلم اتجاه ال - 10

 للتعبير عن مشاعرھم وتفريغ عدوانيتھم بطرق ت*ميذعندما ' توفر المدرسة الفرصة لل - 11

  .سليمة
                                                 

(1)
   .،مرجع سابقجواد دويك   
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. ت*ميذالمنھج وم*ءمته 'حتياجات ال - 12
(1)

   

عدم وضوح القوانين وقواعد المدرسة، حدود غير واضحة ' يعرف   :الجو التربوي *

فعال الالتدريس غير  ،بھا حقوقه و' واجباته، مبنى المدرسة واكتظاظ الصفوف  تلميذال

ية، كل ھذا وذاك يخلق العديد من ممتع الذي يعتمد على التلقين والطرق التقليدالوغير 

الذي يدفعھم إلى القيام بمشاكل سلوكية تظھر بأشكال عنيفة  ت*ميذا�حباطات عند ال

استخدام المعلمين للعنف والذين  إلىوأحياناً تخريب للممتلكات الخاصة والعامة با�ضافة 

التربوي العنيف يوقع الجو ف . قدوة لھم ت*ميذحيث يأخذونھم ال ت*ميذيعتبرون نموذجاً لل

0نه يقع تحت تأثير ضغط  . المعلم الضعيف في شراكه، فالمعلم يلجأ إلى استخدام العنف

مجموعة المعلمين الذي يشعرونه بأنه شاذ وان العنف ھو عادة ومعيار يمثل تلك المدرسة 

 بتلك الصورة وغالباً ما نسمع ذلك من معلمين إ'' يمكن التعامل معھم  الت*ميذو

محبطين محاولين بذلك نقل إحباطھم إلى باقي المعلمين ليتماثلوا معھم فيرددون على 

مسمعھم العبارات المحبطة، وھنا شخصية المعلم تلعب دور في رضوخه لضغط 

  .عدم التأثر بما يقولون أوالمجموعة إذا كان من ذوي النفس القصير 

الذين  ت*ميذمعارضة من قبل القد ي*قي  الديمقراطيإضافة إلى ما ذكر فأن ا0سلوب 

أي مدى سيبقى  إلى م*حظةاعتادوا على الضرب وا0سلوب السلطوي، فيحاولون جاھدين 

استخدام العنف  إلىوكأنھم بطريقة غير مباشرة يدعونه  إزعاجاتھمالمعلم قادراً على تحمل 

 إ'ن ' ينفع معھم أشرار الذي ت*ميذ أنھموإذا ما تجاوب المعلم مع ھذه الدعوة فسيؤكد لھم 

المعلم ذو النفس القصير الذي سرعان ما يحمل عصاه ليختصر على  إلىالضرب، ونعود 

  سيرورة العملية التغيير ھي  أن إلىنفسه الجھد والتعب بد'ً من أن يصمد ويكون واعي 

.التي تتطلب خطة طويلة المدى 
(1)

  

  

                                                 
 .مرجع سابق ،جواد دويك ) 1(

  
  .مرجع سابق،جواد دويك  (1)
 . ,le 15.04.2008 à 11h15http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm  
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اب أكثر الناس تعرضا لممارسة العنف، فھم ضحاياه في كون الشب اثنان' يختلف          

ولھذا ،فانه من الضروري أن .  بالتغرير بھم لتنفيذ مخططات ، وھم ضحاياه المستھدفين

   .نتعرض لبعض مقومات شخصيات المراھقين والشباب
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المراھقة مرحلة انتقال بدني وعقلي ، ووجداني واجتماعي بين مرحلة الطفولة  إن"  

وتكوين شخصية لما رحلة الشباب ، ومن ثمة تكتسي أھمية في حياة الفرد البريئة وم

  .يصاحبھا من تغيرات كبيرة لھا آثار عديدة في شخصيته

وتستغل قيادات الجماعات انتقال الجماعات المتطرفة ھذه التحو'ت في ھذه المرحلة 

لتطرف والتعصب في ،ثم الى نشاطھا الظاھري في البداية إلجذب العناصر المراھقة والشابة 

التورط في عمليات عنف ، وبذلك تفرض ھذه القيادات ھيمنتھا وتحكم  مرحلة  ثانية، ثم 

الو'ء والطاعة العمياء لھم وھي مدركة أنھا إن استطاعت -بذلك–سيطرتھا عليھم، ضامنة 

عن 0ن مستقبل ا�نسانية يجد التعبير (تحطيم عقول الشباب تمكنت من تحطيم المجتمع كله ،

