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  :يوضح جنس المبحوثين  ) 03(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  39  58  ورـذك

  61  92  اثـإن

  100  150  المجموع

شكل توضيحي رقم (01)    لجنس المبحوثين

92

61%

58

39% ذكور

إناث

  
  61% لنــا أن نســبة اإلنــاث تمثــل  تبــيني الجــدول والشــكل التوضــيحي مــن خــالل              

 .% 39في حين قدرت نسبة الذكور ب  من عينة الدراسة

إلـي اإلنـاث، وهـذا  امتـدالـذكور بـل  ىيمكننا القول أن العنف اليقتصر فقط علـ وعليه          
فــي  ةوهــذا عكــس مــا توصــلت إليــه النظريــة  البيولوجيــ.مــا أكــده لنــا كــل مــن المــدير واألســاتذة 

لعنــف مــن اإلنــاث بحكــم طبيعــتهم  تفســيرها لظــاهرة العنــف، وذلــك بــالقول أن الــذكور أكثــر مــيال ل
وبحكــم أن عــدد اإلنــاث فــي . البيولوجيــة  فــي تفســيرها لظــاهرة، والتــي تــدفعهم لممارســة العنــف 

القيـــام بأعمـــال  ىالمؤسســـة أكبـــر مـــن الـــذكور وبالتـــالي فهـــن يعملـــن علـــي تحـــريض الـــذكور علـــ
ــــالزمالء ، األســــاتذة والمســــاعدين التربــــويين ــــا ومــــن خــــالل ويتضــــح جل. الشــــغب، االســــتهزاء ب ي

أن اإلنـــاث يقمـــن بأعمـــال العنـــف الرمـــزي إذ المؤسســـة،  إلـــى بهـــا منـــاالزيـــارات المتكـــررة التـــي ق
ـــه .... دورات الميـــاهالجـــدران األقســـام و  ىالكتابـــة علـــك مـــدير كـــل مـــن إلـــخ وهـــذا مـــا اشـــتكي من

 نالمؤسسة،مستشـــار التربية،المســـاعدين التربـــويين واألســـاتذة  باإلضـــافة إلـــى العنـــف اللفظـــي مـــ
، مجــئ 01/05/2008:بمقابلــة مــع مستشــار التربيــة يــوم  نــاســب وشــتم،حيث صــادف عنــد قيام

  .في القسم قامتا بشتمها ومحاولة ضربها زميلتين لهاتلميذة تشكو 
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حـــول العالقـــة بـــين الجنســـين ،  (Edimound) 1977تؤكـــد الدراســـة التـــي قـــام بهـــا إدمونـــد و 
العدوان اللفظي والعدوان غير المباشر مقارنـة ب  ومظاهر العدوان حيث وجد أن اإلناث  يتسمن

  (1).بالذكور الذين يتسمون بالعدوان المباشر

حـــول إستكشـــاف   (Robert Ballon)أيضـــا الدراســـة التـــي قـــام بهـــا روبـــار بـــالون        
، حيـث وجـد ....)العنف الجسدي واللفظي، السرقة وٕافساد الهياكل التربوية(السلوكات المنحرفة 

  .اإلناث قاموا بإهانة راشد المؤسسة من   %27أن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 345،ص  بشير معمرية،إبراھيم ماحي،مرجع سابق   (1)
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  :يوضح سن المبحوثين  ) 04(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

13  25  17  

14  22  15  

15  44  29  

16  48  31  

17  11  07  

18  01  01  

  100  150  المجموع

  

شكــل توضيحي رقم (02)   لـــ سن المبحوثيــن

11

7%

1

1%
22

15%

25

17%48

31%

44

29%

13 14

15 16

17 18

 

يمثلون أعلى نسـبة سنة  16عمرمن ال ينأن عدد التالميذ البالغالجدول بيانات من  ضحيت      
أن معظمهـــم  مـــن التالميـــذ إلـــى وتشـــير هنـــا  % 32والتـــي قـــدرت بمـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة 

 .المتأخرين دراسيا 

 13مـنهم فقـد بلـغ سـنهم   %17سـنة،أما  15مـن التالميـذ والـذين بلـغ سـنهم   %29تليها نسـبة 
  .سنة 17من التالميذ بلغوا  %07،أما 14بلغوا سن  %15، في حين نجد سنة

   .سنة 18منهم بلغوا  %01وأخيرا نجد نسبة 
وتعتبــر هــذه الفئــات العمريــة الموجــودة علــى أن مرحلــة المراهقــة ، حيــث تراوحــت أعمــار أفــراد 

يولوجيـة تـؤثر سـنة ، هـذه المرحلـة التـي تحـدث فيهـا تغيـرات نفسـية وفيز  18و13العينة هنـا بـين 
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الظــــروف األســــرية مــــن أنفســــهم كــــرد فعــــل علــــى  باالنتقــــامعور شــــعلــــى التالميــــذ وتولــــد لــــديهم 
واالجتماعية التي يعيشونها وكذا المعاملة القاسية التي يتلقونها من طرف األساتذة والمسـاعدين 

  ...التربويين
ن دل علـى شـيء إنمـا ونشير أيضا إلـى أن معظـم التالميـذ هـم مـن المتـأخرين دراسـيا، وهـذا إ  

  .ومن مشكالت عديدة أثرت على نتائجهم الدراسيةيدل على أنهم يعانون من اإلحباط 
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  :يوضح السنوات الدراسية للمبحوثين) 05(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  12  19  السنة األولى

  14  19  السنة الثانية

  32  48  ة الثالثةالسن

  11  62  السنة الرابعة

  100  150  المجموع
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التكرار المطلق النسبة المئوية
%

شكل توضيحي رقم (03)  يبين السنوات الدراسية للمبحوثين

السنة ا%ولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

  
أن التالميـذ الممارسـين للعنـف يتوزعـون  الجـدول والشـكل التوضـيحيمن خالل  تبيني          

 %41على السنوات األربع إال أن أكبر نسبة نلحظها عند تالميذ السنة الرابعـة حيـث قـدرت ب
عينة وهذا راجع إلى اإلحباط الـذي يعيشـه التالميـذ والضـغط الممـارس علـيهم الموع أفراد من مج

مــن طــرف األوليــاء مــن خــالل نيــل شــهادة التعلــيم المتوســط فيشــعر التالميــذ بنــوع مــن الضــغط 
هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى .يجســـدونه فـــي أعمـــال الشـــغب التـــي تعـــد بمثابـــة متـــنفس لهـــم 

ات غيـــر ـبعواقـــب السلوكــ  ائيـــة فــي المســـتوى وبالتــالي فهـــم اليــأبهون يشــعرون بأنهـــا الســنة النه
  إلى المجالس اءا طردوا أو أحيلو اا سو ـي يقومون بهـة التـسوي

  .التأديبية  
من أفراد  % 32أن  حيثالعنف مست حتى السنوات األخرى  ةكما أشرنا أن ظاهر         

متوسط ويحتل  ةدرسون في السنة الثانيي%14ون في السنة الثالثة متوسط،ونسبة سالعينة يدر 
  . %13تالميذ السنة األولى المرتبة األخيرة بنسبة 
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  :الدراسية للمبحوثين نتائجيوضح ال) 06(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  14  21  توبيخ

  18  27  إنذار

  41  64  الشيء

  11  16  لوحة شرف

  07  10  تشجيع

  09  14  تهنئة

  100  150  المجموع

 

شكل  توضيحي رقم (04 ) يبين النتائج الدراسية للمبحوثين

10

7%

14

9%

64

41%

16

11%

21

14% 27

18%

توبيخ

إنذار

* شيء

لوحة شرف

تشجيع

تھنئة

  
مــن التالميــذ الممارســين للعنــف %41أن  يتبــين لنــا الجــدول والشــكل التوضــيحي مــن خــالل    

مــن %14مــن المتحصــلين علــى إنــذارو  %  18متحصــلين علــى نتــائج مقبولــة وتليهــا نســبة 
الء التالميـذ يعيشـون حالـة مـن ن على توبيخ وٕان دل على شيء إنما يدل على أن هـؤ يالمتحصل

  اإلحباط مما أثر سلبا على نتائجهم الدراسية وأدى إلى انخفاض تحصيلهم الدراسي 
علــى عالمــات حســنة ونتــائج  امــن التالميــذ تحصــلو  %11ويجــدر بنــا الــذكر أن نســبة          

نيـــة مـــن التالميـــذ تحصـــلوا علـــى تهنئـــة علـــى رغـــم ســـلوكاتهم العدوا % 09مشـــجعة تليهـــا نســـبة 
  .وممارسات الشغب التي يقومون بها إال أنها لم ِتثر بشكل كبير على نتائجهم التحصيلية 
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  :يوضح مستوى دخل أسر المبحوثين) 07(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  32  48  منعدم

  22  33  منخفض

  35  53  متوسط

  11  16  جيد

  100  150  المجموع

شكل توضيحي رقم (05) يبين مستوى دخل أسر المبحوثين

33

22%

48

32%

16

11%
53

35%

منعدم

منخفض

متوسط

جيد
          

  يتبين لنا أن نسبة كبيرة من التالميذ الممارسين للعنف والتي  جدولمن خالل ال         
من  %  32تعبر عن انتمائهم إلى عائالت متوسطة الدخل وتليها مباشرة نسبة  % 35تقدرب

دخل المنخفض وهذا من التالميذ من ذوي ال % 22التالميذ المنتمين إلى أسرمنعدمة الدخل و
من شأنه أن يؤثر سلبا على نتائجهم الدراسية ويجعلهم يشعرون باإلحباط وعدم اإلستقرار 
نتيجة لعدم تلبية حاجاتهم الدراسية ومطالبهم مما يولد في أنفسهم روح اإلنتقام من الذات 

م أنها بالدرجة األولى والديهم فتصبح الدراسة آخر همهم فيبدؤون بأعمال الشغب ظنا منه
وهذا ما أكدت الدراسات أن من أهم مسببات . تعوضهم عن الحرمان المادي الذي يعانون منه

يدفعه للقيام بالعنف أكثر وعلى الرغم من وجود الذي العنف تعرض اإلنسان للفقر والحرمان 
من التالميذ ينتمون إلى عائالت ذات دخل جيد إال أنهم يقومون بأعمال عنف  %11نسبة 

واإلعتقاد أن الدراسة تعد . متوسطة وقد يرجع هذا إلى التدليل المفرط من قبل الوالدينداخل ال
كما أكدت . آخر شيء يفكر فيه هؤالء التالميذ ألن اإلمكانيات المادية متوفرة في العائلة 

حول العالقة بين العنف الطالبي وبعض المتغيرات  2001الدراسة التي قام بها عمرو رفعت 
أن الطالب من المستويات اإلقتصادية المنخفضة أكثر عنفا من المتوسطة عن "  اإلجتماعية
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ضبط في قضية سطو على محل تجاري  األساسية تالميذ المرحلةاحد وهذا حال  .(1)"العليا
يرتدون مالبس جميله  المدرسةزمالئي في  أرىمحتاج واشعر بالدونية حين  إنني  قال

 المدرسةويترددون يوميا على مقصف  أنفسهمينفقون على و  المدرسيةفي الرحالت  ويشاركون

متطلباتي  أدنى لي يستطيعون أن يحققواال أهليزمالئي هؤالء فوجدت  أسايرفكرت كيف  .....
غفلة  أتحينالتي كنت  التجاريةخططت لسرقة النقود من بعض المحال  إنلي إال كان ما ف

يث يجمع التاجر غلة متجره ألخرج بما ح إلىتواجدي في المحل فأمد يدي  أثناء أصحابها
وهنا راودتني فكرة السطو  أمريمرات ولم يكتشف لعدة كررت هذا العمل  .... تيسر من نقود

فقمنا بدراسة وضع  للعمليةفي التخطيط  األصدقاءليال حيث ساعدني احد  على احد المحالت
التسلل عبر المنور  وكان ذلك عن طريق األقفالندخله دون كسر  إنيمكن  المتجر وكيف

المتجر الجانبية حيث نفذت وصديقي العملية لكننا ضبطنا في اليوم  أبواب ألحدالزجاجي 
 إلى ييروني احمل مبلغا كبيرا من النقود فوشوا ب إن المدرسةفي  أصحابييعتد  لم إذالتالي 

 (2).األمنيةحيث اعترفت بفعلتي وتم تسليمي للجهات  المدرسة إدارة

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

 

                                                 
  . 90مرجع سابق،ص  ،أميمة منير عبد الحميد جادو    (1)

(2)
 http://www.ehcconline.org/information_center/wmvie   w.php?ArtID , le 05.07.2007 à 11h48. 
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) طوابير التالميذ (يوضح مدى قيام مستشار التربية بتنظيم الصفوف ) 08(جدول رقم 

  .داخل ساحة المؤسسة

  االحتماالت   من خالل    التكرار المطلق %

  نعم  الحضور المبكر  ك  % 109 73
10  15  
  يرتبهم حسب األقسام  38  25
ـــــــذكور فـــــــي   20  13 اإلنـــــــاث فـــــــي األمـــــــام وال

  الخلف
  يسعى إلى تحقيق اإلنضباط التام   59  39
  الصراخ عليهم  06  04
  بإستعمال العصا  10  07
  لم يجيبوا  02  01