نفسه في الدعم الجازم الذي يقدمه الشباب للجھد والتعاون داخل المجتمع الواحد، والتعاون 

وأھم المظاھر التي تستغل لدى ھؤ'ء الشباب التحو'ت النفسية المرتبطة ). بين الشعوب

بالتغيرات العضوية ما يجعل المراھق يشعر أنه أصبح راشدا،مستق* بشخصيته وتصرفه 

وبالتعامل مع الراشدين دون وساطة . وجوده الشخصي باتخاذ قرارات بمفردهفيحاول إثبات 

 "
(1)

ويبحث تلقائيا عن متنفس   في ھذه المرحلة باليأس والكآبة كما أن المراھق يشعر .

اليقظة ويجد في الجانب الديني متنفسا ،لكنه يقع  أح*مالتمرد والعصيان وكثرة  إلىفينجر 

قد تخلت عن دورھا  ا0سرةكانت  إذاجھه وجھة أخرى،خاصة ضحية من يستغل ظروفه  فيو

ومما زاد الطينة بلة في ھذا . في التربية وتوجيه المراھق الوجھة السليمة،وتحصينه فكريا

لخصوصيات ھذه المرحلة وخطورتھا ،وأھميتھا على مستقبل  ا0سرعدم فھم أغلبية  ا0مر

التعامل مع ھذه المرحلة ولم تكون الجو  ةإستراتيجي،وإذا لم تضع المدرسة  وا0مةالفرد 

الم*ئم للتعامل معھا يقع المراھق لقمة سائغة ل*نحراف فيرى بعض مظاھر ا'نح*ل الخلقي 

  .وا�لحاد،ويحكم من خ*لھا على المجتمع بالكفر 

وعندما يلج ھؤ'ء مرحلة الشباب تكون عقولھم قد  شحنت بالكراھية لكل من يخالفھم 

  .المجتمع ھو محاربته بالقوة ،ومعاملته بالعنف  �ص*حأن السبيل الوحيد  تقدوالرأي والمع

ويمكن أن نضيف أيضا أن  استخدام القوة الجسدية من أجل ا�يذاء وإلحاق الضرر 

كوسيلة عقاب غير إنسانية وغير شرعية تترك آثاراً جسدية ظاھرة أو مخفية كما تترك آثاراً 

الذي قد تتفاقم ) الضرب والجرح وا�يذاء الجسدي( ذلك في نفسية يصعب تجاھلھا ويتمثل

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)
  .143، 142مرجع سابق، ص  ،فوزي أحمد بن دريدي   
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من الحساسية والرھافة أو كان يعاني  التحقير أو شد ا0ذن إذا كان الطفل على درجة عالية

من أمراض أو آفات قلبية مث*ً وا0سوأ أن تلك ا0فعال العنيفة قد يتم التعتيم عليھا من قبل 

إدارة المدرسة والجھات المعنية بحجة عدم مقصوديتھا أو ا�شفاق على الفاعل من حيث 

ويعد الضرب ....ه ليس نادر الجزاء وخراب البيت وطبعاً يحدث ھذا في نطاق ضيق جداً لكن

المنزلي الدعامة ا0ولى للعنف المدرسي وفقاً 0نماط التربية التقليدية المتخلفة إذ تكمل 

مثً*  كالسويد والنرويج وسويسراون*حظ أنه في الدول المتحضرة .المدرسة ما بدأه ا0ھل

طفل بكرامته ' يجوز ضرب ا0و'د حتى من قبل ا0ھل فالموضوع ا0ھم ھو إحساس ال

وللطفل إب*غ ) سوء المعاملة (ا�نسانية وأي عنف ينتقص منھا يقع تحت طائلة جريمة 

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 

.ن تربية الطفل والعقوبة الجزائية والمالية رفع اليد ع
(1)

  

  

  

  

  

  

:    

لقد أثبتت العديد من ا0بحاث بأن ھناك آثار لعملية ا'عتداءات على ا0طفال على   

أدائھم ا'جتماعي و السلوكي و ا'نفعالي فتشير بأن ا0طفال المؤديين مشتتين من ناحية 

عليھم مميزات الرغبة في أن يفھمھم من يحيط بھم انفعالية قلقين  غضبانين كثيرا منھم يبدو 