  ال  -  -  - 41 27
  المجموع  - 150 100 150 100

مـــن إجابـــات التالميـــذ أن مستشـــار التربيـــة يقـــوم بتنظـــيم  %73أكـــدت  نتـــائج الجـــدول أن      
داخــــل ســــاحة المؤسســــة صــــباحا ومســــاءا، وذلــــك قبــــل إلتحــــاقهم ) طــــوابير التالميــــذ (الصــــفوف 

مـن  % 39.33التـام وهـذا مامثلتـه  باطضـاالنبحجرات الدراسة وبالتالي فهو يسعى إلـى تحقيـق 
للمؤسسـة وهـذا إن دل علـى للمستشـار حضـور المبكـر المـن التالميـذ  % 25يؤكـد  و.إجاباتهم 

ل وجــه، حيــث يقــوم بترتيــب طــوابير التالميــذ وأدائــه لعملــه بأكمــ اهتمامــهشــيء إنمــا يــدل علــى 
مــن خــالل الزيــارات  نــاهحســب األقســام، اإلنــاث فــي المقدمــة والــذكور فــي الخلــف وهــذا ماالحظ

  .المتكررة للمؤسسة والحضور أحيانا في أوقات دخول وخروج التالميذ
خويـف من إجاباتهم فهـو يسـتخدمها بغـرض ت %07ويستعمل العصا أحيانا وهذا مامثلته نسبة  

ألن العصا ضرورية في بعض المواقف علـى حـد تعبيـر مـدير  باطهمضانالتالميذ والعمل على 
التالميـــذ الزمهـــم الضـــرب "  2008.03.10: معـــه يـــوم  يناهـــاالمؤسســـة أثنـــاء المقابلـــة التـــي أجر 

  ". لكن غير المبرح
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ســــعي  مستشــــار التربيــــة إلــــى تحقيــــق االنضــــباط داخــــل يوضــــح ) 09(جــــدول رقــــم       

  .لمؤسسةا

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  83  125  نعم

  17  25  ال

  100  150  المجموع

شكل توضيحي رقم (06) حول سعي  مستشار التربية إلى تحقيق ا*نضباط داخل المؤسسة.

125

83%
25

17%
نعم

*

لقــد بينــت النتــائج المتحصــل عليهــا مــن خــالل هــذا الشــكل أن مستشــار التربيــة يســعى           
مــــن إجابـــــات  %83.33نســــبة  دائمــــا إلــــى تحقيــــق االنضــــباط داخــــل المؤسســـــة وهــــذا مامثلتــــه

علـى حـد تعبيـر أسـتاذ العلـوم الطبيعيـة " يعد عنصـرا فعـاال جـدا فـي المؤسسـة "المبحوثين فهـو 
حيث يعمل على مراقبة حركـة  .2008.05.08: ها معه يوم ينابالمؤسسة في المقابلة التي أجر 

جيــه ســلوكاتهم حضــورهم وتــأخرهم، فــي فتــرة الراحــة وبــين الحصــص الدراســية كــذلك تو (التالميــذ 
، وعلــى مــدى مــواظبتهم ،وكــذا الســهر علــى حفــظ النظــام وذلــك بالتنســيق ...) يــاواجتماعتربويــا 

مع المسـاعدين التربـويين، األسـاتذة ،المـدير فهنـاك تعـاون وتكـاثف للجهـود داخـل المؤسسـة ألن 
ظـــاهرة  الفوضـــى والشـــغب عرفـــت تطـــورا ملحوظـــا فـــي المؤسســـة وهـــذا علـــى حـــد تعبيـــر إحـــدى 

  .2008.05.08يوم  هامع اناهأجريدات التربية  في المقابلة التي مساع
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يوضح تصرف  مستشار التربية في حالة تأخر تلميذ  أو غيابه عن وقت ) 10(جدول رقم 

  .الدخول إل المؤسسة

  االحتماالت  التكرار المطلق %
  يتسامح معه ويعطيه مباشرة ورقة الدخول  04  03
  يحاول معرفة السبب  02  01
  ينصحه بعدم تكرارها  39  26
  يقوم بإستدعاء ولي أمره  27  18
  يسأله عن سبب التأخر أو الغياب  61  41
  يوبخه  03  02
  يقوم بضربه  07  05
01  
03  
01  
01  

01  
04  
02  
02  

  .الحرمان من حضور الحصة  -:  أخرى تذكر 
  .تقديم تعهد بعدم الغياب  -
 .الطرد -

  .غسل الصحون في مطبخ المؤسسة -
 المجموع 150 100

تؤكــد البيانــات  المتحصــل عليهــا مــن خــالل الجــدول أن مستشــار التربيــة يعمــل علــى           
متابعــة ومراقبــة التالميــذ منــذ دخــولهم إلــى المؤسســة حتــى خــروجهم ، أمــا فــي حالــة تــأخرهم أو 
غيـــابهم فيكـــون أول تصـــرف لــــه معهـــم هـــو محاولـــة معرفــــة الســـبب الـــذي جعلهـــم يتــــأخرون أو 

مــنهم   %26مــن إجابــات المبحــوثين ،فــي حــين  %41الدراســة وهــذا مامثلتــه نســبة  يتغيبــون عــن
يؤكـــدون نصـــحه لهـــم بعـــدم تكـــرار الغيـــاب أو التـــأخر، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء إنمـــا يـــدل علـــى 

مــنهم  % 18 حرصــه علــى حضــورهم اليــومي وعــدم تــأخرهم علــى الحصــص الدراســية ، ونجــد
مـــن  %05تـــأخرهم المتكرر،فـــي حـــين نجـــد نســـبة  يؤكـــدون اســـتدعاءه ألوليـــائهم عنـــد غيـــابهم أو

خــالل  نــاالتالميــذ يؤكــدون تعرضــهم للضــرب مــن طــرف مستشــار التربيــة وهــذا شــيء لفــت إنتباه
ا المتكـــررة للمؤسســـة وطرحـــت ســـؤاال عليـــه يتعلـــق بالضـــرب فكانـــت إجابتـــه منطقيـــة جـــدا نـــزيارات

فنضـطر  خ ـح وال التوبيــتسامـتنفع معهـم ال النصـيحة وال ال هناك بعض التالميذ ال: "حيث قال 
(1)".ل الـــــــــــــــــــردع فقـــــــــــــــــــطـن أجـــــــــــــــــــوذلــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــ  ر مبـــــــــــــــــــرحـضـــــــــــــــــــربا غيــــــــــــــــــ لضــــــــــــــــــربهم 

                                                 
 . 2008.05.06: مع مستشار التربية للمؤسسة يوم  أجريتالمقابلة التي    (1)
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  :يوضح قيام  مستشار التربية بزيارات للصفوف الدراسية و تفقدها) 11(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  56  84  نعم

  44  66  ال

  100  150  المجموع
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التكرار المطلق النسبة المئوية

شكل رقم (07) يوضح قيام  مستشار التربية بزيارات للصفوف الدراسية و 
تفقدھا.

نعم

*

مـن المبحـوثين يقـرون بـأن مستشـار التربيـة  % 56لجـدول أن القد أظهرت نتـائج         
يقـــوم بزيـــارات دوريـــة لألقســـام الدراســـية ويقـــوم بتفقـــدها فـــي حالـــة وجـــود شـــغب أو تحطـــيم 
للكراســــــي والطــــــاوالت وزجــــــاج النوافــــــذ وكتابــــــة األلفــــــاظ غيــــــر األخالقيــــــة علــــــى الجــــــدران 

  ...والطاوالت
مظــاهر للتخريــب وكتابــة  نــاا بالدراســة الميدانيــة حيــث الحظنــمنــه أثنــاء قيام ناماتأكــد وهــذا

  ...األلفاظ غير األخالقية على جدران األقسام والطاوالت والسبورة
  .منهم فينكرون قيام مستشار التربية بزيارات تفقدية لألقسام   % 44أما       

أكثــر مــن التالميــذ وتســهل عمليــة التوعيــة  ممــا ســبق يمككنــا القــول أن هــذه الزيــارات تقربــه
  ...حول جميع مخاطر وأثار عمليات التخريب والشغب
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يوضح عمل   مستشار التربية  على مراقبة مـدى قيـام رؤسـاء األقسـام ) 12(جدول رقم 

  :باألدوار المسندة إليهم

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  44  96  نعم

  06  04  ال

  100  150  موعالمج
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التكرار المطلق ية %  النسبة المئو

يام رؤساء  شكل  توضيحي رقم ( 08)  لعمل   مستشار التربية  على مراقبة مدى ق
ا%قسام با%دوار المسندة إليھم . 

نعم

*

أن مستشار التربية يعمل على مراقبة رؤساء األقسام يتبين من خالل الجدول           
من إجابات المبحوثين تؤكد متابعته  %96من حيث قيامهم باألدوار المسندة إليهم، فنجد 

داخل حجرة الدراسة واإلبالغ اليومية لنواب األقسام من حيث سعيهم إلى تحقيق اإلنضباط 
  .عن التالميذ الذين يقومون بأعمال الشغب والفوضى

وتجدر اإلشارة هنا إلى  مستشار التربية يسعى دائما لحفظ اإلنظباط داخل            
على اإلتصال والتعاون مع جميع المدرسين بشكل عام ورؤساء األقسام "المؤسسة فهو 

  .(1)"بشكل خاص
من المبحوثين يرون عكس ذلك ، أي أنه اليقوم بمتابعة  %04م هذا نجد رغ            

مدى قيام نواب األقسام بالمهام الموكلة إليهم ،وهذا نتيجة أن بعض التالميذ المشاغبين 
والذين يسعون دوما إلثارة الفوضى داخل الصف الدراسي وبالتالي حتى إجاباتهم  تكون 

م رؤساء األقسام هم بمثابة الشرطة التي تبلغ عنهم غير صريحة وذلك إلعتبار أن زمالئه

                                                 
(1)

 http : www.geocities-com/aoalharbi/ershad, le 29.03.2008 a 14h20. 
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: ا للمؤسسة يوم نزيارت الذي تحاورنا خاللفي كل حركة على حد تعبير أحد التالميذ 
2008.05.06.  
ـــى الدراســـة ) 13(جـــدول رقـــم  يوضـــح مـــدى تشـــجيع   مستشـــار التربيـــة  للتالميـــذ  عل

  :واإلجتهاد

 %مئويةالنسبة ال  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  90  135  نعم

  10  15  ال

  100  150  المجموع
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التكرار المطلق ية %  النسبة المئو
شكل توضيحي رقم (09) يبين مدى تشجيع   مستشار التربية  للت>ميذ  على الدراسة وا;جتھاد.

نعم

*

ـــات      ـــا بيان ـــات المبحـــوثين أن  %90الشـــكل أن  كـــل مـــن الجـــدول وتؤكـــد لن مـــن  إجاب
مــنهم ينفــون  %10مستشــار التربيــة يقــوم بتشــجيعهم علــى الدراســة واإلجتهــاد ، فــي حــين 

 .ذلك

ار التربيــة يعمــل علــى حــث التالميــذ علــى ضــرورة اإلجتهــاد وعليــه يمكننــا القــول أن مستشــ
عـوض أن تشـوش وتقـوم بالشـغب وبـالتلفظ باأللفـاظ :"والمثابرة فعلى حد قوله ألحد التالميذ

، ولقــد أثبتــت كــذلك اللقــاءات (1)"البذيئــة يجــدر بــك أن تــدرس وتتحصــل علــى نقــاط جيــدة 
لمؤسسـة حيــث إلــى ابهـا  منـاعية التــي قا مــع التالميـذ أثنـاء الدراســة االسـتطاليناهـالتـي أجر 

يقـــول لنـــا إجتهـــدوا وتحلـــو بســـلوكات جيـــدة  إن مستشـــار التربيـــة دائمـــاقـــال بعـــض التالميـــذ 
  .لتصبحوا مثل زمالئكم 

                                                 
(1)    

  .2008.06.05المقابلة التي أجريت مع مستشار التربية يوم   
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إذن  مستشــار التربيــة يقــوم بالمشــاركة فــي خلــق جــو يحفــز التالميــذ علــى بــذل المجهــودات 
  .المتواصلة، ويتعاون في  ذلك مع األساتذة

مستشــار التربيــة  للتالميــذ  علــى االنضــباط داخــل   حــثيوضــح مــدى ) 14(قــم جــدول ر 

  :حجرة الدراسة

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  89  133  نعم

  11  17  ال

  100  150  المجموع

  

شكل رقم (10) يوضح مدى تشجيع   مستشار التربية  للت>ميذ  على 
ا*نضباط داخل حجرة الدراسة .

133

89%

17

11%

نعم

*

  
علــى أن تشــجيع   مــن المبحــوثين يؤكــدون %89تكشــف لنــا بيانــات هــذا الشــكل أن        

مستشـــار التربيـــة  لهـــم  علـــى االنضـــباط داخـــل حجـــرة الدراســـة مـــن خـــالل زياراتـــه الدوريـــة 
حـول ) 11(بيانـات الجـدول رقـم لنـا وضـحته أيضـا أ للحجرات والعمل على تفقدها وهذا مـا

حثــه لهـــم بضـــرورة اإلنضـــباط والحضـــور الـــدائم وٕاحتـــرام كـــل مـــن األســـاتذة والـــزمالء وعـــدم 
  .ت المؤسسة ،وعدم ممارسة الشغبتخريب ممتلكا

  منهم فيرون عكس ذلك أي أنه ال يشجعهم على اإللتزام داخل الحجرة %11أما     
  . يعتبرون ذلك تقليدا لحريتهم و 
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يوضــح  مــدى حــث  مستشــار التربيــة  للتالميــذ علــي ضــرورة  التخلــي ) 15(جــدول رقــم 

  :باألخالق الحميدة  وعدم ممارسة العنف

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   التاإلحتما

  109  73  نعم

  26  17  أحيانا

  15  10  ال

  100  150  المجموع
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التكرار المطلق النسبة المئوية %

شكل توضيحي رقم (11) عن  مدى حث  مستشار التربية  للت>ميذ علي ضرورة 
 التخلي با%خ>ق الحميدة  وعدم ممارسة العنف  .

نعم

أحيانا

*

أن مستشــــار  امــــن المبحــــوثين أكــــدو  % 73يتبــــين لنــــا مــــن خــــالل هــــذا الشــــكل أن        
بتعـاد عـن السـلوكات ضـرورة التحلـي بـاألخالق الحميـدة واالوينصحهم بدوما حثهم يالتربية 

غيــر المقبولــة كــالغش والــتلفظ بألفــاظ غيــر أخالقيــة ففــي أي فرصــة تتــاح لــه يقــوم بنصــح 
التالميـــذ بتهـــذيب ســـلوكاتهم واالبتعـــاد بقـــدر اإلمكـــان عـــن جماعـــة رفـــاق ذات االتجاهـــات 

عـن طريـق حتمـا بـالعنف  فإنـه  تتصـفالتلميذ إلى جماعة رفـاق  انضمامالعنيفة حيث أن 
  .مثلهم مع مرور الوقتالمحاكاة يصبح هو أيضا التقليد و 

فهـــذه الجماعـــة تكـــون معروفـــة بالممارســـات العنيفـــة مثـــل الشـــجار ،الشـــتم،التحطيم وٕاثـــارة " 
  .(1)"المشكل والفوضى والشغب وغيرهما من سلوكيات العنف

                                                 
(1)

  . 126، ص  1999،دار الفكر العربي، القاھرة،  1،طا;رشاد والع>ج النفسيع�ء الدين كفافي،   
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 من أفراد العينـة أكـدوا أن مستشـار التربيـة يقـوم  أحيانـا فقـط بحـثهم علـى %17أما         
التخلــق بــاألخالق الحســنة كيــوم العلــم ومختلــف المناســبات الوطنيــة والدينيــة وهــذا علــى حــد 

  .تعبير التالميذ أنفسهم 
مــنهم فقــد كانــت إجــابتهم بحثــه لهــم عــن  التخلــق والكــف عــن الشــغب   %10أمــا        

والعنــف ، إال أن هــذه النســبة األخيــرة ال تعبــر عــن صــدق اإلجابــات ألن  بعــض  التالميــذ 
   .العنيفين اليصدقون حتى عند التحدث معهم
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يوضـح مـدي حـث  مستشــار التربيـة علـي ضـرورة االلتـزام بالقــانون  ) 16(جـدول رقـم    

  :الداخلي للمؤسسة

 %النسبة المئوية  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  88  132  نعم

  12  18  ال

  100  150  المجموع

شكل توضيحي رقم(12) يبين  مدي حث  مستشار التربية علي ضرورة 
ا*لتزام بالقانون  الداخلي للمؤسسة

132

88%

18

12%

نعم

*

يتبــين لنــا مــن خــالل هــذا الشــكل أن مستشــار التربيــة يقــوم بحــث التالميــذ دائمــا علــي        
مـــن   %88االلتـــزام بالقـــانون الـــداخلي للمؤسســـة  حيـــث عبـــر التالميـــذ علـــي ذلـــك بنســـبة 

تطبيــق النظــام الــداخلي للمؤسســة    لــىوجــه الخصــوص بالســهر ع لــىإجابــاتهم فهــو مكلــف ع
 منـاتحاق التالميذ بالمؤسسة إلى  نهاية الموسم الدراسي، فمـن خـالل  الزيـارات التـي قمنذ ال

مستشـار منذ توزيع دفاتر المراسلة علـيهم فـي بدايـة السـنة الدراسـية و  ها التالميذ أننبها أكد ل
  االلتزام بتطبيق القانون الداخلي للمؤسسة ضرورة هم علي التربية يحث

إجــابتهم فــي وهــذا يــدل علــى أن  ، تالميــذ عبــروا عكــس ذلــكمــن ال %12فــي حــين نجــد     
 ىومـــا علـــدنهـــم مـــن الفئـــة المشـــاغبة والتـــي تتمـــرد ألســـوى باطنهـــا ليســـت صـــريحة الشـــيء 

  .  في صالحها   للمؤسسة ألنه ليس يالقانون الداخل
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يوضح تصـرف  مستشـار التربيـة فـي حالـة قيـام أحـد التالميـذ بتحطـيم  ) 17(جدول رقم 

  .المؤسسة ممتلكات

  االحتماالت  التكرار المطلق %
  يحاول معرفة السبب  12  08
  ينصحه بعدم تكرارها  52  35
  يقوم بإستدعاء ولي أمره  37  25
  يوبخه  08  05
  يقوم بضربه  05  03
21  
01  
02  
  

32  
01  
03  
  

  .دفع غرامة مالية  -:   أخرى تذكر 
  .اإلحالة إلى مجلس تأديبي  -
 .الطرد -

  
 المجموع 150 100

مـن المبحـوثين تؤكـد ألن مستشـار التربيـة يقـوم بنصـح  %37تبين نتائج الجـدول أن        
التالميذ بضرورة المحافظة علـى ممتلكـات المؤسسـة ، وعليـه يمكننـا القـول أنـه يتبـع أسـلوب 

وال يخفـى علينـا أن التالميـذ فـي هـذه المرحلـة يمـرون بفتـرة .الحوار في التعامل مـع التالميـذ 
ذه األخيـــرة التـــي تتطلـــب بـــدورها اإلرشـــاد والحـــوار حتـــى يتســـنى للمراهـــق معرفـــة المراهقة،هـــ

  .أخطائه بنفسه وتوجيهه بضرورة الثبات ،اإلتزان والصالح
من المبحوثين تؤكد أنه يتم إسـتدعاء أوليـائهم فـي حالـة قيـامهم بتحطـيم ممتلكـات  %25أما 

  .المؤسسة 
بــدفع غرامــة ماليــة  بــرهم علــى القيــاممستشــار التربيــة يج   مــنهم يؤكــدون أن %22ونجــد 

هـــــذه المحافظــــة علــــى بمقــــدار ثمــــن الشـــــيء المحطــــم ،وهــــذا حتـــــى يشــــعر التلميــــذ بأهميـــــة 
وهــذا ماأكــده لنــا مــدير المؤسســة فــي مقابلــة معــه  .الممتلكــات وحتــى ال يعيــد الكــرة مــرة أخــرى
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يجـب أن و  يعتبر التالميذ معنيين بالمحافظـة علـى مرافـق المؤسسـة و تجهيزاتهـا:"حيث قال
يتحمـــل المســـؤول عـــن اإلتـــالف  أنبحســـن اإلســـتعمال و حمايتهـــا مـــن اإلتـــالف، و  ايتعهـــدو 

وفـــي حالـــة عـــدم ثبـــوت . تعـــويض مـــا تســـبب فيـــه مـــن تكســـير آلثـــاث المؤسســـة و تجهيزاتهـــا
(1)المســــــــؤولية الفرديــــــــة يتحمــــــــل جميــــــــع تالميــــــــذ القســــــــم بالتضــــــــامن تعــــــــويض اإلتــــــــالف

." 

تؤكــد أنهــم يتعرضــون للتــوبيخ مــن طــرف مستشــار  مــن المبحــوثين %05.33فــي حــين نجــد 
  .التربية عند قيامهم بعمليات التخريب والتحطيم

  تأديبي المجلس الإلى  ونمن المبحوثين تؤكد أنهم يتعرضون يحال %02وأخيرا 
  .أو للطرد في حالة  قيامهم بعمليات التحطيم والتخريب

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(1)
  . 2008. 05. 06مقابلة مع مدير المؤسسة، يوم   
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مستشار التربية في حالة قيام أحد التالميذ بتعنيف  يوضح تصرف ): 18(جدول رقم 

  .وشتم أستاذه

  االحتماالت  التكرار المطلق %
  يحاول معرفة السبب  32  21
  ينصحه بعدم تكرارها  47  31
  يقوم بإستدعاء ولي أمره  34  23
  يقوم بضربه  15  10
03  
08  
04  
01  

04  
11  
05  
02  

  .إنذاره  -:   أخرى تذكر 
 .تاذ طلب العفو من األس -

  .اإلحالة إلى مجلس تأديبي  -
 .الطرد -

  
 المجموع 150 100

ــــائج الجــــدول           ــــى  تكشــــف نت ــــام أحــــد أول أن عل ــــة عــــن قي تصــــرف مستشــــار التربي
، وهذا مـا تمثلـه نسـبة زميله نصح بضرورة عدم ضربالالتالميذ بتعنيف وشتم أستاذه يكون 

تين مهمتين خصوصا وأن التالميـذ من إجابات المبحوثين ألن النصح واإلرشاد عملي 32%
يمـــرون بمرحلـــة المراهقـــة والتعامـــل مـــع المـــراهقين يجـــب أن يســـوده اللـــين والحـــوار فـــالمراهق 

ـــاط نظـــرا للتغيـــرات الفيزيولوجيـــة التـــي يمـــر بهـــا، أمـــا نســـبة  مـــن  %23يشـــعر دائمـــا باإلحب
ؤهم التصــرف المبحــوثين فتؤكــد أنــه عنــد قيــامهم بــالتعنيف ألســاتذتهم فيكــون اســتدعاء أوليــا

  .األولي الذي يقوم به المستشار 
يحــاول معرفــة الســبب  مــن التالميــذ يقــرون أن مستشــار التربيــة %21فــي حــين نجــد نســبة  

مـــنهم أكـــدوا أنهـــم يتعرضـــون للضـــرب مـــن طرفـــه عنـــد  %10و .العنفالـــذي دفعهـــم للقيـــام بـــ
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وطلـب العفـو منـه يطلب منهم الذهاب إلى األسـتاذ  قيامهم بهذه السلوكات غير السوية ، أو
  .الغير واحتراموهذا حتى يتعودوا على األدب 

ــــراوح بــــين      فتؤكــــد تعرضــــهم  %03و 01أمــــا بقيــــة نســــب إجابــــات المبحــــوثين والتــــي تت
ـــــــى  ـــــــة واإلدارة المدرســـــــية أو إحـــــــالتهم إل ـــــــذارات مـــــــن طـــــــرف مستشـــــــار التربي ـــــــس الإلن مجل

أخــرى نتيجــة للســلوكات ، وحتــى الطــرد فــي أحيــان )أنظــر نمــوذج عنــه فــي الملحــق(تــأديبيال
  . ة التي يقومون بها إتجاه أساتذتهميغير السو 

 تعنيــفيوضــح تصــرف  مستشــار التربيــة فــي حالــة قيــام أحــد التالميــذ ب) 19(جـدول رقــم 

  .وشتم زميله

  االحتماالت  التكرار المطلق %
  يحاول معرفة السبب  54  36
  ينصحه بعدم تكرارها  15  10
  هيقوم بإستدعاء ولي أمر   14  09
  يقوم بضربه  27  18
07  
20  

10  
30  
  

  .توبيخه -:   أخرى تذكر 
  .    الصلح بينهما  -                   

  
 المجموع 150 100

تؤكـــد بيانـــات الجـــدول أن تصـــرفات  مستشـــار التربيـــة إذا  قـــام أحـــد التالميـــذ بضـــرب       
ل معرفـة السـبب مـنهم تـرى أنـه يحـاو  %36فنجد نسبة  خرآلوشتم زميله،تختلف من موقف 

  .الذي دفع بالتلميذ إلى ضرب زميله وهذا ما يدل على تفهمه وعقالنيته 
ـــنهم فينصـــحهم بضـــرورة إحتـــرام  %20أمـــا         ـــه يعمـــل علـــى الصـــلح بي مـــنهم فتؤكـــد أن

  .بعضهم البعض  أحيانا ويوبخهم أحيانا أخرى 
لى زميله ،حتى من التالميذ فيقرون بضرب التلميذ المعتدي ع %10في حين نجد      

يكون عبرة لزمالئه وخصوصا أن جلهم يمر بفترة المراهقة هذه المرحلة التي تتميز به من 
  (1)" وثورة وهيجان وتطرف في المشاعر واضطرابات انفعاالت"

                                                 
(1)

  . 229أميمة منير عبد الحميد جادو،مرجع سابق،ص    
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وبذلك فأي موقف من هذا القبيل يشعرهم باإلهانة أمام زمالئهم ،وبالتـالي يتفـادون القيـام بـه 
  .ية ألحدهمعند ضرب مستشار الترب

نخلـــص مـــن هـــذا إلـــى أن تصـــرفات مستشـــار التربيـــة تتنـــوع بـــين اللـــين والشـــدة حســـب       
  . الموقف الممارس

  
  
  

يوضــح تصــرف  مستشــار التربيــة فــي حالــة قيــام أحــد التالميــذ بكتابــة ) 20(جــدول رقــم 