و كأنھم غير مفھومين و في مقولة أخرى ا0طفال المؤديين يتوفر لديھم جميع أو أحدى 

  :المميزات التالية 

ليلي الثقة بأنفسھم و أحيانا بشكل متطرق مواقفھم النفسية و ا'نفعالية قيجرحون بسھولة -

تنشأ عن العنف ضد  التييدانية إلى جملة من التأثيرات و قد أشارت دراسة م،غير مستقرة 

  :في  الت*ميذ

  .مخاوف غير مبررة-    عصبية زائدة-    عدم المبا'ة-  :المجال السلوكي -1

                                                 
(1) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001, le 13.01.2008 à 17h31. 
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  .تشتت ا'نتباه- عدم قدرة على التركيز-   باطضانمشاكل -

أو  الكحولالقيام بسلوكيات ضارة مثل شرب  -   الكذب–سرقات -

   .المخدرات

  .والممتلكات في المدرسة ا0ثاثتحطيم - محاو'ت ا'نتحار-

(1).عنف ك*مي مبالغ فيه-  نيران إشعال-
  

  .ھبوط في التحصيل التعليمي- :يتمثل في : المجال التعليمي -2

  .تأخر عن المدرسة و غيابات متكررة-

  .في ا0نشطة المدرسية ةعدم المشارك-

.رب من المدرسة بشكل دائم أو متقطعتسال-
(2)

  

    :المجال ا0جتماعي -3

  .ـ عدوانية تجاه الغير   خمول اجتماعي  -

  .فقدان التعاطف والتراحم مع الغير -   ـ انعزالية 

  .عدم المشاركة في النشاطات الجماعية-   قطع الع*قات مع اEخرين-

.العدوانية تجاه اEخرين-     التعطيل على سير النشاط الجماعي-
(3)

 

نقص الثقة بالنفس ـ اكتئاب ـ توتر وقلق وغضب دائم حساسية  -   :فعاليالمجال ا0ن -5

الذات واEخرين ـ مفرطة ـ شعور بالدونية ـ رغبة بالتدمير والنكوص ـ سادو مازوخية تجاه 

  شعور بالخوف وعدم ا�حساس با0مان ـ ردود فعل ھجومية 

  .عصبية
(1)

  

دأ الفعل ورد الفعل وكلما كان العنف أقوى كانت على مبقائم يولد عنفاً ارتدادياً وبالتالي   

ردة الفعل عليه أقسى إن لم تكن اليوم فغداً بالتأكيد كنوع من إفراغ ا�حساس بالعجز 

  .وا�حباط والقھر وقد يصبح تلميذ ا0مس معلم الغد بكل ما فيه من احتقان و عنف وخطورة

  : نف على ا0طفال تبرز فيمايليأن ا0ثار التي يولدھا الع : "كما ترى نجاة السنوسي

عدم القدرة على التعامل ا�يجابي مع المجتمع وا�ستثمار ا0مثل للطاقت الذاتية  -1

  .والبيئية للحصول على إنتاج جيد

                                                 
 .مرجع سابق ،جواد دويك     (1)

 . ,le 15.04.2008 à 11h15http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm  
(2)

  . 182.181،  مرجع سابق، ص شرطة الجزائرية في مواجھة أعمال الملتقى ا(ول ، العنف و المجتمعتجربة ال ،الطيب نوار  

(3)
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001 le 13.01.2008 à 17.31.   

(1)
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001 le 13.01.2008 à 17.31. 
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عدم الشعور بالرضا وا�شباع من الحياة ا0سرية والدراسية والعمل والع*قات  -2

 .ا�جتماعية

 .ة نحو ذاته بحيث يكون متقب* لنفسه' يستطيع الفرد أن يكون إتجاھات سوي -3

 .بطريقة إيجابية والضغوطعدم القدرة على مواجھة التوتر  -4

 .' تتحقق للفرد القدرة في تسيير أمور حياته -5

".عدم القدرة على حل المشك*ت التي تواجه الفرد دون تردد أو إكتئاب -6
(2)

 

  

  

  

  

  

  

  

 

      

علينا تحديدھا بشكل واضح للوصول إلى  ودوافعھا يتحتم ظاھرة العنف لھا أسبابھا إن  

وكتوضيح منھجي  .حصرھا وتمييزھا عن باقي الظواھر كالترف والتعصب وا�رھاب

  : أولي يجب ذكره مايلي 

  .إن العنف ظاھرة مركبة متعددة المتغيرات ، و'يمكن تفسيرھا بمتغير أو عامل واحد فقط* 

ا0نية التي تفجر أعمال العنف، وتلك العوامل  يجب التمييز بين ا0سباب المباشرة والموقفية* 