  ....أخالقية على جدران الحجرات، السبورة،الطاوالت رألفاظ  غي

  حتماالتاال  التكرار المطلق %
  يحاول معرفة السبب  36  24
  ينصحه بعدم تكرارها  16  11
  يقوم بإستدعاء ولي أمره  26  17
  يوبخه  08  05
  يقوم بضربه  18  12
29  
01  
  

44  
02  

  .شراء طالء أو دفع ثمنه  -:   أخرى تذكر 
 .الطرد -

  
 المجموع 150 100

التالميـــذ الـــذين يقومـــون يتبـــين مـــن خـــالل الجـــدول أن تصـــرفات مستشـــار التربيـــة مـــع       
بكتابة ألفاظ غير أخالقية على جـدران الحجـرات، السـبورة،الطاوالت، تختلـف بنسـب متفاوتـة 

مـــنهم يجبـــرون علـــى شـــراء طـــالء أو دفـــع ثمنـــه ، وهـــذا حتـــى  %29مـــن تلميـــذ ألخـــر فنجـــد 
  .يشعرهم بقيمة وأهمية ممتلكات المؤسسة 

ب تحطيمهـــا ، وبعـــدها يـــتم إســـتدعاء مـــنهم فيؤكـــدون أنـــه يســـألهم عـــن ســـب %24أمـــا       
مـــن إجابـــات المبحـــوثين، حيـــث يقـــوم مستشـــار التربيـــة   %17أوليـــائهم وهـــذا مامثلتـــه نســـبة

بـإطالع األوليـاء علـى الممارسـات غيــر السـوية التـي يقـوم بهــا أبنـاؤهم ويعمـل علـى التنســيق 
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يئــة نهائيــا معهــم مــن أجــل توعيــة األبنــاء بضــرورة الكــف عــن هــذه الرســومات والكتابــات البذ
  . سواء داخل المؤسسة أو خارجها

منهم يقرون بضرب مستشار التربية لهـم ضـربا غيـر مبـرح  %12في حين نجد نسبة       
الضرب بالعصا ضروري رغم منعه قانونـا إال أنـه " عند إكتشافه لقيامهم بهذه األعمال ألن 
  (1)".في واقع األمر يأتي بنتيجة مع التالميذ

    
  
  

نتيجـة مـا من المبحوثين تؤكد قيام مستشار التربية بتوبيخهم  % 05را نجد نسبة وأخي      
الرسـم والكتابـات الحائطيـة، وقـد يتعرضـون فـي بعـض األحيـان إلـى يقومون به مـن عمليـات 

  . %01الطرد من المؤسسة وذلك بنسبة 
د وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه األعمـــال غيـــر الالئقـــة أصـــبحت تـــزعج الكـــل ، وعلـــى حـــ   

، (1)" عـــدنا نحشـــموا مـــن الشـــيء اللـــي يتكتـــب والرســـومات الفاضـــحة"تعبيـــر مـــدير المؤسســـة 
يضيف أيضا أنه رغـم نصـحنا للتالميـذ بضـرورة المحافظـة علـى نظافـة المؤسسـة إال أنـه لـم 

 دورات الميــاهتســلم  ال الطــاوالت وال الكراســي والســبورة وال جــدران الحجــرات ،وحتــى جــدران 
فتقريبا على حد قوله كل أسبوع يـتم إزالـة ، ) أنظر الملحق(بات البذيئة من الرسومات والكتا

  .هذه الرسومات والكتابات ويعاد كتابتها مرة أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)

  .2008.06.05: المقابلة التي أجريت مع إحدى مساعدات التربية بالمؤسسة، يوم      
  .2008.04.05:  المقابلة التي أجريت مع مديرالمؤسسة، يوم      (1)
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يوضح تصرف  مستشار التربيـة فـي حالـة قيـام أحـد التالميـذ بـالتحرش ) 21(جدول رقم 

  ).ت والرسائل غير الالئقةالتصوير بالهاتف، األنترن(بزمالئه و أساتذته عن طريق 

  االحتماالت  التكرار المطلق %
  يحاول معرفة السبب  36  24
  ينصحه بعدم تكرارها  08  05
  يقوم بإستدعاء ولي أمره  35  23
  يقوم بضربه  06  04
  يقوم بتوبيخه  08  05
04  
14  
20  
  

06  
21  
30  

  .               الطرد -:  أخرى تذكر 
  . اإلحالة إلى مجلس تأديبي  -
 . نزع الهاتف -

  
 المجموع 150 100

تكشــف نتــائج الجــدول أن أول إجــراء يقــوم بــه مستشــار التربيــة ، عنــد قيــام أحــد            
التالميذ بالتحرش بزمالئه و أساتذته عن طريق التصوير بالهاتف، األنترنـت والرسـائل غيـر 

 %24مامثلتــه نســبة  الالئقــة هــو محاولــة معرفــة الســبب الــذي دفــع بــه إلــى القيــام بــذلك وهــذا
منهم فيؤكدون أنـه يـتم نـزع الهواتـف النقالـة لهـم واإلبقـاء  %20من إجابات المبحوثين ، أما 

عليهــا فــي اإلدارة ،وهــذا فعــال ماتأكــدت منــه  الباحثــة عنــد زياراتهــا المتكــررة للمؤسســة حيــث 
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ميــذ وجــدت مجموعــة مــن الهواتــف النقالــة محجــوزة لــدى مــدير المؤسســة، والتــي نزعــت للتال
  .الممارسين لمثل هذه التحرشات 

مــن المبحــوثين يقــرون بتحويــل بعضــهم إلــى مجلــس تــأديبي  %14فــي حــين نجــد أن نســبة 
  .ألنهم أساؤوا إلى زمالئهم وأساتذتهم 
يختلــف فيهــا تصــرف مستشــار التربيــة بــين  %05و  04كمــا نجــد نســب متقاربــة تتــراوح بــين 

المشـينة ، والتـوبيخ أحيانـا والضـرب غيـر المبـرح  النصح واإلرشاد  بعدم تكرار هذه األعمال
أحيانــا أخــرى ، وقــد تتعــدى ذلــك إلــى الطــرد فــي بعــض الحــاالت التــي يتمــادى فيهــا التلميــذ 
وهـذا حــال أحــد التالميــذ الـذي قــام بتصــوير أســتاذة مـادة الفرنســية بالمؤسســة بالهــاتف النقــال 

رنـت، فكـان جـزاءه أن أحيـل إلـى في مواقف مختلفـة ، بعـدها قـام بنشـر صـور لهـا عبـر األنت
 .مجلس تأديبي ليتم طرده من المؤسسة 

  يوضح أنواع العنف األكثر إنتشارا في المؤسسة) 22(جدول رقم 

النسبة المئوية 
% 

  االحتماالت  التكرار المطلق

  تحطيم ممتلكات المؤسسة  06  04
كتابــــــــة ألفــــــــاظ غيــــــــر أخالقيــــــــة علــــــــى الطــــــــاوالت ،   17  11

  ......الجدران
  تعنيف وشتم الزمالء  63  42
  تعنيف وشتم الزمالء  48  32
إســتعمال الهــاتف النقــال واألنترنــت لإلســاءة للــزمالء   48  32

  واألساتذة
 المجموع 150 100
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التكرار المطلق النسبة المئوية

شكل توضيحي رقم (13) عن أنواع العنف ا%كثر إنتشارا في المؤسسة

تحطيم ممتلكات المؤسسة

كتابة ألفاظ غير أخ>قية على
الجدران والطاو*ت...

تعنيف وشتم الزم>ء

تعنيف وشتم ا%ساتذة

إستعمال الھاتف النقال وا%نترنت
لCساءة للزم>ء وا%ساتذة

             

ــــا مــــن خــــالل الشــــكل أن الوســــط المدرســــي يشــــهد انتشــــارا لظــــاهرة العنــــف           ــــين لن يتب
وتمثــــل تعنيـــف وشــــتم وســــب  %42بنســــب متفاوتـــة إال أن أعلــــى نســــبة قـــدرت ب المدرســـي

ـــزمالء أي العنـــف اللفظـــي حيـــث اليخفـــى علـــي أحـــد  الكـــالم البـــذيء فـــي الشـــارع  انتشـــارال
والمدرسة ، أين يسـتخدم للداللـة علـي القـوة حتـى فـي حـاالت عـدم الغضـب وهـذا ماوضـحته 

  .(1)الدراسات حول مورفولوجيا العنف  المدرسي ىحدإ
حــول إشــكال العنــف المنتشــر "كمــا أكــدت كــذلك الدراســة التــي قــام بهــا عــدلي الســمري       

بــين التالميــذ حيــث وجــد أن األلفــاظ  النابيــة و المشــاجرات باأليــادي احتلــت  المرتبــة وذالــك 
ــــذ  ، (1)  %100بنســــبة  ــــف التالمي ــــي حــــينعن ــــرون  %32نجــــد نســــبة   ف ــــذ يق مــــن التالمي

فعـال .هاتف النقال واالنترنت لإلساءة للزمالء وحتى األستاذة وهذا  بانتشار ظاهرة إستعمال
مــا تأكــدت منــه الباحثــة مــن خــالل المقــابالت التــي أجرتهــا مــع بعــض التالميــذ الــذين تــم نــزع 

صـحة ذلـك والـدليل أيضـا إحالـة لنـا لهـم وكـذلك بعـض األسـاتذة الـذين أكـدوا  ةالهواتف النقال
بي ثـم تحويلـه مـن المؤسسـة نهائيـا نتيجـة اإلسـاءة ألسـتاذته أحد التالميـذ إلـى المجلـس التـأدي

ونشــر صـــور لهـــا عبــر شـــبكة االنترنـــت باإلضــافة اللتقـــاط صـــور للــزمالء وٕازعـــاجهم خـــالل 
الحصص الدراسية مما جعل مدير المؤسسة يتخذ اإلجراءات الالزمة وبحكـم القـرار الـوزاري 

                                                 
  ). 216ص  2007(،دار الھدي للطباعة والنشر عين مليلة  مشك�ت وقضايا المجتمع في عالم متغير  ،سلسلة الدراسات ا*جتماعية    (1)
(1)

  . 92مرجع سابق ص  ،أميمة منير عبد الحميد جادو    



تحليل البيانات                                            الفصل الخامس              

  وتفسيرها

185 

ربويــة ، قــام المــدير بوضــع إعالنــات الــذي يمنــع اســتعمال الهــاتف النقــال داخــل المؤسســة الت
نشـير أيضـا ) .لمالحـقاأنظـر (يمنع فيها إحضار الهاتف النقال واستخدامه داخل المؤسسة 

 تعنيــــف وشــــتم وســــبمــــن التالميــــذ يقــــرون بوجــــود ظــــاهرة  %32إلــــى أن نفــــس النســــبة أي 
  .األساتذة 

جـدران الصـفوف  خالقية علـىاألكتابة األلفاظ غير منهم فيؤكدون على  %11أما نسبة    
وهـــذا مـــا أكـــده أيضـــا ، الدراســـية والطـــاوالت وحتـــى المـــراحيض لـــم تســـلم مـــن هـــذه الظـــاهرة 

مستشار التربية ومدير المؤسسة من خالل المقابالت التي أجرتها الباحثة معهـم وخصوصـا 
أنظـــر (بعـــض الصـــور حـــول الكتابـــات علـــى الجـــدران  التقـــاطمـــن طـــرف اإلنـــاث حيـــث تـــم 

مـــــن التالميـــــذ تقـــــر أن هنـــــاك تحطـــــيم لممتلكـــــات  %04نجـــــد نســـــبة وكـــــذلك ) . المالحـــــق 
مـن األسـاتذة والمـدير ومستشـار التربيـة ألنهـم دائمـا  واالنتقـامالمؤسسة للتعبير عـن الغضـب 

 28ينصحونهم بضرورة المحافظة عليها ونجد فـي الدراسـة التـي قـام بهـا عـدلي السـمري أن 
مرافـــق المدرســة  وهـــذا مــا تأكـــده لنـــا مــن عنـــف التالميــذ موجـــه نحــو األثـــاث المدرســي و  %

الدراسة التي قام بها محمد حسونة وآخرون حول العنف الطالبي حيث  أشاروا إلي أن مـن 
أهم مظاهر العنـف الطالبـي عالميـا ومحليـا نجـد التخريـب المتعمـد لمبـاني المدرسـة واألثـاث 

األســـــاتذة مـــــن التالميـــــذ يميلـــــون إلـــــي العنـــــف ، شـــــتم وســـــب  % 03وأخيـــــرا نجـــــد نســـــبة (2)
لتعرضــــهم للصــــخرية واالســــتهزاء  ةومســــاعدي التربيــــة وبــــاقي عمــــال المؤسســــة وهــــذا نتيجــــ

التالميـذ اسـتجابات عنيفـة ضـد األسـاتذة  ىمن طرف هؤالء وبالتالي تكون لد.... والضرب 
  .والفاعلين في اإلدارة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(2)

  .10سابق ص ال مرجعنفس ال   
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  للقيام بالعنف يوضح األسباب التي تدفع بالتالميذ) 23(جدول رقم 

  النسبة المئوية   التكرار  اإلحتماالت

  35  52  الضغوطات العائلية 

  13  19  األساتذة، المساعدين التربويين: الضرب والتوبيخ من طرف

  07  10  النتائج الدراسية السلبية

  09  13  مصاحبة رفقاء السوء

  04  06  التمييز والتفرقة بين التالميذ من طرف األساتذة 

  05  07  األسريالتفكك 

  07  11  التباهي أمام األخرين بالقوة
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  13  20  اإلهمال من طرف الوالدين

  01  02  غياب الوازع الديني

  05  08  تعاطي الممنوعات

  04  06  ضعف الدافعية للدراسة

  03  05  سخرية الزمالء

  05  07  فترة المراهقة

  100  150  المجموع

طات العائليـــة هـــي الســـبب الرئيســـي الـــذي مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول يتبـــين أن الضـــغو        
يخلـق "ألن الجو المنزلي الذي يسوده التوتر   %35العنف بنسبة إلى القيام بيدفع بالتالميذ 

ـــاء الخـــوف وعـــدم اإلســـتقرار واإلنفعـــاالت العصـــبية  ـــالي يجـــدون  (1)"فـــي نفـــوس األبن ، وبالت
وهـذا أيضـا مـا تؤكـه الدراسـة متنفسا في األعمال العنيفة التي يقومـون بهـا داخـل المدرسـة ، 

التــي قـــام بهــا عـــدلي الســمري حـــول ســلوك العنـــف بــين الشـــباب ،حيــث وجـــد أن المشـــكالت 
   (2).من أسباب العنف %96األسرية تمثل 

أحــــد مســــاعدي  لنــــا هــــذا ماأكــــده  %13ويليهــــا اإلهمــــال مــــن طــــرف الوالــــدين بنســــبة        
ي فـي مؤسسـتنا يعـود إلـى عـدم إهتمـام ن السـبب الـرئيس للعنـف المدرسـإ" :التربية حيث قال

مــاي أي مــن بدايــة الســنة حتــى نهايتها،ممــا شــهر ســبتمبر حتــى شــهر األوليــاء بأبنــائهم مــن 
، نفس الشـيء أقـر بـه مستشـار التربيـة بـأن هنـاك عـدم متابعـة   (3)" يجعل التالميذ يتمردون

المدرسـية ، وفـي  يـاء فـي بدايـة السـنة الدراسـية مـن أجـل السـؤال عـن المنحـةلمن طـرف األو 
نهايــة الســنة مــن أجــل الســؤال عــن ســبب رســوب أبنــائهم ، ونشــير أيضــا أن التالميــذ أنفســهم 

ا المتكـررة للمؤسسـة بـأنهم ينتقمـون مــن نـهـا معهـم أثنــاء زياراتينافـي مقـابالت أجر  نـال اعترفـوا
  .نحوهم انتباههمأوليائهم بممارستهم للشغب حتى يلفتوا 

ـــوبيخ والضـــرب مـــن طـــرف  تـــرىمـــن المبحـــوثين  %13 أي نســـبةال نفـــس ونجـــد      أن الت
األســاتذة والمســاعدين التربــويين ، مــن أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي قيــامهم بهــذه الســلوكات 

لنتـائج الدراسـية السـلبية دورا كبيـرا فـي ممارسـة اتـرى أن  %07غير السوية ، ثـم نجـد نسـبة 

                                                 
  . 130فوزي أحمد بن دريدي،مرجع سابق،ص    (1)
  .92مرجع سابق،ص،أميمة منير عبد الحميد جادو    (2)
(3)

  .2008.05.06: المقابلة التي أجريت مع أحد مساعدي  التربية بالمؤسسة يوم  
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أو المتــأخرين دراســيا دائمــا يشــعرون الشــغب ألن التالميــذ  المتحصــلين علــى نتــائج ضــعيفة 
  .باإلحباط وبأنهم أقل شأنا من زمالئهم 

هـذه هـو تـأثير رفـاق  ممنهم يقرون أن السـبب المباشـر لسـلوكياته %09في حين أن        
الســـوء داخـــل وخـــارج المدرســـة ، ألن جماعـــة الرفـــاق هـــي األكثـــر تـــأثيرا فـــي تكـــوين الســـلوك 

التــي يمــر بهــا التالميــذ وهــذا ماأكدتــه الدراســات واألبحــاث العــدواني  وخاصــة فــي هــذه الفتــرة 
حــــول ســــلوكات المــــراهقين ، حيــــث أوضــــحت أن المراهــــق أكثــــر تــــأثرا بأقرانــــه وأكثــــر مــــيال 

  .للتخلص من سلطة تملي على تصرفاته حيث يجد أنها تلغي شخصيته وتنقص من قيمته
ي أمام الزمالء بالقوة وهـذا من التالميذ فهم يمارسون العنف من أجل التباه %08أما نسبة 

أن "ماتزكيه الدراسة التي قام بها عدلي السمري حول سلوك العنف بـين الشـباب حيـث وجـد 
   (1)"الطالب يتجهون للعنف ليظهروا بصورة الرجال أمام البنات ليفوزوا بإعجابهم

ظـــاهرة تعـــاطي الممنوعـــات ،فـــال يخفـــى  انتشـــارترجـــع الســـبب إلـــى ف %06أمـــا نســـبة       
األخيــرة وهــذا ماتؤكــده الدراســة التــي قــام  اآلونــةلــى أحــد تفشــي  الظــاهرة  بدرجــة كبيــرة فــي ع

بهــا مصــطفى ســويف حــول أنــواع الســلوك المنحــرف الســائد فــي المــدارس حيــث بلغــت نســبة 
 أحـدوحسب روايـات أحـد مسـاعدي التربيـة بالمؤسسـة مجـيء . (2)" %24تعاطي المخدرات 

يوميــا بعــد عودتــه مــن   ابنــهاإلغمــاء والــدوران التــي تصــيب  أوليــاء التالميــذ يشــكو مــن حالــة
، وبعـد هـا طلـب مـن ولـي أمـره أن يجـري ) تلميذ يدرس في السـنة الثالثـة متوسـط( المدرسة 

تنــاول جرعــة زائــدة مــن مــادة مخــدرة ، بســبب  ابنــهلــه التحاليــل الالزمــة ليكتشــف بعــدها أن 
  .مصاحبته لرفقاء السوء

 انفصالسمها كل من التفكك األسري وفترة المراهقة ، حيث أن فيتقا %05نسبة  أما     
الوالدين أو غياب أحد هما بسبب الوفاة أو العمل أو ألسباب أخرى يؤدي حتما إلى فقدان 

ويسبب له عقد نفسية ،أما فترة المراهقة فتزيد الطين بلة حيث  واالنفعاليالتوازن العاطفي 
في  واضطراباتيعة هذه المرحلة ذاتها تشكل إنفعالت يشعر التالميذ فيها باإلحباط ألن طب

أستاذ العلوم الفيزيائية بالمؤسسة، حيث قال لنا ماأكده  المشاعر تؤثر في سلوكاتهم،وهذا
يجب أن تكون "  بالتاليو  (1)"أن المراهقة تلعب الدور المحوري في ممارسة العنف

المرحلة يريد محاكاة  ن في هذهمركزة وذلك الن االب هذه المرحلة الجرعات التربوية في

                                                 
  .92مرجع سابق،ص  ،أميمة منير عبد الحميد جادو  (1)

(2)
 . 268مرجع سابق، ص ،عامر مصباح  

  
  .2008.05.06: مقابلة التي أجريت مع  أستاذ مادة العلوم الفيزيائية بالمؤسسة، يوم ال   (1)
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 االبد أن تلتفت والمدرسة كما أن األسرة،غير في كثير من األشياء والتي منها هذا األسلوبال
ما تستحقه  لنقطة حساسة وهي مراحل العمر المختلفة والتي تحتاج أن تعطى كل مرحلة

  (2)".من االهتمام والرعاية
ون أن مــن العوامــل المؤديــة للعنــف ضــعف مــن التالميــذ  يــر  %04فــي حــين نجــد نســبة     

الدافعيـــة للدراســـة وكـــذا التمييـــز والتفرقـــة بيـــنهم مـــن طـــرف األســـاتذة ، وهـــذا ماتؤكـــده نظريـــة 
اإلحباط والعدوان من حيث أن العنف هو نتيجة لإلحباط الناجم عـن التفرقـة وعـدم المسـاواة 

بـراهيم حـول التنشـئة وسـلوك كمـا تزكيـه أيضـا الدراسـة التـي قـام بهـا طلعـت إ. وعدم العدالـة 
أن من أهم أسباب العدوان نجد التفرقة وعدم المساواة بـين " العنف عند األطفال حيث وجد 

مــنهم  %03كمــا أن لســخرية الــزمالء أثــر فــي ممارســة الشــغب  حيــث نجــد   .   (3)"األطفــال
  .عدوانية  يؤكدون أن اإلستهزاء والسخرية تشعرهم باإلحباط وبالتالي تتولد لديهم سلوكات

مــن التالميــذ يؤكــدون أن غيــاب الــوازع الــديني أو نقــص دوره يــؤثر  %01وأخيــرا نجــد نســبة 
علـــى الـــوعي األخالقـــي ويقلـــص تـــأثيره بالمقارنـــة مـــع الثقافـــات الوافـــدة ، وعـــدم الـــوعي بـــين 
الهويــة الثقافيــة العربيــة والغربيــة ، وعليــه فغيــاب الــوازع الــديني وســوء التربيــة خصوصــا فــي 

  .ة األخيرة يعد حقا معضلة يجب حلهااألون
  )(4)"دعم الوازع الديني للتلميذ حتى يتم التقليل من هذه المظاهر" وبالتالي يجب 

يوضــح إحســاس بعــض التالميــذ بــأن مستشــار التربيــة يمــارس علــيهم ) 24(جــدول رقــم 

  .ضغطا خالل المراقبة التي يقوم بها

التكـــــــــــــــــــرار   اإلحتماالت

  )ك(المطلق 

النســــــــــــــــــبة 

 %يةالمئو 

  76  114 %  ك  بسبب الشغب الذي يقومون به  نعم
75  50  

بســـــــــــبب النتـــــــــــائج الدراســـــــــــية الســـــــــــلبية 
  المتحصل عليها

58  38.66  

  11.33  17  توبيخه لهم: أخرى تذكر 

  20  30    أحيانا

                                                 
(2)

 http://www.taifedu.gov.sa/montada/topic.asp?TOPIC_ID=11715, le 04.01.2008 à 15h45 .            

(3)
  . 77مرجع سابق،ص ،أميمة منير عبد الحميد جادو  

(4)
  . 2008.05.06: المقابلة التي أجريت مع أستاذ الرياضة بالمؤسسة يوم    
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  04  06    ال

  100  150    المجموع

ـــات الجـــدول أن          ـــأن مست %76تكشـــف بيان شـــار التربيـــة مـــن المبحـــوثين يشـــعرون ب
يمــارس علــيهم ضــغطا مــن خــالل المراقبــة اليوميــة التــي يقــوم بهــا ، داخــل ســاحة المؤسســة 

طــوابير التالميــذ صــباحا ومســاءا وأثنــاء تحيــة العلــم وعنــد زياراتــه التفقديــة  محيــث يقــوم بتنظــي
مــنهم أنهــم يقومــون بأعمــال الشــغب والفوضــى والكتابــة  %50 ةوتقــر نســب لحجــرات الدراســة،

طاوالت والجدران والسبورة وكذا عمليات التكسير التـي تطـال ممتلكـات المؤسسـة مـن على ال
 %39أمـا نسـبة .تالي فهم يخلقون الالنضباط ويهددون النظام الـداخلي للمؤسسـةلطرفهم وبا

ب نتــائجهم الدراســية الســلبية بمــن المبحــوثين فيشــعرون بضــغط  مستشــار التربيــة علــيهم بســ
قــد تحصــلوا علــى إنــذار وتــوبيخ وهــذا مايبينــه الجــدول رقــم  مــن المبحــوثين %32،حيــث أن 

مستشـار التربيـة  منهم فيحسون بنوع من الضـغوطات  عنـد تـوبيخ %11، أما نسبة )  04(
لهـــم عنـــد مـــا يكثـــرون الشـــغب  وكـــذا عنـــد غيابـــاتهم أو تـــأخرهم المتكـــررين عـــن الحصـــص 

يشـعرهم باإلحبـاط واإلهانـة  الدراسية، وخاصـة وهـم فـي بدايـة مرحلـة المراهقـة فـأي تـوبيخ قـد
  .ألنهم يعتقدون أنهم بالغين وعليه ال يجوز توبيخهم وال ضربهم 

مــــنهم فيشــــعرون أحيانــــا فقــــط بنــــوع مــــن الضــــغط والقيــــود ألن  %20ونجــــد نســــبة          
مستشار التربية يقـوم بتـوبيخهم وحتـى ضـربهم فـي بعـض األحيـان عنـد قيـامهم بأعمـال غيـر 

  .الئقة
مــــن المبحــــوثين فيؤكــــدون أن المراقبــــة المســـتمرة التــــي يقــــوم بهــــا مستشــــار  %04أمـــا       

ا نــمنــه عنــد تحاور  ناداخــل المؤسســة، وهــذا فعــال مــا تأكــد االنضــباطالتربيــة تســاهم فــي خلــق 
ا المتكـررة للمؤسسـة ومـن خـالل المالحظـة بالمشـاركة  فهـو نـمع بعض التالميذ خـالل زيارات