 .غير المباشرة أو الكامنة التي تقف خلفھا

فا0ولى تعد بمثابة المناسبات والشرارات ولكنھا ليست ا0سباب والعوامل البنائية الكامنة التي 

ھو ' يعد فقيام حكومة مابرفع أسعار السلع مث* يسبب عنفا جماھريا ، ف. تولد الظاھرة 

السبب الرئيس للعنف حيث يرتبط غالبا بوجود أزمة تنموية تتمثل في بعض أبعادھا 

  .ا�قتصادية في موجات التضخم والبطالة والعجز في ميزان المدفوعات والديون

                                                 
(2)

  .141مرجع سابق، ص   ،فوزي أحمد بن دريدي  
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يمكن القول أنه توجد عوامل جوھرية أو مركزية تؤدي إلى أعمال العنف بينما يأتي * 

  .ة تأثير العوامل ا0خرى في مرتبة تالي

  :ويمكننا تحري ا0سباب الفكرية الكامنة وراء ظاھرة العنف كما يلي

حسب موقع المكتبة الفكرية فإن الثنائية الفكرية تتمثل في رؤية : الثنائية الفكرية -ا 

الواقع محصورا بين دفتي الحق والباطل ، أو الصواب وا�نحراف لكافة الخصوم وھي 

وفي لسلن العرب  نف الفكري بالتعصب والتزمت ويسمى الع. أبرز أسباب نشوء العنف

تعصب الرجل أي دعا قومه إلى نصرته والتألب معه على من : " منظور يقول 'بن

إقامة مطابقة  ":روجيه جارودي التزمت بأنهويعرف  .سواء أكان ظالما أو مظلوما يناوئه

مؤسساتية التي تلبسھا بين ا�يمان الديني أو السياسي من جھة ، وبين الصبغة الثقافية وال

"في لحظة من لحظات الماضي من جھة أخرى
(1)

إن التومت يعني إيقاف : " ويضيف . 

عجلة الحياة والتطور وا�عتقاد بأنني كمسيحي مث* أو كيھودي إمتلك الحقيقة المطلقة 

"دون غيري
(2)

    

التطرف إن :" ويقول علي الدين ھ*ل في ندوة جامعة القاھرة حول التطرف الفكري  

إنھا ظاھرة عالمية تتسم بمجموعة من السمات : " ويضيف " . يبدأبالعقل ثم ينتقل إلى السلوك

والتعددية،  ا'خت*فالحقيقة والتفكير القطعي ورفض  'حتقارالمشتركة أھمھا توھم ، 

وعدم ...." ا0لفاظ والمصطلحات السياسية الغليظة كالخيانة والكفر والفسوق واستخدام

  .حالتسام

إن التطرف ليس كما يشاع بأنه خروج عن المألوف فكل ا0ديان :" ويذكر سمير نعمة أحمد 

 Dogmatismeمرادف للكلمة ا�نجليزية السماوية كانت خروجا عن ما ألفه الناس ، بل إنه 

  .العقلي والعقائدي والجمود ا'نغ*قالتي تعني 

  :من المؤشرات يذكرھا في ويضيف الباحث ، أن معتقد المتطرف يقوم على مجموعة

  .أن المعتقد صادق مطلقا وأبديا -

 يصلح لكل زمان ومكان  -

 .'مجال لمناقشته و' للبحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه  -

المعرفة كلھا بمختلف قضايا الكون 'تستمد إ' من خ*ل ھذا المعتقد دون  -

 .غيره
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 .إدانة كل إخت*ف عن المعتقد -

 .ي الرأي أو حتى التفسير بالعنفف ا'خت*فلمواجھة  ا'ستعداد -

 .ولو بالقوة اEخرينفرض المعتقد على  -

، وتساھم في ھبوط الثنائية الفكرية تقلص الحقل الذھني وقد أثبت التحليل النفسي أن 

تجاه كل ما' يكون غرضا من أغراض ھواه إمبا'ة *وال ا'زدراءمن خ*ل  ا'تھامات

كره مما يدفع إلى إسقاط العدوانية ، على أخر وحماسته ويقين ' يتزعزع في صواب ف

  .ضد المحيط تقود إلى ع*قة سادية مع ھذا المحيطوممارسات أفعال 

أن ھناك حدودا واضحة تفصل بين الذات و'شك أن النظرة الثنائية نابعة من حالة 

ك والموضوع والذات 'بد أن تدافع عن وجودھا بأن تعلن صوابھا و' خطأ ا0خرين وعن ذل

و' ترى ا�مكانيات أن يكون الوجود حقا للطرفين ، ولكن ھذا المنظور  'ستماتةالوجود 

والمواقف با�زدواجية والغموض وعندھا تتولد ظاھرة سلوكيات التبدو خطورته عندما تبدأ 

  .التطرف والتعصب والعنف والتشرد

، إلى إنھيار ما ترجع إليه إن ظاھرة تمثل الفرد ا�يجابي للعنف ترجع في" :تأثير البيئة - ب 