 .خل المؤسسةدا واالعتدال لالنضباطيسعى دائما 
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يوضـح ردود أفعــال التالميـذ عنــد تعرضـهم للتأنيــب مـن طــرف مستشــار ) 25(جـدول رقــم 

  .التربية 

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك(التكرار المطلق

  السكوت خوفا منه   33  22
  السكوت إحتراما له   80  53
  مناقشة األمر معه  29  19
  مهتعنيفه وشت  08  05

 المجموع 150 100
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من المبحوثين والذين تعرضوا للتأنيـب والعتـاب  %53نالحظ من خالل الجدول   أن       
مــن طــرف مستشــار التربيــة يكــون رد فعلهــم الســكوت إحترامــا لــه ، وذلــك ألنــه ذا شخصــية 
قويـــة ، محترمـــة وتمتـــاز بـــأخالق عاليـــة ممـــا يجعـــل الكـــل يكـــن لـــه اإلحتـــرام والتقـــدير وهـــذا 

إنـه ذا شخصـية تجعـل التالميـذ : " أستاذة اللغة األنجليزية بالمؤسسة حيث قالـتلنا كدته ماأ
ويجدر بنا أن نوضح أن مستشار التربية كان أسـتاذ ومربـي  .(1)"يخافونه ويكنون له اإلحترام

  .سابق ، ذا حنكة في مجال التربية والتعليم
لــيس إحترامــا لــه ،بــل خوفــا منــه  مــنهم فيقابــل تأنيبــه لهــم الســكوت لكــن  %22أمــا نســبة    

فـــي عملـــه وســـعية الـــدائم إلـــى خلـــق جـــو يســـوده النظـــام  وانضـــباطهويرجـــع هـــذا إلـــى جديتـــه 
  .واالجتهاد

مــن المبحــوثين عنــد تعرضــهم للتأنيــب مــن طرفــه فيناقشــون األمــر معــه  %19فــي حــين أن 
  .وهذا مايدل على وجود لغة الحوار بين التالميذ ومستشار التربية

أمــام  االعتبــارمــنهم فيقومــون بتعنيفــه وشــتمه ضــنا مــنهم أن شــتمهم لــه يــرد لهــم  %05أمــا 
نهم أي تـــوبيخ أو تأنيـــب يقلـــل مـــن ظـــزمالئهـــم وخصوصـــا وهـــم يمـــرون بفتـــرة المراهقـــة وفـــي 

  .اآلخرينشأنهم أمام 
  

      

  

  

دى  مســاهمة مستشــار التربيــة فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف مــيوضــح ) 26(جــدول رقــم 

  .المدرسي

ة النســــــــــــــــــب

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( التكرار المطلق

  نعم  136  91
  ال  14  09

 المجموع 150 100

  

                                                 
  .2008.05.08: أجريت مع أستاذة اللغة ا2نجليزية بالمؤسسة ،يوم  المقابلة التي   (1)
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شكل  توضيحي رقم  (14) يبين مدى  مساھمة مستشار التربية في الحد من ظــاھرة 
العنف المدرسي.

136

91%

14

9%

نعم

*

  

 كـــدونمـــن المبحـــوثين يِ  %91أن لنـــا مـــن خـــالل هـــذا الشـــكل التوضـــيحي  يتبـــين          
كات العدوانيــة لحــد مــن الســلو ســعيه لمستشــار التربيــة فــي الفعالــة التــي يقــوم بهــا مســاهمة الب

فمـــن خـــالل متابعتـــه اليوميـــة للتالميـــذ منـــذ . داخـــل المؤسســـة ، فـــي حـــين تنفـــي البقيـــة ذلـــك
: " دخولهم للمؤسسة  حتى خروجهم منها وعلى حـد قـول أسـتاذة اللغـة األنجليزيـة بالمؤسسـة

 ،(2)"بمثابـة الحـارس لـألوالد " هـو ، (1) "المراقب العـام هـو المسـؤول المباشـر علـى التالميـذ 
زياراتــه التفقديــة للحجــرات الدراســية، باإلضــافة إلــى ســهره الــدائم علــى خلــق مــن خــالل وكــذا 

، تواصــله مــع األســاتذة وتحــاوره معهــم مــن أجــل واالحتــرام واالجتهــاد االنضــباطجــو يســوده 
. معرفـــة المشـــاكل والظـــروف التـــي يعـــاني منهـــا  التالميـــذ وخاصـــة مـــنهم الممارســـين للعنـــف

وبالتالي فمستشار التربيـة  .حدة السلوكات العدوانية داخل المؤسسةيسعى إلى التخفيف من 
هـو بمثابـة عـين المؤسسـة وذلـك لوقوفـه علـى كـل صـغيرة " على حد تعبير مدير المؤسسـة  

  .(3) "وكبيرة
عبد الكريم قريشي و عبد "وهذه النتيجة المتوصل لها تؤكدها الدراسة التي قام بها كل من 

العنف في المؤسسات التربوية والتي أكدت على ضرورة زيادة عدد حول " الفاتح أبي مولود
مستشاري التربية بالمؤسسات التربوية نتيجة لدور الفعال واإليجابي  الذي يقومون به 

الشيء . للتخفيف من العنف المدرسي وكذلك باعتبارهم األكثر احتكاكا وتقربا من  التالميذ
مستشارين تربويين في  ضرورة توظيف "  يأنفسه أكدته مجلة عدالة اإللكترونية، 

الصادر في شهر كانون أول عام  4502رقم  حسب قرار حكومي والتي جاءت  ،المدارس
، فتقرر " التربية والتعليم ضد العنف خطة جهاز" ، والذي جاء عقب المداوالت في 2005

                                                 
(1)

  .2008.05.08: المقابلة التي أجريت مع أستاذة اللغة ا4نجليزية بالمؤسسة يوم 
(2)

  .2008.05.06: المقابلة التي أجريت مع إحدى مساعدات التربية يوم   
(3)

  .2008.05.05:  المقابلة التي أجريت مع مدير المؤسسة يوم    
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لمعارف تلتزم وزارة ا بأنّ ،  و مدرسة أنه يجب أن تكون هناك وظيفة مستشار تربوي في كل
القادمين من ذلك  خالل العامين% 80حتى % 30بزيادة نسبة المستشارين التربويين من 

 .(1)"، لما لهم من دور فعال في الحد من ظاهرة العنف  داخل المدارس التاريخ

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مستشــار التربيــة إلــى معرفــة الحالــة الصــحية والنفســية  يعســيوضــح ) 27(جــدول رقــم  

  .  الجتماعية للتالميذوا

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( التكرار المطلق

  نعم  124  83
  ال  26  17

 المجموع 150 100

                                                 
(1)

  : ،  نقال عن موقع االنترنت   2006، ماي  25العدد ،  مجلة عدالة اإللكترونية  
    à 09h32 http://www.adalah.org/newsletter/ara/may06/6.php- le 25/02/2008. 
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شكل توضيحي رقم (15) يبين سعي مستشار التربية إلى معرفة الحالة الصحية 
والنفسية وا*جتماعية للت>ميذ.

124

83%

26

17% نعم

*

  
يمكـــن القــول أن مستشـــار التربيـــة يســـعى  التوضـــيحي  الشــكلالجـــدول و مــن خـــالل          

تماعيــة للتالميــذ وذلـك مــن أجـل الوقــوف علــى جاهـدا لمعرفــة الحالـة الصــحية ،النفسـية واالج
فهـــو يهـــتم "األمـــراض المنتشـــرة فـــي المؤسســـة وكـــذا تحويـــل المرضـــى مـــنهم إلـــى الفحـــص ، 

، بالتنســيق مــع األطبــاء  (1)" بالحالــة الصــحية لهــم ويســاعد مــن يحتــاج مــنهم للعــالج مــنهم
ي يعيشــه التلميــذ ،الممرضــين، أوليــاء األمــور و األســاتذة وحتــى يتقــرب أكثــر مــن الواقــع الــذ

وكـذا مسـاعدتهم علـى تحقيـق التوافـق والصـحة النفسـية ، وتهيئـتهم . والظروف التي يمـر بهـا
كـذلك بالتنسـيق مـع المسـاعدين  ).المراهقـة(لمواجهة اإلحباط وخصوصا وهم في هـذه الفتـرة 

وتقربـــا مـــن التالميـــذ ، أكثـــر إطالعـــا علـــى المشـــكالت التـــي  انـــدماجاالتربـــويين ألنهـــم أكثـــر 
يتعــاون "التــي يقومــون بهــا وبالتــالي يجــب أن   واالنحرافــاتيعــانون منهــا، وعلــى الســلوكيات 

الن مستشـــار التربيـــة بـــدون  (2)" كـــل مـــنهم مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حـــل لهـــذه المعضـــالت
  .  (3)"مراقبين ال يستطيع عمل شيء 

معرفـة مستشـار التربيـة بأوليـاء التالميـذ مـن أجـل   اتصـالمدى يوضح ) 28(جدول رقم 

  .الحالة الصحية والنفسية واالجتماعية ألبنائهم

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( التكرار المطلق

  نعم  126  84
  ال  24  16

 المجموع 150 100

                                                 
  .48مرجع سابق ، ص  ،ھادي شعان ربيع، إسماعيل الغول    (1)
(2)

  2008.05.04: المقابلة التي أجريت مع أستاذة اللغة العربية بالمؤسسة يوم    
(3)

  2008.05.04: المقابلة التي أجريت مع أستاذة اللغة الفرنسية  بالمؤسسة يوم    
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شكل توضيحي رقم  (16) عن مدى إتصال مستشار التربية بأولياء 
الت>ميذ من أجل  معرفة الحالة الصحية والنفسية وا*جتماعية %بنائھم.

نعم *

ـــات المبحـــوثين تؤكـــد مـــدى  %84يتضـــح مـــن الشـــكل  أن نســـبة            اهتمـــاممـــن إجاب
وٕاعالمــه  اتصــالهبالحالــة الصــحية والنفســية واالجتماعيــة وذلــك مــن خــالل مستشــار التربيــة 

يعــاني كثيــرا ألنــه يعتبــر " ألوليــائهم ، فهــو علــى حــد قــول أحــد مســاعدي التربيــة بالمؤسســة 
همزة وصل بين التالميذ واألولياء  من أجل اإلطالع على ظروف التلميذ داخل األسـرة مـن 

مـــنهم  %24، أمـــا نســبة  (1)" االبــنالتـــي يقــوم بهـــا جهــة ،وٕاطـــالع الــولي علـــى الممارســات 
، جد محـدودة ممـا  استدعائهموتجدر اإلشارة أن نسبة  حضور األولياء بدون   .فينفون ذلك

عـن متابعــة أبنـائهم ، وهــذا مازكـاه كــل مـن المســاعدين التربـويين ، األســاتذة  انشــغالهميفسـر 
في مـرتين خـالل السـنة ،فـي  ختصارهاومستشار التربية نفسه من أن حضور األولياء يمكن 

دج ، وثانيهــا فــي اخــر الســنة  2.000 00,بدايــة الســنة الدراســية مــن أجــل منحــة التمــدرس 
  .الدراسية من أجل معرفة سبب رسوب أبنائهم

  
  

     .لجوء التالميذ إلى  مستشار التربية في حال واجههم مشكل يوضح ) 29(جدول رقم 

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( لقالتكرار المط

  نعم  137  91
  ال  13  09

                                                 
(1)

  .2008.05.06: ومالمقابلة التي أجريت مع إحدى مساعدي التربية ي    
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شكل توضيحي رقم (17) عن لجوء الت>ميذ إلى  مستشار التربية في 
حال واجھھم مشكل

137

91%

13

9%
نعم *

من المبحوثين يلجئون إلى مستشـار التربيـة فـي  %91تؤكد  بيانات هذا الشكل  أن        
  .منهم فينفون ذلك %09حال واجههم مشكل أما 

جيهـات وحلـول لمشـكالتهم خصوصـا ويعود سبب لجـوئهم إليـه إلـى محـاولتهم للبحـث عـن تو 
المتعلقــة منهــا بالمدرســة ، وكــذا الضــغوطات التــي يشــعرون بهــا،  بســبب تعرضــهم للســخرية 

م خبرتـه وأخالقـه السـامية ، يعمـل كفـبح.أو الضرب والتوبيخ من طرف الزمالء أو األساتذة 
المؤسسـة فـي ا بنعنـد تواجـد نـاهعلى توجيههم ونصحهم بما يراه مناسبا ، وهـذا فعـال ماالحظ

أنظـــر (ا مـــع مستشـــار التربيـــة، حيـــث أتـــت إحـــدى التلميـــذات تشـــكوا زميلتـــين لهـــا نـــمقابلـــة ل
، قامتـــا بالســـخرية منهـــا وحاولتـــا ضـــربها  حيـــث قـــام مستشـــار التربيـــة ) الصـــور فـــي الملحـــق

بإســـتدعاء الـــزميلتين وحـــاول معرفـــة ســـبب قيـــامهم بـــذلك ، ثـــم قـــام بنصـــحهما بضـــرورة عـــدم 
  .سوف يكون لهم حساب أخر إعادة الكرة وٕاال

  
  

     .دى تعامل مستشار التربية  بلطف مع التالميذميوضح ) 30(جدول رقم 

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( التكرار المطلق

  نعم  139  93
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شكل توضيحي رقم  (18) يبين مدى تعامل مستشار التربية  بلطف مع 
الت>ميذ.