إقتصادية تؤدي دورا مھما في مدى -المثل والقيم في العقل قبل السلوك كما أن البيئة السوسيو

نشوء وتطور وضمور الظاھرة ، فھناك نوع من الع*قة العكسية بين العنف والظروف 

أكبر فئة  كما أن. ا�قتصادية فكلما إنھارت ا0وضاع ا�قتصادية إرتفع العنف والعكس 

ويذھب . وتمثله إيجابيا ھي فئة المراھقين  مجتمعية تقترب إلى ممارسة العنف والتوجيه إليه

حسين إبراھيم إلى تفسير ذلك �عتبار أنھا فئة أكثر حساسية إزاء المشك*ت ا�قتصادية 

التي وا�جتماعية وأكثر إستعدادا لLستجابة العنيفة ، وتشكل بعض مظاھر ا0زمة المجتمعية 

(1)تعانيھا المجتمعات العربية مثل أزمة الھوية والغياب للقدرة السلوكية 
  

والثقافي الثقة في النظام وتزايد ا�حساس بالفراغ الفكري وإھتزاز القيم والمعايير ، وتزعزع 

  .، وأھم  العوامل المؤدية للعنف 

التي تتمثل في مجموعة وحسب حسين توفيق دائما بأن أحد بواعث العنف التعبئة ا�جتماعية 

تحدث في لبلدان التي يتم  من التغيرات ا�جتماعية وا�قتصادية والثقافية والسياسية التي 

على إثرھا ھدم بعض جوانب المجتمع القديم وبناء مجتمع جديد ، وما يتضمنه من تغيرات 

ة والحركة تنجم عن زيادة الحركة الجغرافيوتأثرات قيمية وسلوكية وإقتصادية وإجتماعية 

ا�جتماعية والمھنية لقطاعات واسعة من ا0فراد، وھذا إلى جانب زيادة تعرضھم للمؤثرات 
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وإحتكاكھم بھا ويمكن أن تكون عملية التعبئة ا�جتماعية الحديثة كأجھزة ا�ع*م وخ*فھا 

و نتيجة تراكم عوامل داخلية تسھم بدرجة أو بأخرى ، في خلق حالة إنبعاث داخلي وتدفع نح

التغير وقد تكون عوامل خارجية متمثلة في ا�ستعمار والتجارة وا�حتكاك الثقافي 

 ".والحضاري 
(2)

ھذا على مستوى النسق المجتمعي ككل أما على المستوى الفردي فإننا  

، مستوى فردي ذاتي ومستوى إجتماعي يأتي على ن*حظ أن عملية التغير تتم على مستويين 

  .جتماعي ككل إحتكاك مع الفضاء ا�

عنه فقر وسوء تغذية وإرتفاع معد'ت الوفاة مقارنة بالمواليد إن التفاوت ا'جتماعي يترتب "

وتفاوت شاسع في صورة المواص*ت وا0نظمة والمعلومات مما يشكل عنفا ھيكليا تتحقق 

أثاره بطريقة غير مباشرة ، وبشكل عام ھناك عوامل مكملة للعوامل التي برزت معنا من 

  : *ل ھذا الفصل يمكننا ذكرھا في خ

  : ا(سباب الخاصة بالرفاق -1

  .رفاق السوء -ا 

  .النزوع إلى السيطرة على الغير - ب

  .الشعور بالفشل في مسايرة الرفاق -ج

  :ا(سباب الخاصة بالمدرسين  -2

  .غياب القدوة الحسنة-أ

  .عدم ا�ھتمام بمشك*ت الت*ميذ - ب

  .من قبل المدرسينغياب التوجيه وا�رشاد  -ج

  .ضعف الثقة في المدرسين -د

  .ممارسة اللوم المستمر من قبل المدرسين -ه

  :ا(سباب الخاصة بمجتمع المدرسة -3

  .ضعف اللوائح المدرسية  -أ

  .عدم كفاية ا0نشطة المدرسية - ب

  .زيادة كثافة ا0فواج الدراسية -ج

  :العوامل السياسية -4

  .ي لقضايا العنف ا0سريعدم إي*ء ا�ھتمام الكاف -أ
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قدسية ا0سرة وتستر على ا�نتھاكات ا0سرية وإعتبارھا شأنا خاص خارج نطاق تدخل  - ب

  .الدولة

  :وسائل ا@ع م -5

  .، الكمبيوتر وا0لعاب ا�لكترونية مظاھر العنف في البرامج التلفزيونية -أ

".ليدإنتشار حا'ت العنف في المجتمع عن طريق النمذجة أو التق - ب
(1)

  

قوامھا  إن رد فعل الفرد الذي يشاھد العنف المصور تقوم على أرضية ثقافية عريضة معقدة"

والتأثير ا�يجابي للبيت . مجموعة مركبة من العوامل ا0سرية والشخصية والبيئية المختلفة 

كما  وتأثير جماعة اللعب ، قد يشكل أحيانا درعا واقيا ضد سلبيات مشاھدة العنف التلفزيوني

أن للوسائل ا�ع*مية دورا مھما في قضية العنف ضد ا0طفال فقد تقوم من جھة للتأجيج ھذه 

م في الحد من إنھاء خطرھا على ا0طفال ھالظاھرة وتعميقھا ، كما أنھا من جھة أخرى قد تس

وحسب نبيل شريف معرفا  العنف على أنه حدث عادي ونزع الحساسية تجاه العنف  .خاصة

م وعقولھم وذلك من خ* ل إعطاء جرعات زائدة ومتكررة من العنف، عرض من قلوبھ

مشاھدة الضرب والتعذيب الوحشي على شاشة التلفزيون سواء كان ذلك على أفراد ا0سرة 

"أفراد المجتمع كل أو 
(1)

  

  :وھناك أسباب مرتبطة بعوامل الخطورة الخاصة بالعنف تتمثل في 

   :عوامل الخطورة المرتبطة بالمسيء -1

قد يكون المسيء في الغالب شخصا قد أسيء إليه جسديا، عاطفيا، أو قد يكون عانى من  - أ

  .ا�ھمال وھو طفل

  .وجود عوامل كامنة قد تطلقھا ظروف محددة وتزيد من خطورة ا�ساءة- ب

  : بالمسيء إليه عوامل الخطورة المرتبطة -2

تھم لLساءة إعتمادا على بعض صفات ا0طفال الجسدية والعاطفية قد تقلل من حصان -أ

  .تفاعل ھذه الصفات مع عوامل الخطورة لدى الوالدين

بعض العائ*ت لھا صفة محددة تزيد من إحتمال : بالعائلة عوامل الخطورة المرتبطة -3

  .، الضغوط المادية ، الوظيفة وا�نعزال ا�ساءة فيھا من بينھا ، النزاعات الزوجية

تنتشر ا�ساءة في بعض المجتمعات أكثر من  :المحيطب عوامل الخطورة المرتبطة -4

  .كذلك في مجتمع أخر غيرھا ، وما يعد في مجتمع ما إساءة قد ' يكون 

                                                 
(1)
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من خ*ل ما تم عرضه من أفكار نخلص إلى أن للعنف عدة عوامل تتأزر وتتألب فيما   

.بينھا ضمن أبعاد بيولوجية، إجتماعية ،بيئية،  نفسية وإقتصادية
(2)

 

أن ظاھرة العنف المدرسي إجتاحت مدارسنا بشكل ملحوظ  ومن كل ماسبق يمكننا القول    

سخرت الجزائر موارد لذلك ،خاصة في السنوات ا0خيرة، و'زالت تتزايد يوما تلو اEخر

مادية وبشرية تملك من المؤھ*ت العلمية والخبرة ما يمكنھا من التعامل البناء مع ھذه 

  .تھاالتقليل من حدومحاولة  ھاتفسيرات واقعية لإيجاد من أجل  ظاھرةال

من خ*ل دراسته لواقع العنف المدرسي في ، و )دريدي بنفوزي أحمد ( نشير ھنا إلى أن

 لواقع إلى أن نظرية ا0نومية والتفاعلية الرمزية ھما ا0قرب تفسيرا توصل الجزائر 

  .العنف في المدرسة الجزائرية

                                                 
(2)
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