نعم

*

تؤكـد أن مستشـار التربيـة  يعـاملهم  من المبحـوثين %93تكشف البيانات   أن نسبة        
 " األب الناصــح والــواعظ للتالميــذ" بلطــف ، فهــو علــى حــد تعبيــر إحــدى مســاعدات التربيــة 

نهم مـ %07إال في حالة إثارتهم للفوضى والشغب  فإنه يتغير أسلوب معاملته ، فنجـد   (1)
أخــرى عنــدما  لطيفــة  أحيانــا وقاســية أحيانــا خــرآليؤكــدون أن معاملتــه تختلــف مــن موقــف 

  " .قيصر الجالد"  اسمتتعدى النصح إلى الضرب لدرجة أنهم أطلقوا عليه 
وعليــه يمكــن القــول أن مستشــار التربيــة يتبــع فــي تعاملــه مــع التالميــذ أســاليب تتــراوح       

  .بين اللين والشدة بحسب الموقف الممارس

  

  

  

  

  

اد التالميـذ حـول أضـرار مدى قيام  مستشار التربية بنصح وٕارشـيوضح ) 31(جدول رقم 

  .العنف  لومخاطر أعما

النســــــــــــــــــبة    االحتماالت  )ك( التكرار المطلق

                                                 
  .2008.05.08: المقابلة التي أجريت مع إحدى مساعدات التربية يوم      (1)
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  نعم  106  71
  أحيانا  23  15
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شكل توضيحي رقم (19) يبين مدى قيام  مستشار التربية بنصح وإرشاد الت>ميذ 
حول أضرار ومخاطرأعمال  العنف.

نعم

أحيانا

*

ـــذ حـــول أضـــرار         ـــة يقـــوم بنصـــح وٕارشـــاد التالمي ـــائج أن مستشـــار التربي تبـــين هـــذه النت
ها  مع بعـض يناالمقابالت التي أجر لنا ، وهذا فعال ماأكدته   %71طر العنف بنسبة ومخا

 2008-2007بهـا للمؤسسـة خـالل الموسـم الدراسـي  منـاالتالميذ من خالل الزيـارات التـي ق
وفي فترات مختلفة ، فهو دائما يرشدهم وينصحهم بضرورة التحلـي بـاألخالق الحسـنة وعـدم 

بركــاو مــن القباحــة وٕاتربــاو جيتــوا تقــراو ماشــي : "حــد تعبيــرهم ممارســة الشــغب فيقــول علــى 
   .  (1)" باش أتديروا الطيرة

منهم فيؤكدون أنه أحيانا فقط مايقوم بنصحهم بالكف عن هذه األعمـال لمـا  %15أما      
  .تتركه من عواقب وخيمة على تحصيلهم الدراسي وحتى في حياتهم الشخصية

نفـون قيامـه بالنصـح والتحسـيس حـول األضـرار الناجمـة عـن في حـين نجـد بقيـة المبحـوثين ي
  .العنف اهذ
  

تواصــل  مستشــار التربيــة  مــع األســاتذة مــن أجــل معرفــة مــدى يوضــح ) 32(جــدول رقــم 

  .المشاكل التي يعاني منها  التالميذ

                                                 
  .2008.04.09: المقابلة التي أجريت مع مجموعة من الت�ميذ بالمؤسسة يوم   (1)



تحليل البيانات                                            الفصل الخامس              

  وتفسيرها

200 

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( التكرار المطلق

  نعم  141  94
  ال  09  06

 المجموع 150 100

  

شكل توضيحي رقم  (20) عن مدى تواصل  مستشار التربية  مع 
ا%ساتذة من أجل معرفة المشاكل التي يعاني منھا  الت>ميذ.

141

94%

9

6%

نعم

*

  

تؤكــد بيانــات الشــكل أن مستشــار التربيــة  يعمــل علــى تحقيــق التواصــل والتحــاور مــع        
األساتذة من أجل معرفة المشكالت والصـعوبات التـي يعـاني منهـا  التالميـذ، وهـذا مـاعبرت 

قائمـــة علـــى مـــن إجابـــات المبحـــوثين وهـــذا نتيجـــة لعالقاتـــه المتواصـــلة وال %94عنـــه نســـبة 
وألن األسـاتذة أكثـر . اإلحترام والتعاون والتكاثف من أجل تحقيق اإلنضـباط داخـل المؤسسـة

تقربــا وٕاحتكاكــا بالتالميــذ ، فهنــاك تواصــل يــومي معهــم ، وبالتــالي فهــم علــى إطــالع بمــدى 
تكيــف التلميــذ أو عدمــه،عن نتائجـــه الدراســية وكــذا عالقاتــه مـــع بقيــة الــزمالء داخــل حجـــرة 

  .ة مما يجعل مستشار التربية في تواصل دائم مع األساتذة الدراس
مـــن المبحـــوثين فينفـــون تواصـــله مـــع األســـاتذة، ألنهـــم يبـــررون ذلـــك  %06أمـــا نســـبة        

بالقول أنه ال يحاول تفهم ظروفهم ومشاكلهم بل فقط لتـوبيخهم أو ضـربهم فـي حالـة إثـارتهم 
  .للشغب والفوضى داخل حجرة الدراسة
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قيام  مستشار التربية بإعالم األولياء بالسلوكات العدوانيـة مدى يوضح ) 33(جدول رقم 

وعمليــات الشــغب التــي يقــوم بهــا أبنــاؤهم  وتعاونــه معهــم مــن أجــل إيجــاد حلــول مناســبة 

  .لمشكالت أبنائهم

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( التكرار المطلق
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  أحيانا  33  22
  ال  13  08
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%

شكل توضيحي رقم  ((21) عن مدى قيام  مستشار التربية بإع>م ا%ولياء 
بالسلوكات العدوانية وعمليات الشغب التي يقوم بھا أبناؤھم  وتعاونه معھم من 

أجل إيجاد حلول مناسبة لمشك>ت أبنائھم.

نعم

أحيانا

*

مـن المبحـوثين  يقـرون بـأن مستشـار التربيـة  يقـوم  %68تكشف البيانـات أن نسـبة         
بــإعالم األوليــاء بالســلوكات العدوانيــة وعمليــات الشــغب التــي يقومــون بهــا،  ويتعــاون معهــم 

، حيــث يقــوم بإرســال   مــن أجــل إيجــاد تفســير ســبب هــذه الســلوكات  وكــذا الحلــول المناســبة 
إســتدعاءات لألوليــاء ، كــذلك يلــزمهم بكتابــة تعهــد وٕالتــزام بعــدم إعــادة أبنــائهم للكــرة ، بعــدها 

ولقـــد صـــادف يـــوم . يـــتم التوقيـــع  علـــى دفتـــر إســـتقبال األوليـــاء والـــذي يـــدل علـــى حضـــورهم
أحـد  مع أستاذ اللغـة الفرنسـية  مجـيء ولـي لةبالمؤسسة إلجراء مقاب ناتواجد 2008.05.06

التالميــذ والــذي تــم اســتدعاؤه مــن طــرف مستشــار التربيــة ، بســبب الفوضــى والشــغب الــذي 
بــه كــل مــن مــدير المؤسســة ومستشــار التربيــة  فــاجتمعداخــل حجــرة الدراســة ،  ابنــهيقــوم بــه 

وأستاذ اللغة الفرنسـية ، وأسـتاذ الرياضـيات وأعلمـوه بالسـلوكات السـلبية التـي يمارسـها اإلبـن 
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، ممــا يــدل علــى إنشــغال األوليــاء علــى أبنــائهم وٕاهمــالهم " واش رايــح نــديرلوا" ، فكــان جوابــه
لهــم ، وبعــد مناقشــة مثمــرة معــه أطلعهــم علــى أن ســبب ممارســة اإلبــن لهــذه الســلوكات هــو 

  .  التدليل المفرط 
يعـاني كثيـرا ألنـه يعتبـر همـزة وصـل بـين " وعليه يمكننا القول أن  مستشـار التربيـة         
يذ واألولياء  من أجل اإلطالع على الظروف التي يعيشها  التلميذ داخل األسرة وعـن التالم

المشكالت التي من شأنها أن تساهم في خلق هذه السلوكات هـذا مـن جهـة ،وٕاطـالع الـولي 
  . (1)" االبنعلى الممارسات التي يقوم بها 

ايقوم بـإعالم أوليـائهم مستشار التربية أحيانا فقط م أنمنهم يؤكدون  %22ونجد نسبة      
عـــن الســـلوكات غيـــر الالئقـــة التـــي يمارســـونها  ، ويتواصـــل معهـــم إال فـــي حـــال غيـــابهم أو 

  . تأخرهم المتكررين عن الحصص الدراسية 
ــــائهم  %08أمــــا نســــبة         ــــإعالم أولي ــــة ب ــــام  مستشــــار التربي ــــون قي مــــن المبحــــوثين فينف

ون بهـا وكــذا تعاونـه معهــم مـن أجــل إيجــاد بالسـلوكات العدوانيــة وعمليـات الشــغب التـي يقومــ
حلول مناسـبة لمشـكالتهم ، مـايكن إستخالصـه هـو أن هـذه النسـبة الضـئيلة لـم تكـن إجابتهـا 

  .صريحة ألن هؤالء التالميذ من درجة سوء سلوكاتهم ال يصدقوا حتى في إجاباتهم 
هم ويــتم إعالمهــم نشــير أيضــا إلــى أنــه خــالل إجتمــاع أوليــاء التالميــذ يــتم طــرح انشــغاالت    

والمتــــأخرين دراســــيا، حيــــث  بكــــل صــــغيرة وكبيــــرة عــــن التالميــــذ خاصــــة الممارســــين للشــــغب
إجتماعــا مــع أوليــاء األمــور بحضــور . 2008. 11. 20:صــادف حضــورنا بالمؤسســة يــوم 

أيـن تـم إطـالع .وكذا المساعدين التربـويين وبعـض األسـاتذة مستشار التربية،مدير المؤسسة 
  .مون به من أعمال الفوضى والشغبوال أبنائهم و ما يقو األولياء على أح

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)

  . 20/04/2008:  المقابلة التي أجريت مع أحد مساعدي التربية بالمؤسسة، يوم  
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  .التالميذ  مستشار التربية قدوة ومثاال لهم اعتبار مدى يوضح) 34(جدول رقم 

النســــــــــــــــــبة 
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  أحيانا  29  19
  ال  13  09

 المجموع 150 100

108

29
13

72

19

9

0

20

40

60

80

100

120

التكرار المطلق النسبة المئوية
%

شكل توضيحي رقم  (22) يبين إعتبار الت>ميذ  مستشار التربية قدوة ومثا* 
لھم.

نعم

أحيانا

*

مـن المبحـوثين يعتبـرون مستشـار التربيـة قـدوة ومثـاال  %72تبين نتائج هـذا الشـكل أن      
لهم، نظرا للدور المهم الذي يقوم به داخل المؤسسـة وسـهره علـى تحقيـق النظـام واإلنضـباط 

وهـــذا مـــا وضـــحه (، وحثـــه الـــدائم للتالميـــذ علـــى الجـــد والمثـــابرة  والتحلـــي بـــاألخالق الحســـنة
إرشاده وتحسيسه الدائم لهم حول مخـاطر وأضـرار العنـف ومـا لهـا كذا ، و ) 14رقم الجدول 

  .من تأثيرات جانبية على تحصيلهم الدراسي وعلى مجتمعهم
وكــذا أخالقــه الســامية المشــهود لهــا فــي المؤسســة ، كلهــا صــفات تجعــل التالميــذ يعتبرونــه  

  .مثاال ،نموذجا وقدوة يقتدى بها فهو ذلك األب المربي 
مـــنهم فأحيانـــا فقـــط مـــايعتبرون مستشـــار التربيـــة نموذجـــا يحتـــذى بـــه ، ألنـــه يقـــوم  %19مـــا أ

بتأنيبهم وتوبيخهم عندما يقومون بالتلفظ بألفـاظ بذيئـة مـع زمالئهـم و أسـاتذتهم ، أو ضـربهم 
  .مما يشعرهم بأنه قاسي وظالم واليستحق اإلقتداء به 
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حبـــون جـــو الفوضـــى والشـــغب وهـــو مـــن التالميـــذ ينفـــون ذلـــك ألنهـــم ي %09فـــي حـــين نجـــد 
  .يحاول العمل على تحقيق اإلنضباط 

  

مدى سعي مستشار التربية إلى تجسيد ثقافـة السـلم بـدل العنـف يوضح ) 35(جدول رقم 

  .داخل المؤسسة

النســــــــــــــــــبة 

 %المئوية 

  االحتماالت  )ك( التكرار المطلق

  نعم  141  94
  ال  09  06

 المجموع 150 100

شكل توضيحي رقم (23) عن مدى سعي مستشار التربية إلى 
تجسيد ثقافة السلم بدل العنف داخل المؤسسة

139

93%

11

7%

نعم 

*

  
  

مـــن المبحــوثين يقــرون أن  مستشـــار التربيــة  يســـعى  %92تكشــف البيانــات أن            
إلـــى تحقيـــق  ثقافـــة  الســـلم واإلنضـــباط  بـــدل العنـــف داخـــل المؤسســـة،  ســـهره الـــدائم علـــى 
اإللتـــزام بالنظـــام واإلنضـــباط  ســـواء داخـــل ســـاحة المؤسســـة أو فـــي الحجـــرات الدراســـية مـــن 

يوميـــة للتالميـــذ والزيـــارات  التفقديـــة للحجـــرات التـــي يقـــوم بهـــا، وكـــذا حثـــه متابعـــة اللخـــالل ا
  .للتالميذ على ضرورة اإللتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة 
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وكــذا ســعيه للتنســيق مــع مختلــف عمــال المؤسســة مــن مــدير، أســاتذة ، مســاعديين تربــويين 
بـــين األوليـــاء واألســـاتذة  يعتبـــر همـــزة وصـــل " وكـــذا مـــع األوليـــاء ،وبالتـــالي فهـــو . وٕاداريـــين 

  .  (1)..."األولياء واإلدارة  ، بين األساتذة أنفسهم
منهم  ينفون ذلك ، ألنهم ال يحبذون أن يسـود السـلم المؤسسـة   %07في حين نجد        

  .حتى يجدوا المتنفس للقيام بالفوضى والشغب
بتكثيـــف البـــرامج وذلـــك " نخلــص إلـــى ضـــرورة نشـــر ثقافــة الســـلم فـــي المؤسســـات التربويــة ، 

  (2)"التعليمية التي تسمح بتنمية مفاهيم ثقافة السلم والتسامح لدى التالميذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 20/04/2008:  أجريت مع أحد مساعدي التربية بالمؤسسة، يوم المقابلة التي  (1)

(2)
  .169مرجع سابق، ص : مربوحة بولحبال نوار  



تحليل البيانات                                            الفصل الخامس              

  وتفسيرها

206 

  
  
  
  
  
  
  

  
الفرضـيات تحققـت  أنالنتائج المتحصل عليها مـن خـالل الدراسـة الميدانيـة  أثبتتلقد       

  :كما يلي  هافي كثير من جوانب
والتـــي ،  شـــار التربيـــة فـــي المتابعـــة اليوميـــة للتالميـــذســـاهم مستي:  ىاألولـــالفرضـــية * 

حيـث وجـدنا أن مستشـار التربيـة يسـاهم مسـاهمة فعالـة فـي المتابعـة . تحققت إلى حد كبيـر 
منــذ دخــولهم إلــى المؤسســة حتــى خــروجهم منهــا، فيعمــل علــى تنظــيمهم فــي اليوميــة للتالميــذ 

الحظنــاه  طيلــة قيامنــا بالدراســة  ،لتحــاقهم بــالحجرات الدراســية تنظيمــا محكمــاإالســاحة قبــل 
كـــذلك  .يشـــهد لــه كـــل مــن األســـاتذة والمســـاعدين التربــويين حتـــى مــدير المؤسســـةالميدانيــة و 

متكــررة إلــى تفقديــة زيــارات ،أيضــا قيامــه بالجــاد علــى مراقبــة حضــور وغيــاب التالميــذ  هســهر 
  .لإلطالع على أحوال التالميذ عن كثب الحجرات الدراسية

ومـــدى قيـــامهم بـــاألدوار المســـندة ، الدراســـية األقســـام  المســـتمرة لممثلـــية تـــبعأيضـــا متا      
كــذلك اإلبــالغ عــن  ،حجــرة الدراســةداخــل  نضــباطاالتحقيــق المســاهمة فــي إلــيهم مــن حيــث 

وذوي الســلوكات الشــغب ، الصــياح ، ثــارة الفوضــى قومــون بإالــذين يزمالئهــم مــن التالميــذ 
  .العدوانية

التحلـي بـاألخالق الحميـدة و  االجتهـادعلى ضـرورة لهم  هالميذ وحثباإلضافة إلى تشجيعه للت
  .االلتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة بدل العنف  كذاو 
ــةأمــا الفرضــية - ــة  ســاهمي :الثاني فــي رصــد مظــاهر وأســباب الســلوكات مستشــار التربي

ة الدراســ توصــلنا مــن خــاللتحققــت هــي األخــرى فــي كثيــر مــن جوانبهــا، ففقــد .  العدوانيــة
الموجــودة داخــل لعنــف امظــاهر  رصــدإلــى الميدانيــة إلــى أن مستشــار التربيــة يســعى جاهــدا 

مـن خــالل المقابلـة التــي أخبرنــا عليهـا التـي  المظــاهرنفـس  انتشـارحيـث الحظنــا .المؤسسـة 
أجريت معه، والتي تتوافق مع المظاهر التي أطلعنا عليها كـل مـن األسـاتذة والتالميـذ حيـث 
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 ،وبـين التلميـذ واألســتاذ  لفظـي بـين التالميــذ،العنـف التلكـات المؤسســة ، تحطـيم مم: وجـدنا 
مســاعدي التربيــة ، ومستشــار التربيــة نفســه وحتــى المــدير لــم يســلم كــذا اإلداريــين و التالميــذ و 

  .من هذا العنف 
الحجــرات الدراســـية جـــدران  خالقيــة علـــى الطــاوالت ، الســبورة،األأيضــا كتابــة األلفـــاظ غيــر 

  ...المياهدورات وحتى 
وهذا كرد فعل على إحساسهم بـالقلق والتـذمر مـن الظـروف التـي يعـانون منهـا داخـل وخـارج 

وهذا مـايتوافق .مباشرا على ما خضعوا له ورأوه إهانة في حقهم انتقاماالمؤسسة ،فهو يعتبر 
  .حول العنف في اإلكماليات (Léon)مع ما جاء في تقرير ليون 

رغم وقوعها في وسط ريفـي إال أنهـا ،في المؤسسة وجدناهف وهناك نوع جديد من العن      
لإلســـاءة لـــبعض الـــزمالء واألســـاتذة  .ســـتعمال االنترنـــت والهـــاتف النقـــالظـــاهرة إمـــن  تعـــاني

وكــذلك التقــاط صــور لهــم ونشــرها عبــر االنترنــت وهــذا فعــال مــا وجدتــه الباحثــة عنــد قيامهــا 
ة للتصــوير مــن طــرف أحــد التالميــذ حيــث تعرضــت أســتاذة مــن مــادة الفرنســي.بهــذه الدراســة 

ونشر صورها عبر االنترنت مما أدى بإحالة التلميذ إلى المجلس التأديبي ومن ثم تـم طـرده 
من المؤسسة ليمنع بعدها استعمال الهاتف النقـال مـن طـرف التالميـذ داخـل المؤسسـة وكـذا 

التالميــذ ،أســاتذة وجـدنا أن مستشــار التربيـة يبــذل مجهـودات يشــهد لــه الجماعـة التربويــة مـن 
ــــث يجــــد لكــــل موقــــف  ــــى مــــدير المؤسســــة حي ــــين ،وحت ــــويين ،عمــــال ،إداري ،ومســــاعدين ترب
التصــرف الالئــق بــه فمــثال عنــد قيــام أحــد التالميــذ بتحطــيم ممتلكــات المؤسســة فــأول إجــراء 

عليها وعدم إعادة الكرة في حين عنـد قيامـه  ةيقوم به هو نصح التلميذ بضرورة  المحا فض
بكتابـة ألفـاظ  أحـد التالميـذ عنـد قيـامأما.  ستاذ فينصحه بضرورة تقديره واحترامه بتعنيف األ

هـــو قــوم بـــه يفــأول مـــا  الحجـــرات الدراســـية،غيــر أخالقيـــة علــي الطاوالت،الســـبورة و جــدران 
  .القيام بذالك  ىإل التلميذب ىمعرفة السبب الذي أد

تجســــيده ألســــلوب الحــــوار إذن وبفضــــل حنكــــة مستشــــار التربيــــة وأخالقــــه الســــامية نجــــد    
والنصــح واإلرشــاد كــأول خطــوة وتليهــا خطــوات أخــري حســب  الموقــف الممــارس فقــد يكــون 
باســتدعاء ولــي األمــر أو التــوبيخ أحيانــا اســتخدام الضــرب غيــر المبــرح ،  أو اإلحالــة إلــي 

  .المجلس التأديبي،أو دفع غرامة مالية إذا استدعيت الضرورة ذلك 
األســـباب التـــي تـــدفع بالتالميـــذ للممارســـة العنـــف ، والتـــي أدلـــى بهـــا أيضـــا وجـــدنا أن        

هــي نفســها التــي أطلعنــا عليهــا مستشــار التربيــة ، وبعــض أســاتذة  االســتمارةالمبحــوثين فــي 
ومـدير  المؤسســة  خـالل المقــابالت التـي أجريناهــا معهــم وهـذا إن دل علــى شـيء إنمــا يــدل 
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ـــى قيـــام مستشـــار التربيـــة بالبحـــث عـــن األســـب ـــر الســـوية عل ـــى الســـلوكات غي اب المئويـــة، إل
بطريقته الخاصة فقد كان أستاذ ومربي ذا حنكة في التربية والتعليم، وذا شخصية قوية ممـا 

والتقـدير فحتـى التالميـذ الممارسـين للعنـف إذا تعرضـوا للتأنيـب  االحتـراميجعل الكل يكن لـه 
  .وتقديرا  له  احترامامن طرفه فيكون رد فعلهم السكوت 

  
  .وار اإليجابي مع التالميذحساهم مستشار التربية في دعم الي :أما  الفرضية الثالثة 

يمكننا القول أن هذه األخيرة تحققت إلى حـد كبيـر ، فمستشـار التربيـة تسـعى جاهـدا لمعرفـة 
ســواء كــانوا ممارســين للعنــف أو ال مــن  واالجتماعيــةأحــوال التالميــذ الصــحية منهــا ،النفســية 

بأوليـاء أمـورهم للتأكـد مـن ذلـك فهـو يسـعى  اتصـالهذ أنفسهم ، وكذا من خـالل خالل التالمي
اليــومي  واحتكاكــهدائمــا لتحقيــق التواصــل بــين األســرة والمدرســة ، كــذلك تقربــه مــن التالميــذ 

إليــــه فــــي حــــال واجههــــم مشــــكل ليســــتفيدوا مــــن  يلجئــــونبهــــم وتعاملــــه بلطــــف معهــــم جعلهــــم 
مستشــار للتوجيــه بالمؤسســة ، جعلــه يلعــب دوره فــي   نصــائحه وٕارشــاداته ، وربمــا عــدم وجــود

  .التوجيه واإلرشاد  وحتى اإلعالم في بعض األحيان في كل شيء  
ممـــا يـــدعم الحـــوار اإليجـــابي أيضـــا تواصـــله وتحـــاوره مـــع األســـاتذة مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى 

وعمليـات المشكالت التي يعاني منها التالميذ، كـذلك إعالمـه  لألوليـاء السـلوكات العدوانيـة 
  .الشغب التي يمارسها أبناؤهم وتعاونه معهم من أجل إيجاد الحلول المناسبة 

وبالتالي فهو يسـعى لتجسـيد سـلوك السـلم بـدل العنـف ودعمـه للغـة الحـوار فـي تعامالتـه مـع 
  .وهذا ماجعل التالميذ يعتبرونه قدوة ومثاال يحتذى به...التالميذ ، األساتذة 

لتربيـة يسـاهم مسـاهمة فعالـة فـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف داخـل وصفوة القول أن  مستشار ا
المدرسة ، من خالل متابعته اليومية للتالميـذ ، إرشـاده ونصـحه لهـم كـذلك تواصـله مـع كـل 
من  األساتذة ، أولياء التالميـذ، مسـاعدي التربيـة، ، المـدير وكـل عمـال المؤسسـة مـن أجـل 

  .  االنضباطتحقيق 
وٕاطالعــه علــى الظــروف والمشــكالت التــي يعــاني منهــا التالميــذ نجــد كــذلك ســعيه          

  .ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق مع أولياء األمور
إذن نخلص إلى أن مستشار التربية يلعب دورا جد مهم في الحد من ظـاهرة العنـف         

  ).26أنظر الجدول رقم( المبحوثين إجابات من  %91 المدرسي،وهذا ماأكدته لنا نسبة
عبد الكريم قريشي و عبد "الدراسة التي قام بها كل من   وهذا أيضا ما تؤكده        

حول العنف في المؤسسات التربوية والتي أكدت على ضرورة زيادة عدد " الفاتح أبي مولود
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ه مستشاري التربية بالمؤسسات التربوية نتيجة لدور الفعال واإليجابي  الذي يقومون ب
الشيء . للتخفيف من العنف المدرسي وكذلك باعتبارهم األكثر احتكاكا وتقربا من  التالميذ

مستشارين تربويين في  ضرورة توظيف "  أينفسه أكدته مجلة عدالة اإللكترونية، 
الصادر في شهر كانون أول عام  4502رقم  حسب قرار حكومي والتي جاءت  ،المدارس
، فتقرر " التربية والتعليم ضد العنف خطة جهاز" والت في ، والذي جاء عقب المدا2005

وزارة المعارف تلتزم  بأنّ ،  و مدرسة أنه يجب أن تكون هناك وظيفة مستشار تربوي في كل
القادمين من ذلك  خالل العامين% 80حتى % 30بزيادة نسبة المستشارين التربويين من 

 .(1)"ة العنف  داخل المدارس، لما لهم من دور فعال في الحد من ظاهر  التاريخ

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
(1)

 .مرجع سباق، مجلة عدالة اإللكترونية   

 

  


